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PER HÖGBERG 

SAPSA

LEDARE

SAP och vårt ekosystem =      ?  
Vi har haft en mycket besvärlig period i relationerna 
mellan SAP och våra medlemmar runt om i Sverige, och 
även i våra systerföreningar runt om i världen. Genom 
olika beslut, arbetssätt och trender har vi helt enkelt  
glidit ifrån varandra. Förtroendet har inte varit på den 
nivå som vi behöver.

Det pågår nu ett intensivt arbete på flera fronter som vi 
kallar ”digitalisering”. Utmaningen med digitalisering 
är att det går fort, och att det handlar om helt nya sätt  
att jobba. När något går fort, och när vi ska förändra vårt 
arbete fundamentalt, då behövs det mycket förtroende. 
Utan förtroende går det inte fort och man tvekar på att 
lyssna till nya förslag.

För att råda bot på detta har SAPSA arbetat intensivt 
med att sätta fokus på frågan, och det har gett resultat. 
Flera olika aktiviteter pågår för att åter bygga upp för-
troendet såväl i Sverige som runt om i världen. SAP som 
bolag betyder väldigt mycket för alla oss som jobbar 
med SAP:s programvaror, så förtroende är ett grund- 
fundament. 

Inom SAPSA tror vi inte att det är möjligt att driva denna 
typ av frågor som enskilt bolag, inte heller som enskilt 

land, utan detta är något där vi krokar arm och som vi 
jobbar tillsammans med. Det är heller inte möjligt att 
åter upprätta ett förtroende om bara en part vill göra det. 
Därför genomför vi nu detta genom hela vårt ekosystem: 
SAP – Användarföretag – Partnerföretag.

SAPSA är nu med och skapar nya samtalsarenor, där 
dessa tre delar i vårt nätverk pratar med varandra för 
att förstå frågan, men även för att prata tillsammans. 
Som det sammanfogande kittet finns användarföre
ningen – som för alla i Sverige = SAPSA.

Inom SAPSA tror vi att vi tillsammans kan genomföra 
stora saker genom effektivare företag och nya, spännan-
de processer. Genom att kroka arm i stort förtroende 
finns det ingen gräns för vår gemensamma framgång. 
Vi förstår risken med att jobba i ensamhet – så det är 
inget alternativ! 

Tillsammans är vi starka, men ensamma blir vi till en 
svag länk i en bräcklig kedja!



Först spritar vi händerna, sedan tar vi i hand. Flextrus utveck-
lar och framställer material till emballage för livsmedels- och 
läkemedelsindustrin. De hygieniska kraven är därför strikta. 
Innan man ens släpps in i entrén får man svara på frågor om 
man varit sjuk eller utsatts för smitta den senaste månaden. 
Inget får äventyra kundernas varor.

– Vi levererar material som ger precis de egenskaper som be-
hövs. Kunden säger kanske att ”vi har en ny sorts ost som ska 
packas”. Då börjar en intensiv process där vi går igenom vad 
just denna vara kräver, säger marknadschef Ingrid Lidbäck.

Det är mycket med osten. Ta det här med den färdigskivade. 
Förpackningen ska vara lätt att öppna och lätt att försluta igen 
så att inte plasten krullar tillbaka och låter osten torka. Och om 
du tappar paketet ska återförslutningen hålla.

– Det är något vi lagt ner mycket tid på, ostförpackningarna. 
Vi gör en massa tester innan det är dags att leverera till kunden.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

På Flextrus arbetar man i team där de flesta är civilingenjörer 
med specialiteter som processkemi, plastkemi och bioplaster som 
designar emballagen. Materialen skräddarsys till egenskaper för 
varje enskild produkt. Sedan ingår tekniker i teamet som ser till 
att de utvecklade materialen fungerar bra i kundernas maskiner.

 – Grundmaterialet till emballagen består av plastfilm,  
aluminiumfolie och papper som vi köper in på rullar. Fabriken 
i Lund är företagets hjärta och här bygger vi sedan ihop det 
material som behövs till just en specifik produkt, säger Ingrid 
Lidbäck.

TEXT: ANDREA KOLLMANN

EN HEL VETENSKAP  
BAKOM FÖRPACKNINGEN 
HOS FLEXTRUS
Irriterar du dig på att osten möglar för snabbt i kylen? Klumpar sig O'boy-pulvret i skafferiet? Då har du troligen valt 
förpackningar som inte bygger på gedigen vetenskap. Efter ett besök på Flextrus i Lund får du klart för dig att man 
inte kan paketera mat i vilken plastpåse som helst. Här är det toppkvalitet som gäller.

Det är idel kända märken i montern där Flextrus visar emballage de levererat under årens lopp.

Foto: Andrea Kollm
ann
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Det färdiga materialet levereras till kunden som i sin tur formar 
den förpackning de ska ha i sina egna maskiner. I industri hallen 
ser vi de stora rullarna genom glasdörrar – vi får inte gå in på 
grund av kontamineringsrisken. Utanför hänger skyddsrockar 
i prydlig rad.

