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Framtidssäkrad
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Framtidssäkra ditt företag

Så kan du rusta dig för 
framtiden
Den digitala förändringstakten går allt snabbare. Varje dag sker 
miljarder transaktioner över Internet, nya data samlas in, nya tekniker 
träder in och nya modeller och tjänster utvecklas. För företag och 
organisationer innebär det nya digitala landskapet stora möjligheter 
till innovation, men det kan även ge obehagliga överraskningar för 
dem som inte är förberedda! 

Är du förberedd, eller riskerar ditt företag att ryka med i den 
framtida storm som väntar? 

I detta White Paper får du tips på hur du kan anpassa företaget till 
den nya verkligheten och hur du kan framtidssäkra ditt företaget 
och förbli relevant även när det blåser.
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Varför är det viktigt att 
framtidssäkra företaget?
Sällan har tiderna varit så osäkra som i dag och den tekniska 
utvecklingen gått så snabbt. Det låter som en självklarhet, men 
faktum är att många av oss fortfarande lever som om allt var som förr.

Osäkerheten sträcker sig från klimatfrågor och global ekonomi till nya 
tekniker som artificiell intelligens, blockchain och machine learning. Lägg 
därtill konsumenternas nya inköpsmönster och globala techjättar på den 
internationella arenan. 

Dessa nya tekniker skapar ett växande behov av nya processer, samt innovativa 
verksamhetsförändringar, produkter och affärsmodeller. Men de väcker också 
frågor. Hur ska företagen anpassa sig till det nya? 
Hur ska de motivera sin existens i det nya landskapet?

Men trots att förändringen accelererar allt snabbare och vi vet att det är bättre 
att blicka framåt och agera i tid genom att ta fram nya strategier och processer 
förlitar sig många företag och organisationer fortfarande på gamla traditionella 
verksamhets- och affärsmodeller. 

Varför? För att människans hjärna spar energi. Den går i gång när det stormar, 
men inte gärna dessförinnan.  

Men att slå sig till ro med en ”Det fixar sig alltid”-attityd är inte längre realistiskt. 
När väl stormen är över oss är det för sent. 

De som inte anpassar sig till den nya verkligheten och utvecklas i takt med den. 
riskerar att hamna efter eller inte alls hålla sig kvar på marknaden. Då finns det 
inget att göra. Därför gäller det att agera i tid.
Företag som däremot lyckas förstå hur nya tekniker och tillämpningar kan 
förändra befintliga processer till det bättre samtidigt som stabilitet, tillgänglighet 
och säkerhet upprätthålls i basleveransen är de som lyckas med en 
framgångsrik innovation. 

Var befinner sig er bransch i fråga om 
teknikdriven disruption? 
I lugnet före stormen? Eller har blixten 
redan slagit ned?  
 
The End of the Beginning, 
Kairos Future 
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Den som vågar har allt att vinna i en 
omvärld som präglas av försiktighet 
och status quo.

Den perfekta stormen – 
Industrialiseringen av IT, Radar

Hur gör vi?
Osäkerhet kring hur de nya teknikerna kan drabba företaget leder till 
frågor om hur de ska klara av att: 

      Motivera sin existens i ett digitalt landskap.
      Dra nytta av digitaliseringens fulla potential.
      Tillgodose ett omfattande behov av nya kompetenser 

       i gränslandet mellan IT och andra områden.

Så vad bör företagsledare göra för att klara av att navigera i denna nya 
terräng? 

Företaget behöver framtidsäkra sin verksamhet och hur det kan gå till 
kommer vi svara på i detta White Paper. 

Vilken är din drivkraft att 
framtidssäkra företaget?

Det står helt klart att företag som är framtidsrustade även i framtiden 
kommer vara relevanta på marknaden. Men det är viktigt att inte glöm-
ma bort varför du gör en förändringsresa i organisationen. 

Beroende på vilken bransch ditt företag befinner sig i finns det själv-
klart olika drivkrafter till att bli mer innovativa.

Kanske kan en drivkraft vara att du vill behålla nyckelpersonal och ut-
mana dom att få arbeta med nya områden och tekniker? Detta i kom-
bination med att finna nya affärsmodeller som matchar ert nyfunna sätt 
att komma snabbare till marknaden med nya erbjudanden och tjänster.

Här är några exempel på andra drivkrafter för att bli mer innovativ 
och framtidsäkrad. Vilken är din? 

