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INLEDNING

Enligt undersökningar från KPMG1 så 
anser 63% av CEOs på framgångsrika 
företag att CFO-rollen kommer att bli 
den mest kritiska och strategiska för 
ett företags tillväxt. 

Det är roligare än någonsin att vara CFO och 

samtidigt har det kanske aldrig varit mer ut-

manande. Kravet på affärskontroll och prog-

noser ökar samtidigt som verksamhetens 

förutsättningar förändras snabbare än någon-

sin. Detta framför allt för ett tillväxtföretag med 

internationella ambitioner, det är en komplex 

situation som måste kunna hanteras korrekt. 

Det går inte att slarva. 

Det kommer krävas en ordentlig strategi för det 

affärssystem som finns med från starten på till-

växtresan för att undvika att sätta pinnar i hjulen.

I samma undersökning säger 85% av CEOs även 

att CFOn’s förmåga att samla och analysera 

data blir en kritiskt faktor för tillväxt. CFOn’s roll 

förändras till att allt mer likna den Chief Data Of-

ficer som förstår sambandet mellan verksam-

het och data.
 

1 The View From The Top 2015 - KPMG
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“CFOn’s förmåga 
att samla och 

analysera data 
kommer vara en 
kritiskt faktor för 

tillväxt.”

Den här guiden
Vi har valt att skapa den här guiden för 

att ge dig, som CFO på ett bolag med till-

växtambitioner, råd kring hur en strategi 

för affärssystem bör vara utformad. Du får 

även kunskap kring hur moderna system 

för tillväxtföretag ska fungera.

Det bygger på vår erfarenhet av att dis-

kutera dessa frågor med ett stort antal 

CFO’s i samband med val och införande 

av molnbaserade affärssystem.

2 www.staria.fi/se



GUIDE • AFFÄRSSYSTEMSTRATEGI FÖR TILLVÄXTBOLAG

3 www.staria.fi/se

EN CFO’s UTMANINGAR 
OCH MÖJLIGHETER
55% av alla CEOs är oroliga att deras 
CFO inte kommer att klara framtida 
utmaningar.

Grunden till det ligger många gånger i att det 

saknas förutsättningar till att samla in och anal-

ysera data på ett effektivt sätt, i realtid, i en kom-

plex och föränderlig verksamhet. Allt för många 

bolag sitter fast i en bild som liknar nedan.

Lagring av data 
Under tillväxtresan har kortsiktiga lösningar 

skapats som gjort att bolaget hamnat i en sit-

uation där data finns lagrat i olika system i olika 

strukturer utan att hänga ihop. Det har inte fun-

nits en plan för att hantera förändring när den 

kommit på ett effektivt sätt.

Förutsägbara förändringar
Förändringarna som tillväxtbolag utsätts för är 
ofta ganska förutsägbara på en generell nivå.

Det handlar om att hantera:
•   Nya investerare eller ägare

•   Bli uppköpta eller egen tillväxt via förvärv

•   Lansering av nya produkter/erbjudanden

•   Satsning på nya geografiska marknader

•   Förändrad affärsmodell i olika omfattningar

•   Förändrad transaktionsvolym
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Det leder till konkreta utmaningar:
•   Fragmenterad data

•   Processer som inte hänger ihop utan          

    finns i olika silos

•   Olika typer av användargränssnitt        

    gör det svårt att jobba effektivt

•   Det uppstår brutna processer för        

    kritiska transaktioner

•   Olika versioner av verkligheten

Desssa utmaningar leder i sin tur till att det 

antingen inte finns någon data eller att den data 

som finns inte är tillförlitlig.

Grunden i en modern  
affärssystemsstrategi 

De allra flesta CFO’s vi träffar saknar en tydlig 

affärssystemsstrategi så steg ett blir att skapa 

en uttalad strategi och kommunicera den samt 

varför den blir avgörande för bolagets tillväxt. 

Grunden i en modern affärssystemsstrategi 

bygger på att du som CFO tar ett tydligt beslut 

i att både data och processer måste kunna ut-

vecklas allt eftersom inom ramen för samma 

system. Det gäller att ha en lösning som går att 

utveckla men samtidigt fungerar kortsiktigt när 

bolaget inte kommit så lång i sin utveckling.