Flextrus produkter syns överallt i butikerna: Zoégas kaffe, 
en stor del av alla hårdostar, pulverprodukter som är fuktkäns-
liga, kryddor och mycket mer. Och kraven på förpackningarna 
är höga. Arom och doft ska inte läcka ut, fukt och syre ska  
hållas utanför förpackningen. Därför behövs olika skikt med 
olika egenskaper. Hårdostförpackningen, till exempel ser ut 
som en vanlig plastpåse, men innehåller upp till sex olika skikt. 
Ytskiktet ska stå emot skrapningar, en yta ska var möjlig att 
trycka snygg dekor på utan att det klibbar fast i kundens  
maskin. Det får inte bli kondens inne i paketet, men samtidigt 
måste barriären mellan osten och omvärlden släppa ut lagom 
med gas som utvecklas när osten mognar. 

SAP TILL ALLT

Flextrus använder SAP till alla delar av sin verksamhet: pro-
duktion, specifikationer, lagring av testdata, orderhantering, 
och så vidare. När materialet anländer till lagret får det en SAP- 
identitet som följer med under hela processen fram till den  
färdiga produkten. Allt är spårbart, från materialrulle till leve-
rantör, eftersom alla SAP-identiteter kopplas samman.

– Man kan säga att SAP är axeln kring vilket hela verksam-
heten kretsar. Samtliga operatörer deltar i systemet och vi an-
passar det kontinuerligt. Det är bra verktyg i SAP:s verktygs-
låda som går att kombinera med vår flexibla verksamhet, säger 
IT-chef Anders Lindvall.

SAP introducerades på företaget 2004. Pö om pö har man 
byggt på med moduler och fördelarna med systemet är många.

– Rätt använt tillhandahåller SAP en väldigt bra struktur 
som gör att man får helhetskontroll över verksamheten, fort-
sätter han.

Åter till marknadschefen Ingrid Lidbäck, som också ska för-
hålla sig till att produkterna ska vara användarvänliga, snygga 
och fresta så lite på miljön som möjligt.

Har ni något nytt på gång?
– Ja, vi är riktigt stolta över Mediaköket i Helsingborg som 

vi nyligen förvärvat. De tillför en ny teknik vi behöver inom 
företaget. Något som är vanligt nu är att en produkt kör en  
serie med olika smaker som ändras ofta. Då behöver tryck-
dekoren ändras snabbt och enkelt. Våra maskiner här i Lund 
har längre ställtider, medan Mediaköket som trycker digitalt 
snabbt kan ställa om till ett nytt mönster på enskilda förpack-
ningar, förklarar Ingrid Lidbäck

Hur tänker ni kring plast och miljö?
– I England och Schweiz har vi ersatt mycket plast med pap-

per, ett förnyelsebart material, så i stort sett 75 procent av för-
packningen är numera i papper där. I Sverige har det inte slagit 
än med papper, kunderna gillar det inte riktigt, men jag tror det 
kommer att ändras väldigt snart, säger Ingrid Lidbäck.   

• Utvecklar och förfinar emballage inom livsmedels- och  
    hälsosektorn
• Marknadsledande i Skandinavien
• Konkurrensfördel: kunskap och flexibilitet, närhet till kunden
• Export: 2/3 av kunderna finns i västra och norra Europa
• 320 anställda varav cirka 15 kopplade till produktutveck- 
    lingsavdelningen
• Huvudkontor i Lund, enheter i Halmstad, Helsingborg och  
    Highbridge i England
• Flextrus ingår i ÅR Packaging

Bakom Ingrid Lidbäck och Anders Lindvall skymtar de stora rullarna med emballagematerial.

Hygienkraven på Flextrus är minutiösa. 
Skyddsrockar och hjälmar krävs för ett 

besök inne i produktionen.

Foto: Andrea Kollm
ann
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JOHAN TORSTENSON TAR EMOT i ett i övrigt rätt tomt kontor. 
Det är fredag eftermiddag och det skånska sportlovet börjar 
veckan efter. Här i området Hyllie nära tåget till Köpenhamn 
byggs det mycket: bostäder, skolor och kontor. Sedan knappt 
två år har livsmedelskoncernen AAK sitt huvudkontor här.  
Det är tolv år sedan den svenska koncernen Karlshamn slogs 
samman med danska Aarhuskoncernen. 

– Det var ett naturligt val att slå ihop företagen. De var båda 
nummer ett och två på olika marknader. Men det tog några år 
innan företagen blev ett på riktigt. 

Initialt hette koncernen Aarhus Karlshamn AB. Men sedan 
2014 är namnet även formellt AAK AB. Som tur är. Med tanke 
på hur globalt företaget jobbar var det långa tungvrickande 
namnet en belastning. 