Att hitta nya affärsmöjligheter.
Att hitta nya sätt att arbeta med partners och 
leverantörer för att bättre möta kundernas krav.
Att förändra arbetssätt och erbjudanden för att
möta nya krav på arbetsplatsen.
Att effektivisera beslutsprocesserna. 
Att vara bland de första som identifierar nya trender som påverkar 
företagets marknad.
Att arbeta systematiskt för att identifiera nya möjligheter på 
marknaden och i omvärlden.
Att effektivisera det kunskapsintensiva arbetet.
Att arbeta systematiskt med att välja ut och skapa värde från nya idéer.
Att bli bra på att omvandla insikter om marknaden till nya 
kunderbjudanden.
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Vad krävs för att bli 
framtidssäkrad?
För att bli framtidssäkrad och nå potentialen i den digitala innovationen 
ställs stora förändringskrav på verksamheterna och deras syn på IT.

Det nya ledarskapet 
Företagsledningen måste i större omfattning än tidigare skaffa sig en för-
ståelse och ett perspektiv på den nya teknikens betydelse. Det nya ledar-
skapet kräver ett mycket mer medvetet och vaksamt ställningstagande 
runt potentiella källor till förändring. Att få hela verksamheten att förstå IT 
och digitalisering är nyckeln till en framgångsrik framtid.

Naviger dig rätt 

Gör en omvärldsanalys för att skaffa sig en bild över vad som sker i din 
omvärld. På så sätt kan du hitta sätt att driva den egna organisationen till 
att skapa innovation. Gör en konsekvensanalys i syfte att förstå teknikens 
potential eller konsekvens för er bransch och verksamhet. Identifiera vilka 
innovationer som direkt eller indirekt kommer att ha påverkan på just din 
bransch. 

Svaren på vad som sker och hur det påverkar ditt företag kommer inte 
alltid vara givna men det viktigaste är att fortsätta leta och inte ge upp. 

IT tar mer plats
För att bli ett innovativt företag måste IT-chefen ta mer plats. Denne 
blir en strategisk rådgivare som fokuserar på affärsverksamhet. IT-
organisationen måste också få en central del av verksamhetens 
kärnprocesser. I ett innovativt företag ersätter IT befintliga processer 
och helt nya affärsprocesser tar plats. Den IT som inte är en del av 
innovationsagendan standardiseras och effektiviseras för att frigöra 
resurser för den digitala innovationen. 

Leta efter trender
De viktigaste sättet att framtidssäkra företaget på är att generera inno-
vativa idéer och lösningar. Det kan du göra genom att leta efter trender, 
och upptäcka hot och möjligheter bland kunder, konkurrenter eller på 
den allmänna marknaden. Det innebär inte att du ska lägga otaliga 
resurser på detta. Men genom att skapa en innovationsplattform där 
idéer enkelt kan synas och gillas ger du plats för nya idéer att ta form. 
På så sätt skapar du en öppenhet för nya idéer. Det blir enkelt att välja 
ut de viktigaste idéerna och utvärdera dessa på ett smidigt och effek-
tivt sätt. 

Var modig
För att du verkligen ska lyckas med att framtidssäkra din organisation 
och göra den innovativ krävs mod. 

     Våga testa olika tekniska lösningar och förändra arbetssättet och 
       till viss del även affärsmodellerna. 
     Våga agera så kraftfullt som situationen kräver, innan det är för sent.
     Våga undersöka ny innovation, greppa det nya tempot i förändring, 

       parera effekterna av yttre förändringstryck.
     Våga ta till dig nya verktyg och strategier för att ändra kurs.  
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Fyra steg till att framtids-
säkra företaget 
1

2

3

4

Förstärk omvärldsanalysen – Var nyfiken på vad som händer i er 
bransch, hos era konkurrenter och runt ny teknik. Skapa en kultur 
och en styrning som underlättar nyfikenhet och analys av det som 
händer i omvärlden.

Utforska konsekvenserna – Vad händer om du inte gör något?
Riskerar du att slås ut? Hur kommer det att påverka den egna 
verksamheten och branschen?

Omfamna ny teknik och driv förändring - Att bara erkänna en 
förändring är inte tillräckligt. Du måste skapa resurser och utrymme 
för prototyping, re-design, proof of value (PoV) och tester för att 
kunna ta de första stegen i riktig innovation.

Sluta aldrig leta - Teknik är det som kommer att driva förändring. 
Användandet av den nya tekniken kommer att skapa ”first mover 
advantages” – så sluta aldrig leta efter nästa stora möjlighet!

Mod och beslutsmässighet 
kommer att vara utmärkande 
egenskaper för dem som får ut 
mest effekt av digital innovation 
under de närmaste åren.  
 
