
En tillverkares guide 
till lönsam tillväxt

Fem 
framgångsfaktorer 

och fem risker att 
bereda sig på



I dokumentet…
Översikt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Det handlar om tillväxt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Spänn bågen högt med beprövade framgångsfaktorer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Framtida tillväxt utan risk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Klart för start  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Undersökningsmetod och demografi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

2  |  En tillverkares guide till lönsam tillväxt



1 Källa: Undersökning av Epicor, november 2015 . Undersökningen beskrivs i sin helhet på sidan 11 .

2  Källa: The Unified Manufacturing Environment: Transparency, Collaborations, and Decision-Making with End-to-End ERP, 2015, Aberdeen Group, Inc .

Den här e-boken och forskningen pekar ut fem 

viktiga faktorer som växande tillverkningsföretag 

anser har bidragit till deras tillväxt under året som 

gick samt fem risker som de tror kan förhindra eller 

försvaga tillväxten under det kommande året .

Även den som planerar minutiöst för framtida tillväxt 

kan råka ut för överraskningar . Den här e-boken visar 

hur viktigt det är att planera noga för tillväxt och 

kommer med förslag på verksamhetsområden som 

kan nagelfaras för att bedöma företagets förmåga att 

planera effektivt för tillväxt . Även riskfaktorerna och 

de följder som tillverkare som inte planerar för tillväxt 

riskerar att utsättas för pekas ut .

Översikt
En undersökning av knappt 1 000 tillverkningsföretag som MORAR genomförde åt 

Epicor1 visar att de flesta tillverkningsföretag räknar med att växa under de kommande 

tolv månaderna. Aberdeen kom fram till samma sak i sin nyligen genomförda 

undersökning av globala tillverkningsföretag, som avslöjade att ”det främsta bekymret 

tillverkningsföretagen har att hantera i dag är förväntningarna på tillväxten”.2

” Att leverera specialkonstruerade lösningar av högsta 
kvalitet i varje enskilt fall och att kunna göra det i allt 
större skala […] programvara har gjort det möjligt att få 
företaget att växa, och det är långt ifrån slut än.” 

Keith Nicholl, Business Improvement Manager på KMF

Oavsett om det handlar om att ta itu med riskfaktorer 

eller att utnyttja tillväxtfaktorer är slutsatsen den 

att det är IT-systemen som utgör grunden för eller 

stjälper tillverkningsföretagens ambitioner att växa . 

Med rätt IT på plats kan de fatta bättre beslut 

snabbare och ge sina kunder bättre och snabbare 

service även när de växer, vilket gör dem smidigare 

och mer lönsamma .
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”Dessa utmaningar kompliceras av det faktum att 

många av dagens tillverkningsföretag helt enkelt inte 

kan få fram relevant information snabbt . Därmed blir 

det extremt svårt att driva verksamheten vidare och 

att fatta snabba beslut som leder till tillväxt .”4

Men tillverkningsföretagen lyckas trots dessa problem 

uppenbarligen att växa: knappt två tredjedelar 

(62 %) av företagen som svarade växte under de 

senaste tolv månaderna . I den här e-boken får du 

reda på hur du kan lägga under dig de risker som 

tillverkningsföretagen har nämnt som ett hot mot 

tillväxten i vår undersökning .

 

Vilka tillväxtmål du än har ökar chansen att du når 

dem med effektiv planering . I den här e-boken 

skisseras fem faktorer som tillverkningsföretagen i 

vår undersökning som växte i fjol ansåg bidrog till 

framgångarna .

Planerar man inte lyckas man inte

Vägen mot framgång kan vara gropig . Aberdeens 

undersökningar visar att ”tillverkningsföretag som 

växer får det allt svårare att hålla koll på kostnaderna, 

förbli effektiva och ge kunderna service samt visa upp 

en välputsad fasad” .3

Vår undersökning kommer till samma slutsats och 

identifierar ett antal risker som tillverkningsföretagen 

anser hotar deras tillväxtmål . I Aberdeens rapport 

påpekas dessutom att dessa problem förvärras om 

tillväxten till övervägande del inte är planerad:

Det handlar om tillväxt
Vad prioriterar du i fråga om företagets tillväxt i år? Vår undersökning visar att tillverkningsföretagen 

har olika prioriteringar i fråga om tillväxt under de kommande tolv månaderna, men knappt tre 

fjärdedelar (73 %) väntar sig faktiskt att verksamheten ska växa.