DE FÖRSTA ÅREN EFTER SAMMANSLAGNINGEN var en kamp  
mellan två kulturer. Och två affärssystem. Karlshamn använde  
Movex, Aarhus SAP. Det var Aarhus som gick segrande ur  
striden, något som Johan Torstenson är glad över eftersom  
SAP via konsulter finns representerade i alla länder. 

– AAK finns idag på samtliga stora marknader. Störst är vi 
i USA, England och Mexico. 

Den sista marknaden är kanske lite förvånande, men för-
klaringen är att Aarhus sedan länge hade en fabrik där. Kon-
cernen är också stor i Asien och Sydamerika. I Brasilien har  
man nyligen startat en greenfield site. Det betyder att man har 
köpt mark och byggt upp en ny fabrik. I andra fall har kon-

cernen köpt befintliga bolag. Efter hand installeras SAP i alla 
AAK:s bolag. 

Men det är inte helt lätt. Många av länderna där AAK finns 
är lite besvärliga, som Johan Torstenson uttrycker det. Ofta är 
lagstiftningen komplicerad. I flera länder, bland annat Brasi-
lien, finns det krav på att alla transaktioner ska skickas till  
myndigheterna inom sex timmar. Även i länder som Uruguay 
och Indien, där AAK också finns, samlar myndigheterna in  
i stort sett all information om vad som händer i företaget.  
Syftet är att göra det svårare att syssla med svarta affärer. 

DE MÅNGA OLIKA LÄNDERNAS LAGSTIFTNING ställer krav på 
lokala anpassningar i SAP. Trots detta är målet hos AAK:s  
ledning att standardisera maximalt inom hela koncernen. 

– Det är det svåraste i arbetet – att få en balans mellan de 
lokala behoven och standardiserade lösningar. Det är faktiskt 
det i särklass svåraste, lägger han till. 

Vilka lokala anpassningar som ska göras beslutas i en styr-
grupp för det landet och projektet. I den ingår den lokala VD:n, 
någon från finanssidan och ofta Johan Torstenson själv. 

– Många gånger får vi höra att det är ett legalt krav att göra 
på ett visst sätt. Då gäller det för oss att verkligen ta reda på om 
det stämmer och om det går att lösa på något annat vis. 

Här kommer SAP:s styrka in genom att det alltid, oavsett 
vilket land, finns lokala SAPkonsulter. Dem kan AAK ta till 
hjälp, eftersom de känner till de legala kraven i landet och hur 
man kan lösa det inom systemet. 

På AAK:s huvudkontor är Johan Torstenson, med titeln IT Director, ensam på IT-avdelningen. Men samar-
betet med medarbetarna fungerar ändå. Och att SAP har lokala konsulter i hela världen är en klar fördel i 
den mycket globala koncernen.   

TEXT: ÅSA OHLSSON

AAK 
En global   koncern 
med cho kladsug
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AAK arbetar för att stötta kvinnorna i sitt före- 
tagande, bl a genom att organisera kvinnorna i  
deras företagande och tillhandahålla räntefri kredit 
under månaderna när plockningen av shea-nötter 
ger begränsade inkomster.  

Hela 600 000 ton raps köps årligen 
till produktionen i Karlshamn.
Johan Torstenson har arbetat på 
AAK i nio år. Ursprungligen är han 
från nordvästra Skåne, utbildade 
sig på LTH i Lund och fastnade  
sedan i Malmö. 

Foto: Åsa Ohlsson

Shea-nötter (ovan) växer bland annat i  
afrikanska Burkina Faso. De är en av de 
växter som AAK använder för att fram- 
ställa vegetabilisk olja. 

Att spåra var palmoljan kommer ifrån 
är viktigt för att kunna visa att man  
använder så kallad grön palmolja.

Foto: Åsa O
hlsson

På bilden nedan  
syns kakaobönor.
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JOHAN TORSTENSON TRIVS PÅ SITT JOBB. Det är med en påtaglig 
entusiasm han pratar om sitt arbete med SAP, men också om 
AAK och koncernens arbete. 

AAK producerar och säljer vegetabiliska oljor. Det största 
segmentet är fetter till choklad. Fettet i choklad behöver ha hög 
smältpunkt för att inte smälta i affären, men inte för hög, för 
den ska ju smälta i munnen så att smaken kommer fram. En av 
produkterna som används för att producera fett till choklad 
är nötterna från shea-nötsträdet som växer vilt på afrikanska 
savannen. AAK köper sina shea-nötter främst från Burkina 
Faso. Nötterna plockas traditionellt av kvinnorna och är en  
viktig källa till försörjning i många familjer. 

Johan Torstenson hämtar en bok om AAK:s verksamhet för 
att visa bilder på hur nötterna växer och plockas. AAK arbetar 
för att stötta kvinnorna i sitt företagande, bland annat genom 
att organisera kvinnorna i deras företagande och tillhandahålla 
räntefri kre dit under månaderna när plockningen av shea- 
nötter ger begränsade inkomster.  