Den perfekta stormen – 
Industrialiseringen av IT, Radar
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Lyft perspektivet och 
skapa tid för innovation

Tid för innovation
För att framtidsäkra företaget är det viktigt att flytta fokus från teknik till verk-
samhet och du behöver få tid över till innovation. 

För att få aktuell kunskap inom olika tekniker och vad de kommer föra med 
sig, få ett utifrånperspektiv och tid över till att utveckla verksamheten kan det 
ofta vara bra att ta hjälp av en utomstående expert som lyfter perspektivet 
och ser på saker från nya infallsvinklar.

För att framtidssäkra företag krävs
 

       En insikt om vad framtiden kan föra med sig (expertkunskap).

       Ett utifrånperspektiv.

       Tid till innovation.

Det finns flera skäl till varför det är svårt att framtidssäkra 
företaget. Dels är det svårt att förutspå framtiden och vad den 
kommer att föra med sig om du inte är specialiserad på just detta, 
men också för att du som företagare ofta har ett inifrånperspektiv 
på din bransch och din omvärld. Det gör det lätt att missa nya 
tekniker och trender som ställer invanda mönster på ända.
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Att tänka på vid val 
av IT-partner
Enligt en undersökning från Radar finns det i dag ett växande gap 
mellan de leverantörer som är bäst och de som är sämst. Det är därför 
viktigt att du är noggrann i din urvals- och sorucingprocess av leveran-
törer så att du inte binder onödig risk. Ett gott samarbete är lika viktigt 
som prisvärdhet. 

I Radars rapport Leverantörskvalitet har IT-köpare fått lista vad de tycket 
är viktigt i samarbetet med leverantörer. Här är några av de egenskaper 
som förenar de leverantörer som hamnar i topp: 

        Att ha lokal expertis.
       Att vara specialiserad och dedikerad.
       Att förstå kundernas kärnverksamhet. 
       Att arbeta proaktivt för att utveckla kundens  

        affärsprocesser och potentiella möjligheter.
       Att självständigt föreslå ändringar /förbättringar kopplat till 

        kundernas IT-behov. 
       Att ha ett flexibelt avtal med så kort inlåsning som möjligt. 

Fundera på: Vad är viktigt för dig? Vad vill du uppnå i samarbetet med 
en leverantör?

”Man måste se på sitt ”system” 
– fråga eller bransch – utifrån, 
uppifrån och framifrån. Vilket inte 
alltid är självklart enkelt när man 
själv är en del av systemet.”  
 
Albert Einstein
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Enligt Radar kan dessa 
fem faktorer vara viktiga 
att väga in när du väljer 
IT-partner:  

Partnerskap 
Din egen innovationskraft och produktionsförmåga måste vägas 
mot leverantörernas. Ditt fokus ska vara på integration medan 
leverantören ska stå för innovation och automation. För att det ska 
vara ett riktigt partnerskap måste ert samarbete framförallt få ett 
större djup, men i vissa fall också vara längre, vilket formuleras i avtal. 

Specialisering 
Välj en leverantör som är specialiserad på just det ni behöver hjälp 
med och som har kunskap om er bransch. Leverantören ska kunna 
agera brygga mellan bransch och IT. Avancerad teknik måste kunna 
omsättas till tillämpningar som är relevanta för din bransch.

Volymer 
När en allt större del av IT-leveransens komponenter standardiseras 
blir det svårare att motivera egen produktion för alla utom de som 
sitter på skalfördelarna. Du bör fråga dig själv: Har jag tillräckliga 
volymer för att vara intressant som kund (om jag vill ha ett djupare 
partnerskap) eller för att få prisfördelar 
relaterade till volymer? Om jag frångår skalfördelar, vilka andra bidrag 
till värdeskapande kan jag då kräva eller förvänta mig (exempelvis 
närhet eller branschkunskap) från mindre leverantörer?

1

2

3

4

5

Risk
Om du fått i uppdrag att skapa ”digital innovation” måste din 
uppdragsgivare också acceptera en hög risk i projektet som 
ska leverera detta. Risk kopplad till teknikskuld eller ”legacy” 
behöver också vägas in på ett nytt sätt än tidigare när vi står 
inför omvälvande teknikskiften. Det krävs att verksamheten 
budgeterar för avvecklingskostnader i IT-projekt. Avskrivningar 
kan vara smärtsamma och kostsamma men de måste 
accepteras som en naturlig del, till och med ett mål, i IT-
leveransen.