3  Källa: Grow Your Manufacturing Operations by Selecting Easy-to-Use ERP, 2015, Aberdeen Group, Inc .

4  Källa: Grow Your Manufacturing Operations by Selecting Easy-to-Use ERP, 2015, Aberdeen Group, Inc .
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5  Källa: Gartner CEO and Senior Business Executive Survey Shows Technology 
Related Change is a Higher Priority Than Ever Before, 2015, Gartner, Inc .

“ Med Epicor har vi den teknik 
vi behöver för att realisera 
våra tillväxtmål och dubblera 
vår omsättning inom 
tre år.”

Annemarie van Aerts, ställföreträdande 
chef för BKB Precision

Teknik som nyckel 
till tillväxt
82 % av dem som svarade är överens 

om att en effektiv och integrerad 

IT-infrastruktur är nödvändig för ett 

gott resultat, en känsla som även 

kommer till uttryck i Gartners forskning: 

”Gartners enkät till VD:ar och ledande 

företagare under 2015 visade att tillväxt 

fortfarande har hög prioritet och att 

tekniskt relaterad förändring ses som 

det viktigaste verktyget för att nå tillväxt 

2015 och 2016 .”5

I slutet av den här e-boken ska vi 

diskutera teknikens roll för att nå tillväxt .
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Smidighet och 

lyhördhet för det 

marknaden efterfrågar

Det är absolut nödvändigt att följa kunderna och 

snabbt anpassa sig till marknadsändringar i takt med 

att den globala konkurrensen ökar .

Brist på smidighet kan leda till

XX stagnation, förlorade intäkter och missade 

möjligheter, eftersom företaget inte kan komma 

med nya produkter och tjänster eller ta sig in på 

nya marknader

XX missnöjda och förlorade kunder medan 

personalen kämpar för att hjälpa dem snabbt 

och lyhört

 

Bra planering

Oavsett om du tar fram prognoser, planerar 

tillverkningen eller fattar sekundsnabba beslut är det 

nödvändigt att få fram korrekt information snabbt . 

Utan rätt uppgifter 

XX går det inte att förstå helt och fullt vad som 

händer i företaget, vilket leder till misstag och 

dåligt beslutsfattande

XX är det svårare och tar längre tid att ta fram 

ekonomiska rapporter och fatta beslut

Det är inte förvånande att hårt arbete och beslutsamhet kom med på listan, men de övriga faktorerna 

ger dig en något att utgå från när du undersöker om din organisation är väl förberedd på att nå 

framgång – eller om situationen går att förbättra.

Spänn bågen högt med beprövade framgångsfaktorer
Vår undersökning avslöjade fem faktorer som tillverkningsföretagen som växte under de senaste tolv månaderna menade 

var nödvändiga för framgångarna:

Bra planering (60%)

Hårt arbete och beslutsamhet 

(48%)

Smidighet och lyhördhet för det 

marknaden efterfrågar (42%)

Rätt teknik på plats (40%)

Personal med de rätta 

färdigheterna (38%)
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Ha personal med 

de rätta färdigheterna

Det är nödvändigt att behålla skicklig personal, 

och det är det även att snabbt och effektivt kunna 

få nyanställda varma i kläderna så att företaget 

kan växa .

Men sådant är aldrig enkelt . Alltför ofta

XX ägnar man för mycket tid och spenderar för 

mycket pengar på rekrytering, och personalen 

kämpar med komplicerade system som saknar 

önskvärda funktioner som mobil åtkomst

XX lämnar nyckelpersoner företaget innan de kan 

ersättas, vilket tömmer organisationen på kunskap 

och expertis

 

Rätt teknik

IT är motorn bakom företagstillväxt överallt, och 

tillverkningsindustrin är inget undantag . Utan rätt 

teknik spelar det ingen roll hur man än anstränger sig:

XX Gamla fristående system och interna murar inom 

organisationen spiller tid och energi

XX Det blir besvärligt att anpassa driftens skala 

och komma med innovationer, vilket begränsar 

tillväxtpotentialen

XX Det blir allt svårare att behålla kontrollen, 

bibehålla kvaliteten och hålla kunderna nära 

med mer personal, fler transaktioner och större 

geografisk räckvidd

” Vi kan granska 
säljprognoserna 
och översätta dem 
till efterfrågan på 
fabriksgolvet. Det 
hjälper oss inte bara att 
väga av tillverkningen 
och planeringen för 
att bli bättre på att 
leverera i tid, utan 
även att se till att vi 
har lämpliga resurser 
och tillväxtplaner. Det 
kunde vi inte innan vi 
hade Epicor ERP.” 

Rob Bucek, Production Control Manager 
på D&S Manufacturing
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Vi skulle kunna ta oss 

an stora/komplicerade projekt som vi saknar 

kompetens och teknik för att slutföra effektivt, 

och det skulle skada vårt varumärke

Om du inte kan överlämna rätt information till 

rätt personer i rätt tid kan allt större och mer 

komplicerade projekt ta ut sin rätt på företaget:

XX Siloeffekter och utbränd personal kan minska 

driftkapaciteten och försämra kundservicen

XX Oförmåga att planera, hantera och analysera 

större eller mer komplicerade arbetsbelastningar 

skulle kunna sänka effektiviteten

Företagets tillväxt kan 

utsätta driften för enorm press så att kvaliteten 

blir lidande och kunderna mindre nöjda

Om verksamheten inte är förberedd på tillväxt skulle 

det kunna leda till svårigheter på fabriksgolvet: 

XX Utrustningens totala effektivitet (UTE) och 

produktionskapacitet kan minska och kassationen 

öka, och de manuella processerna för att samla in 

data kan hämma produktiviteten

XX Långsammare service gör kunderna mindre nöjda 

och får dem att vända sig till konkurrenterna

Framtida tillväxt utan risk
Oförberedda företag kan snabbt bli överväldigade av tillväxt. De som svarade på vår undersökning 

nämnde fem risker som de som väljer att inte planera för framtida tillväxt kan utsättas för:

Företagets tillväxt kan utsätta driften 

för enorm press så att kvaliteten blir 

lidande och kunderna mindre nöjda: 

(53%)

Vi skulle kunna ta oss an stora/

komplicerade projekt som vi saknar 

kompetens och teknik för att slutföra 

effektivt, och det skulle skada vårt 

varumärke: (52%)

Personer i ledande ställning på 

företaget kanske inte är beredda 

på svårigheterna med att sköta en 

större och mer skiftande verksamhet: 

(50%)

Oplanerad tillväxt kan få oväntade 

följder, vilket skulle kunna inverka 

negativt på verksamheten: (50%)

Arbetsbelastningen kan öka till en 

nivå där personalen går på knäna 

och viktig personal slutar: (49%)
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Arbetsbelastningen kan 

öka till en nivå där personalen går på knäna 

och viktig personal slutar

Om du inte kan hjälpa personalen att hantera allt 

större arbetsbelastningar kan pressen de står under 

börja visa sig:

XX Personalen skulle kunna börja lägga ned mer 

tid på manuellt arbete och mindre tid på sådant 

som ger mervärde

XX Svåranvända system gör personalen besvikna 

och sänker arbetsmoralen

 

Personer i ledande 

ställning på företaget kanske inte är beredda 

på svårigheterna med att sköta en större och 

mer skiftande verksamhet

Om företagsledningen inte kan koppla den 

översiktliga bilden av verksamheten till förmågan 

att fatta bra beslut snabbt kan de ha problem:

XX En brist på relevant information i realtid tvingar 

ledningen att fatta beslut på magkänsla

XX Olikartade system som det inte går att komma 

åt mobilt försvårar ledningsarbetet och gör 

det mindre flexibelt, i synnerhet för globala 

tillverkningsföretag

Oplanerad tillväxt kan 

få oväntade följder, vilket skulle kunna inverka 

negativt på verksamheten 

Enbart 12 % av företagen som svarade och som 

växte förra året gjorde det helt enligt planen.