En ledningsfråga
Se till att ledningen förstår konsekvensen av 

sin förväntan på kraven på behov av data och 

analys. Det behöver göras tydliga investeringar 

för att köpa sig rätt förutsättningar. 

En involverad CFO
Som CFO behöver du i detalj vara involverad 

i införandet av ett modern system så att du 

förstår hur det är uppsatt och utvecklas. Då kan
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data garanteras och det blir lättare att vara agil 

och ta beslut om snabba förändringar och den 

utveckling som måste till. På det sättet kommer 

du hela tiden säkra att systemet är anpassat mot 

den verklighet som företaget befinner sig i från 

en tid till en annan. Det blir grunden till att datan 

är korrekt samt att det går att förstå data och 

göra analyser som går att lita på.

Säkerställ alla steg
Det går inte att “fuska” när det kommer till att föl-

ja regulatoriska krav och regler. Det  hinner ikapp 

dig och företag längre fram. Se till att göra det 

rätt i varje steg av utvecklingen.

Konsekvenstänk
Förstå vilka konsekvenser som förändringsre-

san får på system. Det ligger till grund i vilka krav 

som sedan ska ställas på systemen över tiden.

8
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I nästa kapitel i detta dokument  

beskrivninger vi de viktiga områden och 

förändringar som är kopplade till inter-

nationalisering som behöver kunna han-

teras. Detta representerar dock bara en 

liten del av kraven. Dessa är dock många 

gånger de som är de svåraste att lösa.

I slutänden kommer strategin att leda 

till att du kan hantera och upprätthålla 

balansen mellan kontroll och flexibilitet. 

Förändringar går att göra och de kan 

göras samtidigt som kontrollen säkras.



Exempel på viktiga områden som be-
höver kunna hanteras effektivt av ett 
modernt affärssystem 
I detta kapitel har vi valt att lyfta fram 
vanliga situationer som behöver kunna 
hanteras då ett tillväxtbolag växer och 
det finns en koppling till att affären blir 
allt mer global.

1. Internationell styrka och kontroll 
Generellt är det viktigt att ekonomistyrningsdel-

en, det system som du väljer att stötta dig i din 

roll som CFO, kan visa på hur det hanterar föl-

jande:

•   Nya investerare eller ägare

•   Bli uppköpta eller egen tillväxt via förvärv

•   Lansering av nya produkter/erbjudanden

•   Satsning på nya geografiska marknader

•   Förändrad affärsmodell i olika omfattningar

•   Förändrad transaktionsvolym

Alla dessa aspekter bör kunna hanteras i realtid. 

2. Hantera flera affärsenheter och dotterbolag 
Du behöver kunna hantera en koncernstruktur 

som ger dig tydlig överblick av affärsresultat på 

alla nivåer. Allt från detaljer i bokföring via hel-

täckande beskrivningar på olika nivåer till rap-

porter i realtid, ekonomi samt den övriga verk-

samheten som hanteras via systemet. 

Exempel
Nedan kan du se ett exempel på hur man i Net-

Suite kan borra sig från ex. resultaträkning --> 

kontonivå --> transaktionsnivå. I exemplet har 

vi använt Sales kontot och Sales Service för att 

sedan kunna se alla transaktioner som är gjorda 

på Sales Service och sedannedborrat till tran-

saktionsnivå, i detta fall CVM Business Solutions.
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Inzoomad vy från en resultaträkning i Net-

Suite. Om man vill “borra ner” sig och grans-

ka mer detaljerat på kontonivå kan man 

göra detta. Där har jag valt att klicka på kon-

tot 4004 Sales - Service för att få upp föl-

jande vy ==> Bild 2

Bild 1
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Ny vy för alla transaktioner för det valda kontot, i detta fall konto 4004 Sales - Service. Om jag där vill borra 

mig ytterligare ner kan jag klicka på en specifik transaktion och då kommer följande vy upp ==> Bild 3

Bild 2

Bild 3: Ny vy öppnar sig där vi kommer in på en specifik transaktion. Där kan man granska bakgrundsinfor-

mationen för denna transaktion/verifikat. Detta gör att det bli mycket lättare för en CFO/Controller/bok-

förare att granska detaljer om det är något som inte stämmer. Dvs. man kan från resultaträkningen “borra 

sig ner” till transaktionsnivå.