 
SHEA-NÖTTER ÄR BARA EN AV MÅNGA RÅVAROR som används i 
AAK:s tillverkning. Andra oljor som används är bland annat 
rapsolja och den kontroversiella palmoljan, kontroversiell efter-
som palmodlingar hotar regnskogen. En anpassning som AAK 
därför har behövt göra i SAP är en funktion för palmoljans 
spårbarhet. Att spåra var palmoljan kommer ifrån är viktigt för 
att kunna visa att man använder så kallad grön palmolja. Det är 
palmolja som kommer från odlingar på mark som även tidigare 

var odlingsmark, där regnskogen alltså inte har huggits ned för 
att skapa nya odlingar. Denna olja kan certifieras enligt RSPO, 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil). RSPO bildades 2004 med 
målet att arbeta för produktion och användandet av hållbar 
palmolja. AAK har varit medlem i organisationen se dan start.   

– Att palmolja används överhuvudtaget är för att det är en 
produkt som är mycket mer produktiv än till exempel raps-  
och sololja. 

Enligt Världsnaturfonden är oljepalmen fyra till nio gånger 
mer produktiv per ytenhet än raps och solros. Dessutom är den 
grön året runt och kräver mindre vatten, gödning och bekämp-
ningsmedel än andra oljeväxter.  

Samtidigt är det alltså en avvägning mot naturvärden och 
hållbarheten. AAK:s mål är att 100 procent av palmoljan som 
används ska vara just grön palmolja. 

I HELA AAK-KONCERNEN med cirka 3 500 anställda, arbetar totalt 
50 personer på IT-avdelningen. 35 av dem i Europa, varav hälf-
ten i Aarhus och knappt hälften i Karlshamn.

Johan Torstenson är ensam om att vara stationerad i Malmö. 
Därför blir videokonferensutrustning mycket viktig i hans jobb. 

– Vi använder ett videokonferenssystem som heter Bluejeans. 
Det har vi haft sedan något år. Visst hade vi videokonferenser 
innan, men med detta system blev det lättare och mer praktiskt. 

Ja, Johan Torstenson kallar systemet en framgångssaga. 
– Utan det hade vi inte kunnat jobba så här, med tanke på 

hur utspridda vi är och hur många länder vi finns i.   



AKQUINET is your strong and competent specialist SAP partner. Supplementing our proprietary GRC Suite, our “SAST” 
Solutions provide Security & Compliance Consulting as well as Managed Services. This means we can provide you with 
all round threat protection – from implementation and optimization to real-time Security & Compliance solutions for 
ERP and S/4HANA systems.

More than 200 customers worldwide already rely on our expertise to protect their SAP systems from hacker attacks,  
espionage and data theft.

Meet us at the  

VårIMPULS 2018  

conference,  

26th APRIL  
IN MALMÖ

Whatever 

the threat, 
we‘re your 

best line of 
defense.

www.sast-solutions.com

 

www.sapsa.se

Tillsammans är vi starka och ditt  
engagemang är viktigt för oss.

Var med och påverka SAPSA:s framtid. 
Var värd för ett fokusgruppsmöte,  
skriv i vår tidning eller led ett  
diskussionsforum på någon av våra 

användar konferenser.

Har du själv idéer om vår verksamhet? 
Kanske ett specialintresse som kan ge 
upphov till en aktivitet? Eller är du all-
mänt idérik och vill verka i någon av 
SAPSA:s arbetsgrupper eller i styrelsen?

Din belöning blir bland annat ny kun-
skap, inspiration och utökat nätverk, 
samt möjligheten att vara med och  
påverka och göra skillnad.

Tveka inte att höra av dig till oss på 
sapsa@sapsa.se.

Engagera dig  

i SAPSA 
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MASTER DATA MANAGEMENT  
är en process som kan automatiseras

Tiden det tar att samla in korrekt 

produktdata och få in den i SAP för 

att prognostisera, planera, fram- 

ställa och sälja är därför kritisk. 

När Orion ansöker om patent för ett 

läkemedel är det viktigt att vi kan 

utnyttja så mycket av tiden som  

möjligt till försäljning innan ett 

patent går ut. 
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ORION implementerade SAP R/3 2002 och är idag på ECC  
med ”modulerna” FI/CO, SD, PP-PI, MM, WM, QM, HCM,  
PM, EHS, PP/DS, DP, SNP och SRM. Gemensamt för alla  
SAP- lösningar är att de kräver masterdata för att fungera. 

När man läser om masterdata kan man läsa saker som 
“Master Data is key business information that supports trans-
actions… Master Data already exists and is used in the opera-
tional systems.” Denna syn på transaktionsdata som processer 
och masterdata som någonting som bara finns är visst lika van-
lig som den är felaktig. 