Tidsaspekten 
När efterfrågan på digital innovation är på väg att explodera 
behövs kortare beslutscykler och högre risktolerans om man 
vill följa med på vågen uppåt. Samtidigt visar internationella 
studier att CIO har kortast ”livstid” av alla i C-sviten (CIO sitter i 
genomsnitt 4.3 år på sin post). 

Att relationsbyggandet är och blir en allt viktigare parameter i 
takt med att produkter standardiseras, är påtagligt enligt Radars 
undersökning.
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Framtidssäkra 
verksamheten - med 
Orange Business 
Services vid din sida
Orange Business Services är ledande leverantör av molnbaserad 
infrastruktur och managering av affärskritiska applikationer, 
säkerhetsfrågor och analyser av data.

Vår prioritet är att förstå kundens utmaningar och vi jobbar nära våra kunder 
för att driva arbetet framåt och tillsammans hitta proaktiva, fullt managerade 
lösningar 24/7 som tillgodoser kundernas högt ställda krav.  
 
Vi hjälper våra kunder att förstå hur de kan framtidssäkra sin verksamhet och vi 
tar fram lösningar tillsammans och finns med under hela resan. 

Orange Business Services vet och inser värdet av en god kundrelation som 
erbjuder mer än endast leverans av själva lösningen. Vi tillför mervärde såsom 
tex högre specialistkompetens och en god nattsömn.
 

Nöjdast kunder i Norden 2019
Vårt sätt att arbeta har visat sig framgångsrikt och vi har under årens lopp 
vunnit många fina priser och rankats högt av våra kunder. Enligt Sveriges 
största kundnöjdhetsundersökning som genomförs av analytikerfirman 
Radar där 1000 svenska verksamheter får bedöma sina IT-leverantörer, har 
Orange Business Services två år i rad (2018 och 2019) hamnat på första 
plats inom kategorin IT-infrastruktur och drift.
Att våra kunder är bland de nöjdaste i Norden bekräftades också när 
Orange Business Services för andra gången (första gången 2015) kom på 
toppnivå i kategorin Service Management i Whitelane-rapporten från PA 
Consulting. Därmed placerar sig Orange Business Services som trea bland 
samtliga IT-tjänsteleverantörer i Norden.

Orange Business Services 
värderingar
       Kunniga – Vi är specialister på rutiner och processer.
       Konstruktiva - Vi tar fram komplexa lösningar av högsta kvalité.
       Engagerade – Vår specialistkompetens gör att kunden kan känna 

         sig trygg med oss som leverantör.
       Nära – Vår specialistkompetens finns alltid när kunden behöver den.
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Orange Business 
Services tjänster
Molntjänster 
Oavsett om molnet är nytt för dig eller om du redan har påbörjat din flytt 
till molnet har vi en modell som kan hjälpa dig. Vi finns där under hela 
din molnresa; från analys, till infrastruktur och slutligen drift och support. 
Allt för att du på ett säkert och kostnadseffektivt sätt ska få ut det bästa 
av molnet och kunna fokusera på din verksamhet och nå dina affärsmål.

Big data / ML / AI
Med en ökad mängd data i omlopp finns i dag ett stort behov bland 
företag och organisationer att nyttja sin data och omvandla den till 
intelligent och värdefull information. Våra experter samlar in din data, 
samt lagrar och analyserar den så att du kan ta fram nya innovativa 
digitala tjänster och fortsätta vara relevant på marknaden även i 
framtiden.

IT-säkerhet
Inget säkerhetssystem är starkare än dess svagaste länk och 
säkerhet är något som måste genomsyra hela företaget och involvera 
alla delar i organisationen. Vi beaktar säkerheten i varje del av vår 
leverans och strävar alltid efter att hitta lösningar som är starka både 
ur ett sårbarhets- och driftsperspektiv. Vi har ett komplett utbud av 
säkerhetstjänster som vi skräddarsyr efter dina behov.

Applikationsdrift
När du outsourcar din IT-drift till oss får du hjälp av våra experter 
inom applikationsdrift och automatiserade verktyg att identifiera och 
använda nya synergier som effektiviserar din verksamhet. Du får 
ökad tillgänglighet, förbättrad drift och underhåll av dina affärskritiska 
applikationer samt en partner som alltid finns tillgänglig för rådgivning.

Managed services
Vår tjänst för Service Management kan garantera kontinuiteten i din 
IT-miljö genom fördefinierade driftprocesser, rapporter och uppföljning 
av våra erfarna Service Managers. De tar hand om den interna 
drifthanteringen när du till exempel behöver ändra saker i miljön.