Bild 3
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3. Global redovisning och konsolidering 
NetSuite bygger på en robust kapacitet för 

ekonomisk redovisning som gör det möjligt för 

hela organisationen att förstå vad som händer i 

den globala verksamheten, i realtid. 

Dessutom tillhandahåller systemet ett fler-

språkigt användargränssnitt. Det hjälper till att 

förhindra kommunikationshinder och ger en 

flexibel hierarki som gör att företag enkelt kan 

sköta hela sin organisationsstruktur. 

NetSuite har utformats för att ge en ögonblick-

lig global översikt över verksamheten med dot-

terbolagsspecifik vidaresökning som gör att du 

snabbt förstår vad som händer överallt i världen. 

(Se bild nedan)

Översikt - på koncernnivå
Med denna funktion får du som CFO en över-

skådlig blick för hela koncernen. Användaren 

har enkel tillgång till önskad data, vare sig det 

gäller koncernnivå, regionnivå eller landspecifik 

nivå. Klickar man då exempelvis på “Sweden” så 

får man enbart specifik data och siffror för det 

svenska dotterbolaget i detta fall vilket gör det 

enkelt för en CFO att få en överskådlig sikt på 

hela sin verksamhet i realtid.

4. Hantering av många olika valutor
Systemet måste kunna hantera många olika 

valutor parallellt. Valutor behöver också ha en 

smidig uppdatering då växelkurser förändras. 

Det är också viktigt att det går att jobba med 

olika betalningsalternativ för olika syften och 

marknader. NetSuite har stöd för över 190 valu-

tor och valutakurser i realtid samt ett brett spek-

trum av betalningsalternativ. Detta innebär att 

du mha. av systemet kan göra affärer med både 

kunder och leverantörer globalt. 

För detta har det utvecklats stöd för en rad land-

specifika betalningsformat för oss här i Norden 

som t.ex: 

•   SEPA

•   Bankgiro

•   Plusgiro

•   NIBE, EDIFACT & Telepay

5. Hantering av skatter & olika lokala regler
Det är avgörande att det är enkelt att uppfylla 

lokal regler för indirekta skatter. Det behöver fin-

nas standard konfigurationer för de länder som 

in mest troligt kommer att etablera verksamhet 

i.
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Revision, rapportering och regelefterlevnad
Ekonomiystemet bör stödja lokala och globala 

redovisningsregler. Det bör erbjudas en aktiv re-

dovisningsspårning med inbyggda analysverk-

tyg. Det är även viktigt att det finns åtkomstlog-

gar och dokumenterade arbetsflöden. Att kunna 

borra sig ner till den underliggande transaktion-

snivå är ett grundläggande krav. Det gör att man 

alltid har stöddokumentation 

Användarbehörighet bör vara rollstyrd så att det 

är lättare att anpassa rollerna efter dina unika 

behov kring processen.

HUR BÖR ETT MODERNT MOLNBASERAT 
AFFÄRSSYSTEM VARA UPPBYGGT?

Denna bild beskriver hur ett molnbaserat mod-

ern affärssystem bör vara uppbyggt. Denna typ 

av struktur finns bland annat i NetSuite.
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“Att kunna 
borra sig ner till den 

underliggande 
transaktionsnivå är ett 
grundläggande krav”



DATA
I grunden använder alla delar av verksamheten 

samma system och det skapas därmed en ge-

mensam datastruktur. 