Även om vi liksom alla andra företag får våra intäkter ge-
nom en (transaktionell) försäljningsprocess, så är vi väldigt 
medvetna om att masterdata inte är något som ”redan existe-
rar”, utan den måste skapas och underhållas. Processen för att 
skapa nya produkter är minst lika komplex som att sälja pro-
dukter, med den skillnaden att SAP ECC traditionellt inte har 
erbjudit stöd för att hantera dessa processer. Det finns gott om 
masterdata-lösningar på marknaden, men utmaningen med 
dessa är att de främst är gjorda för att hantera governance av 
centrala masterdata-fält, snarare än att stödja affärsprocesserna 
att kommersialisera nya produkter och skapa nya produkt-
varianter för nya marknader, kundgrupper, etc.  

Problembilden
Eftersom Orion säljer läkemedel är tiden för den process det tar 
att samla in korrekt produktdata och få in den i SAP så att man 
kan prognostisera, planera, framställa och sälja kritisk. När vi 
ansöker om patent för produkter är det viktigt att vi kan ut-
nyttja så mycket av tiden som möjligt innan ett patent går ut. 
När andras patent går ut är det minst lika viktigt att snabbt få 
ut generiska produkter på marknaden, så att vi kan etablera 
våra varumärken innan konkurrenter kommer ut med sina  
varianter. Även om man ofta betraktar masterdataprocesser 
som en kostnad att minimera, handlar det för oss också om att 
förbättra processer för att få större intäkter. Med det sagt så 
sparade vi även mycket kostnader genom vår processförbätt-
ring. De största besparingarna låg dock inte i hanteringen av 
masterdata, utan i effektivisering av vår värdekedja nedströms. 

Genom att undvika de många fel vår tidigare manuella process 
gav upphov till, undviker vi nu många kostsamma misstag i 
planering, inköp, produktion och leverans. 

Ska man sammanfatta problembilden vi hade när vi star-
tade projektet med att förbättra vår process för att skapa master-
data för nya produkter, så såg det ut så här: 

Det tog för lång tid och variansen var stor: 
Som bäst tog det två dagar, som värst fyra månader och 
i genomsnitt åtta veckor att skapa en ny produkt i SAP.

Vi hade för dålig transparens: 
Rapporterna för genomgångstiden producerades  
manuellt i efterhand, vilket krävde mycket besvär och 
gjorde det omöjligt att i realtid följa upp samt kontroll- 
era processen. 

Det var för många människor inblandade i processen: 
Det fanns sammanlagt över 200 personer ansvariga för 
någon del av masterdatan, vilket gjorde att många av 
dessa var väldigt sporadiska deltagare i processen och 
därmed inte alltid visste vad som förväntades. 

Det var för ineffektivt: 
När man efterlyste information, eller försökte ta reda på 
var i processen en produkt satt fast, gick tiotal mail ut 
som många agerade på och därmed slösade tid i onödan. 
Det var heller inte alltid den som faktiskt satt med en 
uppgift som reagerade. 

Det blev för många fel: 
Felaktig och saknad masterdata orsakade störningar 
och fördröjningar i processerna.

Det gick inte att förbättra processen utan en större  
förändring: 
Eftersom vi inte hade data på varför det tog lång tid och 
var fel uppstod var felen också svåra att åtgärda..

                       är ett finländskt börsnoterat publikt aktiebolag 
i läkemedelsbranschen. År 2017 omsatte Orion totalt 1085 mil-
joner EUR och hade cirka 3500 anställda globalt. Företaget 
grund ades 1917. I sin läkemedelsverksamhet forskar, utveck-
lar, producerar och marknadsför Orion mediciner för män-
niskor och djur samt aktiva farmaceutiska ingredienser. 
Läkemedels  verksamheten står för cirka 95% av Orions netto-
omsättning. En betydande del av nettoomsättningen består 
av läkemedel som härrör från företagets egen forskning.

Orions läkemedelsverksamhet består av fyra affärsenheter:

• Ursprungsprodukter  
 (patentskyddade receptbelagda läkemedel) 

• Specialprodukter (patentfria receptbelagda läke medel  
 och självhushållsprodukter) 

• Veterinärmedicinska läkemedel  
 (läkemedel för husdjur och boskapsdjur)  

• Fermion (aktiva ingredienser)



Vi är inte ensamma
Orion är långt ifrån ensamma med dessa problem. En studie 
som Winshuttle gjorde, som riktade sig till 120 tillverkande och 
FMGC-företag världen över, visade att 60% av dem hade press 
på sig att snabba upp sina processer för att kommersialisera 
produkter. 43% svarade att de hade för dålig transparens i sina 
processer och 43% att de fick för många fel i produktlanserings-
processen. Anledningen till detta ligger säkerligen i att 51% 
uppgav att de har processer baserade på e-mail liksom Orion 
hade, eller ännu värre – fortfarande använder papper. 

Målsättningar för den nya lösningen
När problemen var identifierade gick vi igenom proceduren för 
att starta upp ett projekt och få en budget godkänd. Problemen 
som listats gav goda anledningar att göra en investering och ta 
fram en plan för att åtgärda problemen. Vi utgick från ett par 
enkla principer: 

Skapa transparens i processen: 
Man kan inte förbättra en process om man inte vet vad 
som inte fungerar. Därför ville vi få en uppföljnings- 
bar process där man kan ha tydliga mål och följa upp 
avvikelser. 