Hur bra planen än är tar den förmodligen inte hänsyn 

till allt, men tillverkningsföretag som inte planerar för 

tillväxt upptäcker att problemen inträffar oftare och 

tar längre tid att lösa:

XX Utan noggranna prognoser går det inte att 

förbereda sig på tillväxt

XX Om företaget inte kan reagera snabbt när 

oförutsedda möjligheter yppar sig finns det risk 

att konkurrenterna nappar åt sig dem

XX De andra riskfaktorerna som identifierades 

i undersökningen förvärras av det faktum att 

du inte har förberett någon strategi för att 

hantera dem
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Vi hoppas att den här e-boken ger dig ett nytt 

perspektiv på möjligheterna och utmaningarna med 

tillväxt och och hjälper dig att identifiera områden 

där det kan vara klokt att investera och modernisera . 

Besök vårt center med tillväxtresurser! Där hittar du 

material som ger dig ännu fler insikter om hur du kan 

använda IT-investeringen som tillväxtmotor .

Dags att se kritiskt på miljön

Det är lättare att behålla sitt försprång med rätt 

ERP-system . Det är mödan värt att ställa ett par 

viktiga frågor om IT-miljön för att bedöma om det 

räcker till för planerna på tillväxt:

XX Kan du få omedelbar tillgång till korrekta data 

i realtid och kasta dig över nya möjligheter?

XX Stöder systemen personalens sätt att arbeta eller 

tvingas de överlista dem?

XX Kan du få överblick över hela organisationen och 

hitta möjligheter till förbättringar och optimering?

Klart för start
Undersökningen visar vad tillverkningsföretagen betraktar som hemligheten bakom 

sina framgångar och de tänkbara hindren mot framtida tillväxt. Den röda tråden i 

allt detta är att teknik gör hela skillnaden mellan framgång och misslyckande för 

tillverkningsföretag. De rätta IT-systemen ser till att företaget kan planera framtida 

tillväxt produktivt och gör även företaget smidigt nog att hantera alla de möjligheter 

som dyker upp nästa år. I sista hand är det tillverkningsföretagets val av IT-system som 

avgör hur mycket och hur snabbt det kan växa och fortfarande vara lönsamt.

” IT-systemen bör behandlas som företagets viktigaste 
investering. Ett enastående IT-system är nödvändigt 
för att företag ska kunna växa. IT-system påverkar 
företagets affärsbeslut och produktkvalitet och 
personalens effektivitet direkt.”

Alain Seyeux, VD på EnsivalMoret
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20 % Kina
(inkl. Hongkong)

19 %
 100-249 anställda

24 %
 250-499 anställda

29 %
500-999 anställda

28 %
 1000 > anställda

19 % USA

11 % Tyskland

 Sverige 4 %

 Frankrike 4 %

Australien 4 %

 Kanada 5 %

Singapore 7 % 

Mexiko 7 % 

 Indien 8 %

Storbritannien 11 %

Tillverkare uppdelade efter land:

Undersökningsmetod och demografi
Epicors undersökning 2015, som genomfördes av MORAR, bygger på intervjuer med 

fler än 1 800 personer inom en rad branscher. Den här e-boken (och de demografiska 

uppgifterna nedan) fokuserar på tillverkningsföretagen vi talade med i undersökningen.

Tillverkare uppdelade 
efter storlek:
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Om Epicor
Epicor Software Corporation får företag att växa . Vi erbjuder flexibla, branschspecifika 

program som är anpassade efter behoven inom tillverkningsindustrin, distribution, 

detaljhandeln och servicenäringen . Mer än 40 års erfarenhet av våra kunders unika 

affärsprocesser och driftsmässiga krav ingår i varje lösning – i molnet, värdbaserat 

eller lokalt . Med Epicors djupa kunskaper om din bransch driver Epicors lösningar på 

tillväxten och hanterar komplexiteten . Resultatet är kraftfulla lösningar som frigör 

resurser så att du kan få företaget att växa . Kontakta Epicor eller besök www .epicor .se 

om du vill ha mer information .

Kontakta oss om du vill ha mer information om Epicors produkter och tjänster

      +46 (0)8 601 08 00         info.sweden@epicor.com         www.epicor.se
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