Det ger dig följande fördelar:
•   Tillförlitlig data i realtid

•   En gemensam enhetlig bild av 

     organisationen

•   Kontroll över verksamheten för att 

     fatta trygga beslut

ANALYS
Ovanpå detta finns det sedan olika typer av fär-

diga funktioner för att göra analys såsom:

•   Sparade standardsökningar och rapporter

•   Schemalagda rapporter

•   Rapporter i realtid

•   Datacaching

•   Segmentsrapporter

•   Export och integration med externa 

     specialistverktyg av Business 

     Intelligence och analyser

ROLLER
Standard uppsättningar för olika vanliga roller 

gör att det är enkelt att hitta de funktioner som 

är relevanta för olika typer av medarbetare. Det 

gör det lättare att komma igång och sedan an-

passa rollerna efter dina unika behov. Roller un-

derlättar också hantering av säkerhet och vem 

som får göra vad i systemet.

BRANSCHSPECIFIKA ANPASSNINGAR
Det finns stora fördelar om det finns standard 

anpassningar för olika branscher att utgå ifrån 

för att underlätta införande och öka kvaliteten.

INFORMATION & FUNKTIONER
På toppen måste systemet erbjuda information 

och funktioner som är tillgängliga för användar-

na. 

Exempel på detta är:
•   Mobilanpassat användargränssnitt

•   Alarm och påminnelser

•   Sökfunktion = för snabba & enkla sökningar i   

     systemet

•   Integration med populära office produkter

•   Flexibla sätt att skapa snygga dashboards för    

     effektiv rapportering av KPIer och information
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Hur kommer jag vidare?
NetSuite är ett molnbaserat affärssystem 

som klarar av att leverera mot den strategi 

som en modern CFO i ett tillväxtföretag 

behöver. Besök www.staria.fi/sv/ och boka 

ett möte som berättar vi mer.

http://www.staria.fi/se
http://www.staria.fi/sv/
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ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV ETT AFFÄRSSYSTEM
Då du ska välja ett nytt system finns det ett antal viktiga 
frågeställningar att tänka på. 

1.

 
2. 

3. 

4. 

5.

 
6. 

7.

8. 

9. 

Vilka organisationella utmaningar hoppas ni att lösa då 
ni överväger ett molnbaserat ERP??

Vilka begränsningar har era nuvarande system både nu 
och i framtiden om bolaget fortsätter att utvecklas?

Vilka moduler och funktioner kommer ni faktiskt använ-
da? Betala inte för det ni inte behöver!

Är lösningen skalbar såtillvida att den även tillgodoser 
era framtida behov och krav?

Definiera era framgångsfaktorer. Minskade kostnader? 
Ökad produktivitet?

Vad är specifikt för er bransch och hur svarar potentiella 
leverantörer upp mot det?

Till vilken grad är ni i behov av skräddarsydda lösningar 
och hur påverkar de själva systemet?

Hur fungerar implementationsprocessen och vilken är 
projektets tidsram?

Vad krävs från er sida under implementationen?
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STARIA
Staria grundades i Finland 2003, sedan dess 

har företaget vuxit sig starkare. Idag är vi ett 

internationellt företag med erfarenhet av 

många industrier, från traditionell skogsin-

dustri till expertföretag, restaurangkedjor 

och internationellt framgångsrika spelföre-

tag. Vi är även en ledande officiell NetSuite 

partner i Norden. 

För oss baserar sig framgång på viljan att 

sätta sig in i kundens affärsverksamhet och 

behov. I stället för att tillhandahålla stan-

dardlösningar, strävar vi ständigt efter att 

skapa nya och bättre sätt att lösa kundens 

problem och utveckla kundens affärsverk-

samhet.
Står ditt företag inför 
växande utmaningar?  

Hör av dig till oss så 
hjälper vi er att hitta rätt 
affärssystemlösning för er.

Läs mer här!

AFFÄRSSYSTEM FÖR FRAMTIDENS TILLVÄXTFÖRETAG

• Expertis inom ERP lösningar och 
finansiering, lön och HR tjänster.

• Ensam pristagare av NetSuite 5 
Star Partner (2016) i Norden och 
Baltikum.

• Tillhandahåller internationella 
ONE STOP ekonomitjänster i 
över 15 Europeiska länder.

• Över 500 befintliga kunder

• Sammanlagt 8 filialer (5 i Finland, 
2 i Sverige och 1 i Estland)
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Kort om Staria:

http://www.staria.fi/sv/
http://www.staria.fi/sv/