Finna ett effektivare sätt att utföra processen: 
Att processen tog lång tid och hade stora varianser be-
rodde till stor del på att den var baserad på e-mail som 
fastnade i olika personers inboxar. Att mailen skickades 
till många personer och att det inte alltid var klart vem 
som skulle göra vad och i vilken ordning, bidrog också 
till fördröjningar. Här behövde vi hitta en bättre lösning.

Stödja och automatisera ifyllning av masterdata: 
Med bättre stöd för ifyllning av masterdata var målet 
att minska rutinmässiga uppgifter samt förbättra kvali-
teten på masterdatan.

Få väl definierade roller och tydliga ansvarsområden  
på plats: 
Otydliga roller gjorde det svårt att identifiera vem man 
väntade på och mycket tid gick åt till att kommunicera.

Val av lösning
Vi insåg snabbt att vi hade behov av ett nytt system och det var 
här Adsotech och Winshuttle kom in i bilden. Orion hade sedan 
tidigare köpt Winshuttle-licenser från Adsotech, för att inte-
grera SAP med Excel och valde därför att utvärdera Winshuttle 
tillsammans med best of breed BPM- och MDM-verktyg, samt 
egenutveckling. Att man till slut kom fram till att Winshuttle/
Adsotech var det bästa alternativet berodde på följande: 

MDM-verktygen innehöll för få färdiga element för att 
stödja Orions process för att skapa nya produkter och 
man bedömde att det skulle krävas alltför mycket an-
passningar för att få den kompletta processen på plats. 

BPM-verktygen skulle resultera i en stor insats för att  
få på plats integration till SAP. Eftersom masterdata- 
objekten behövde skapas i flera steg, och det dessutom 
krävdes valideringar i många processaktiviteter, skulle 
detta resultera i ett stort integrationsarbete. 

Egenutveckling i SAP med SAP workflow hade inne burit en 
stor programmeringsinsats och dessutom en stor risk, 
eftersom estimaten var osäkra. 

Winshuttles lösning innebar också en relativt stor kon-
sultinsats, men bedömdes som det alternativ med bäst 
funktionalitet i relation till kostnad och risk. En stor  
fördel med Winshuttle var också att lösningen kan  
användas till att utveckla och automatisera även andra 
processer. Efter att vi gjort en PoC, där alla deltagare 
svarade att de tyckte att Winshuttle var en passande 
lösning, var vi komfortabla med att starta ett projekt. 

Implementeringen
Implementationen gick bra och vi gick live enligt tidplan och 
på budget med oförändrat scope! Det första delprojektet ut-
vecklades av Adsotech enligt Orions specifikationer.

Därefter utvecklades ytterligare kompletterande workflow-
processer, där Orions egna specialister tog mer ansvar. Utveck-
laren av det sista delprojektet var en nyanställd person som 
varken hade erfarenhet av SAP eller Winshuttle. Efter en kort 
utbildningsperiod, samt med stöd från Adsotech, kunde spe-
cialisten relativt självständigt utveckla workflowprocesserna.

Winshuttle Composer är ett så kallat low-code-verktyg,  
där utvecklingen huvudsakligen sker med ett grafiskt gräns-
snitt utan traditionell programmering. I Orions fall utvecklades 
ändå avancerade funktionaliteter med Java Script på grund av 
komplexiteten av processerna och funktionaliteterna.

Lärdomar
Lärdomarna var att det var bra att göra en PoC för att få ”buy 
in” av samtliga stakeholders. Det är viktigt att vara noggrann 
och lägga ner tid på de områden där man inför stora föränd-
ringar och gå ner på djupet i processmappningarna för att hitta 
så många av undantagen så tidigt som möjligt. Att mappa en 
process på hög nivå är alltid lätt, men ”the devil is in the details”. 

Resultatet?
Resultatet då, hur funkar processen idag? Idag har vi minskat 
antalet personer som är inblandade från cirka 200 till cirka 30, 
där alla har ett tydligt ansvar. De som deltar i processen har ett 
webbgränssnitt där det tydligt framgår vad de ska bidra med 
och genom att automatiskt populera mycket av informationen 
som tidigare knappades in manuellt sparar vi mycket tid. Vi 
har kunnat korta processtiden från 8 veckor till 2 veckor i snitt 
och har även mycket mindre variation. Nu vet vi även hur lång 
processtiden är, när avvikelser sker och vad vi ska förbättra för 
att korta tiden ytterligare. Vi får ut våra produkter på markna-
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den snabbare och har minskat antalet fel i produktdata till en 
bråkdel av vad vi hade innan. Därmed undviker vi många pro-
blem i produktion och distribution av produkter. 

