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Nyckeltal

Nylicens- och uppgraderingsaffärer är känsliga för konjunkturläge och finansiell 
oro, då de i regel representerar stora investeringar inom en IT-verksamhet och 
projekt som alltid blir associerade med risk. Tjänstemarknaden består huvud-
sakligen av implementation av nya affärssystem (utveckling, införande, utrullning) 
eller anpassning av uppgraderade system samt löpande förvaltning och drift av 
dessa. Implementation av nya system samt anpassning av upp graderade system 
är de konjunkturkänsliga delarna på tjänstesidan, framför allt.

Den konjunkturkänsliga delen av marknaden drabbades under sista kvartalet 
2008 och mattades av kraftigt under 2009. Sedan dess har det skett en långsam 
återhämtning, som sedan Q4 2011 försvagats, vilket nu år 2012 påverkar marknaden 
tydligt igen. Nyförsäljning och uppgraderingar skjuts på framtiden så länge oviss-
heten består runt den globala ekonomiska utvecklingen. Nästa år förväntas den 
konjunkturkänsliga delen av marknaden på nytt återhämta sig något. Värdemäs-
sigt kommer dock underhållslicensmarknaden samt drift- och förvaltningsmarkna-
den att hålla kvar den totala värdeutvecklingen för affärssystemsmarknaden.

Nyförsäljningen dippar
Marknaden hamnar i ett läge under 2012 där ”dealflow” minskar på nyförsäljning 
och uppgraderingar men med bibehållen volym på förvaltnings- och driftsaffären. 
Under nästa år kommer dealflow att öka något, men kommer inte upp på normal- 
marknads nivå förrän de sista kvartalen 2013, om ekonomin stabiliseras under  
slutet av 2012. Inför 2014 och framåt kommer det att finnas en ”pipe” med upp-
skjutna affärer runt åldrade och icke uppgraderade system från ända sedan 2009.

På en ”normal” affärssystemsmarknad nyinvesterar cirka 9 procent av verksam-
heterna varje år. Kurvan accelererar något då de snabbt föränderliga villkoren för 
verksamheter kommer att kräva nyinvesteringar i affärssystem med något tätare 
intervaller. Under 2012 kommer den siffran att ligga på cirka 5 procent, och under 

Ett affärssystem är i många verksamheter den mest  
strategiska applikationen i drift. Den ska automatisera och  
sköta kärnprocesser så konkurrenskraftigt som möjligt.  
För att hålla en applikation så effektiv som möjligt krävs  
ett antal uppgraderingar under dess livstid.

Så viktigt – 
och så ofta  
så ålderstiget 

AFFÄRSSYSTEMET ÄR den del av 
IT-portföljen som måste leverera 
mest värde om man ska klara ett 
ökat värdeskapande mot verk-
samheten. Störst utmaning, störst 
kostnad och låg kundnöjdhet är 
något av det som framkommer  
vid djupintervjuer med IT-
verksam heter. 

YTTRE OCH INRE drivna krav på 
förändring kommer att tvinga fram 
förändringar i affärssystemen. 
Detta kommer troligen att ske i ett 
allt högre tempo för varje år. Det  
är därför viktigt att säkerställa  
att systemet erbjuder tillräcklig 
flexibilitet och industriell an-
passning, så man kan driva för-
ändring kostnadseffektivt genom 
att anpassa systemet efter för- 
ändrade förutsättningar.

OM MAN DRAR SIG till minnes  
hur en bil eller en mobiltelefon  
såg ut för 12 år sedan – vid år-
tusendeskiftet – så är det verkli- 
gen tankeväckande att över 40 
procent av alla svenska verk-
samheter har ett affärssystem  
som är 12 år gammalt eller äldre. 
Det handlar ju om det system som 
mer än något annat ska driva för-

ändring, driva 
konkurrens-
kraft och skapa  
industriella 
 ledare!
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Figur 1. 
Marknaden 
vänder, men 
ligger ändå 
under det 
normala.



2013 på 7 procent. Övrigt dealflow kommer att skjutas  
framåt mot 2014. 

Affärssystemet är den enskilda applikation som binder 
störst kostnadsmassa i en IT-portfölj. Radars analyser runt 
nyckeltal visar att cirka 14 procent av en IT-budget i snitt  
går till kostnader associerade med affärssystemet. 

Förändringstempot är idag högre än någonsin, och det  
ökar för varje år. Ingen verksamhet går fri från förändrande 
krav. Förändringarna testar verksamhetens anpassnings-
förmåga, och affärssystemet påverkas hela tiden. Förmågan 
till flexibilitet och anpassning korrelerar mot den kostnads-
massa som systemet knyter upp i en IT-verksamhet. 

Detta ständiga behov av att anpassa ett affärssystem kan 
ställas mot det faktum att vi i Sverige liksom i övriga Norden 
ökat vår effektivitet och produktivitet med 4–5 procent varje 

år utan större effekt på syssel-
sättningen. Att äga ett affärs-
system över hela livs cykeln 
innehåller med andra ord 
både välkända och mindre 
kända kostnader. För att få en 
så komplett bild som möjligt 
har Radar samlat in olika kost-
nader från svenska verksam-
heters erp-användning och 
analyserat förhållandena  
mellan dessa.

6 × grundinvesteringen 
Drift- och förvaltningskost-
naderna visar sig i snitt vara 
295 % av grundinvesteringen 
(grundlicens, utvecklings-
kostander, implementation 
och utrullning), och uppgrade-
ringskostnaderna i snitt 210 % 
av grundinvesteringen sett 
över 10 år. Det innebär att den 
totala ägandekostnaden för ett 
genomsnittligt affärssystem 
hamnar på 6 gånger grund-
investeringen. 
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Figur 2. 
TCO för 
genom-

snittligt 
affärs-

system.
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Runt affärssystemet 
driver man även en hel 
del kring kostnader. 

Affärssystemet som 
verksamhets stödjande 
plattform är relativt  
dåligt utnyttjad jämfört 
med dess medleverera-
de funktionalitet i övriga 
processer. Detta leder till 
merkostnader i TCO för 
ytterligare applikationer, 
och till merkostnader i integration. 

Få använder ERP för BI och CRM
Det medlevererade funktionsstöd som utnyttjas mest är  
SCM, supply chain management, mätt i hur många som  
använder funktionaliteten jämfört med hur många som har 
behov av processtöd. Det funktionsstöd som används minst  
är SRM, supplier relationship management. Stora applika-
tionsområden som BI och CRM visar också lågt användande  
av medlevererad funktionalitet. Det som medlevereras kring 
ERP tycks stämma dåligt mot verksamheternas krav. 

Över 40 procent av alla system i drift är 12 år gamla eller äldre. 
Det ger en genomsnittsålder för affärssystem på något över 
10 år. Innan lågkonjunkturen slog till under andra halvan av 
2008 låg genomsnittsåldern under nioårsstrecket.
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Radar CIO abonnemang 

Ett heltäckande abonnemang som ger hela IT-verksamheten tillgång till samtliga rapporter, 
presentationer, nyckeltalsmodeller, prisjämförelsemodeller, benchmarkdata, events samt 
egen IT rådgivare i realtid under kontorstid. Kontakta oss för mer information. 
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Figur 3. Processtöd 
 levererat ur affärssystem.
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Figur 4. Ålders-
fördelning: affärs-
system i drift.