Vi vill ständigt utvecklas och utnyttja digitala lösningar. Just 
nu utvärderar vi andra processer som vi skulle kunna förbättra 
med Adsotech och Winshuttle. Men när det gäller just master-
data är första steget att få till en förbättring att betrakta master-
data som en process och inte som något som bara finns där.  
Det är heller inte säkert att det är ett ”Master Data Management”-
system som behövs för att komma till rätta med masterdata-
problem.   

TEXT: ANDREAS RAMÖ, Orion Corporation & HENRIK NYBERG, Winshuttle

Något som vi ser som mycket positivt är att 

vi nu har en lösning som är så enkel att 

komma igång med och använda att vi idag kan 

göra de flesta ändringar i processen själva, 

utan att behöva vara beroende av konsulter.

Intelligent 

automation 

for R2R 

processes 

directly in 

SAP

blackline.com/smart-close

BLACKLINE SMART CLOSE

With so many steps and dependencies in the financial 

close, it is easy to waste time and increase risk by 

missing vital tasks or skipping critical approvals. The 

best run accounting organisations define and 

standardise their close processes from corporate to 

subsidiary, have clear visibility into progress, ensure 

controls and documentation, and have accountability 

and assignment of  tasks. BlackLine Smart Close 

enables a simplified, standardised, and automated 

financial close, embedded directly within SAP.
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Fokusgrupperna är SAPSA:s kärna. Det är här 
du ges möjlighet att få ut maximalt av din 
SAP-investering. I fokusgrupperna knyter du 
värdefulla kontakter med användarföretag 
och partnerbolag, som är aktiva inom just ditt 
specialområde i SAP-världen. 

Samtliga fokusgrupper har som målsättning att:  
• Skapa ett nätverk för aktivt kunskapsutbyte mellan deltagare i  
 fokusgruppen, där ”best practice”, öppna frågor och lösningar  
 på problem kan diskuteras.

• Öka kunskapen inom fokusområdet genom presentationer av  
 SAP och erfarna partnerbolag.

• Värdera och stötta arbetet med att ta fram förbättringsförslag  
 (improvement requests) gällande befintliga lösningar till SAP 

 Customer Connection (CC) programmet.

• Informera och stötta kundföretag som är intresserade av  
 Customer Engagement Initiative (CEI), SAP:s satsning på kund- 
 delaktighet i kommande utvecklingsprojekt.

Anmäl dig till respektive grupp genom att  
uppdatera din pro fil i SAPSA:s elektroniska nyhetsbrev. 

Alternativt maila till sapsa@sapsa.se.

Erfarenhetsutbyte 
väntar på dig i fokus-
grupperna.

 

www.sapsa.se

FOKUSgrupper

Svart på vitt –  
vi är inte så bra på annonser

Men varje dag kopplar  
vi upp framtidens företag  

i molnet

www.stretch.se
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3 FRÅGOR 
TILL SAPSA:s FOKUS- 
GRUPPSLEDARE

GRC / GOVERNANCE RISK AND  
COMPLIANCE
Karl-Gustav Anderson, GRC Nordic

Varför ska man engagera sig i en fokusgrupp? 
• För att bredda sin kunskap om SAP GRC genom aktivt  
 deltagande i erfarenhetsutbyte.
• För att få information från SAP om vad som pågår inom  
 GRC-området.

• För att vara med och påverka utvecklingen av SAP GRC.
• För att få ta del av utbildning och information som  
 erbjuds inom området.

Vad vill du med fokusgruppen? 
Att samtliga bolag som är medlemmar i SAPSA och använder 
SAP GRC och någon av modulerna AC/PC/RM är med och  
delar med sig av sina erfarenheter, vilket innebär att vi alla 
ökar vår kunskapsnivå om SAP GRC.

Vilken enskild fråga tycker du är viktigast?
Att alla medlemmar i fokusgruppen ska känna att de får ett 
mervärde i att delta på fokusgruppens möten och webdiskus-

sioner som gör att de kan öka sin kunskapsnivå och växa i sin 
arbetsroll.

Tackar GRC-gruppen för denna tid, nu lämnar jag över grupp-
en till Christas Schönberg, GRC Nordic.

BPC / BUSINESS PLANNING  
AND CONSOLIDATION
Johanna Carlsson, ABB

Varför ska man engagera sig i en fokusgrupp? 
För att utbyta erfarenheter med andra användarföretag och 
kunna påverka SAP vad gäller den framtida utvecklingen.  
Det är ett viktigt forum för nätverkande, inspiration och ut-
byte av kunskap. 

Vad vill du med fokusgruppen? 
Jag vill att våra medlemmar ska känna att fokusgruppen är en 
tillgång och inspirationskälla och har en bra mix av frågor som 
rör vårt dagliga arbete och framåtblickande. Att vi tillsammans 
delar med oss av kunskap och påverkar SAP för att alla med-

lemmar ska kunna få ut det bästa av sin SAP-produkt.

Vilken enskild fråga tycker du är viktigast?
För mig är det väldigt viktigt att diskutera de lösningar som vi 
dagligen arbetar med för att kunna effektivisera vår vardag.

PLM /  

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENET
Christer Matsson, Vattenfall

Varför ska man engagera sig i en fokusgrupp? 
För att få kontakt och utbyta frågor/erfarenhet/svar inom ett 
gemensamt område.

Vad vill du med fokusgruppen? 
Som ledare vill jag att så många som möjligt kommer i kontakt 
med så många andra som möjligt och utbyter information och 
erfarenheter inom området.

Vilken enskild fråga tycker du är viktigast?
Det är att få så många olika idéer/frågor/förslag som möjligt 
inom mitt område och kanalisera detta ut till medlemmarna.

ILM / INFORMATION LIFECYCLE  
MANAGEMENT OCH ARKIVERING
Tomas Hagberg, CGI

Varför ska man engagera sig i en fokusgrupp? 
För att det ger ett värde för den som engagerar sig i form av 
nätverk med kunskap och bollplank med likasinnade. ”Vi kan 
prata arkivering en hel dag!”. Det ger även en närmre kontakt 
med SAP.

Vad vill du med fokusgruppen? 
Utveckla fokusgruppen så att den blir ett naturligt bollplank 
och källa till kunskap. Arbeta för att öka intresset för fokus-

gruppen och öka antalet medlemmar i gruppen. 

Vilken enskild fråga tycker du är viktigast?
Att arkivering har kommit upp från källaren till att ha blivit ett 
riktigt hett område inom SAP!



ANALYTICS / tidigare BI

Gruppen verkar för kunskapsutbyte inom 
analys och beslutsstöd. Hur får vi analytics 
att bli en möjlig görare för ständig förbättring 
och affärs optimering?

Fokusområden:
• Organisation, styrning och BI-strategi

• Arkitektur – hur bygger vi en hållbar  
 analysmiljö?

• Data – integration och modellering

• Analys och uppföljning – verktyg, 
 tekniker och affärstillämpningar

Verktyg som diskuteras inom gruppen är  
hela produktportföljen.

Fokusgruppsledare: Carl-Johan Nordqvist, 
Implema 

BPC / BUSINESS PLANNING  
AND CONSOLIDATION

Gruppen fokuserar primärt på BPC, men  
också övriga delar av EPM-portföljen och 
processerna kring bud get, planering och  
koncernfinans, exempelvis:

• Budget, Planering & Prognos
• Koncernredovisning   
• Intercompany
• Disclosures & Notes Management
• Profitability & Cost Management

Målgrupp: 
Målgruppen är personer som arbetar med 
ovanstående processer och produkter  
både som användare, systemägare eller 

konsulter. 

Fokusgruppsledare: Johanna Carlsson, ABB 
och Mikael Karlsson

FINANCE & TREASURY

Fokusgruppen för Finance & Treasury 

fokuse rar på kunskapsutbyten med  
anknytning till:

• Redovisning, bokföring och moms 

• Gruppen tar även upp frågor inom  

 Controlling och Treasury

Gruppen drivs av en önskan att dela kunska-

per och erfarenheter av SAP:s redovisnings-

program för att hjälpa medlemmarna att  
använda sin SAP-programvara för redovis-

ning på bästa sätt. Gruppen arrangerar de 
populära FI-dagarna.

Målgrupp:
Ekonomer och andra som verkar inom SAP 
Financial, Controlling och Treasury-området, 
både som användare och SAP-konsulter.

Fokusgruppsledare: Gunilla Kyhle Kolsrud, 
Martina Stenvall, Axfood och David Petö,  
Accenture

GRC / GOVERNANCE RISK  
AND COMPLIANCE 

Gruppen fokuserar på kunskapsutbyte inom 
SAP GRC – primärt på modulerna Access 
Con trol (AC), Process Control (PC) och Risk 
Mana ge ment (RM). Fokusgruppen för GRC 

drivs av en önskan att dela kunskaper och er-
farenheter av SAP:s GRC-moduler för att bredda 

kunskapen och medvetenheten om att an-

vända dessa på ett optimalt sätt i sitt arbete 
med att minska sitt företags riskexponering.

Målgrupp:
Målgruppen är personer som arbetar med 
frågor som Business Solution Manager, risk- 
koordinatorer, eller motsvarande på företag 
som redan har eller är intresserade av att  
implementera någon eller några av GRC- 
modulerna i SAP. 

Fokusgruppsledare: Christa Schönberg,  
GRC Nordic

HCM / HUMAN CAPITAL  
MANAGEMENT

Fokusgruppen är ett nätverk inom SAP HCM 
som täcker:

• Traditionella SAP HR-frågor och erfarenhets-  
 utbyte inom SAP HCM

• Aktiv uppföljning av prioriteringslista för  
 att gemensamt utveckla lösningen inom  
 SAP HCM

• Lösningar som baseras på SAP Success   
 Factors produkter

• Gruppen arrangerar de populära HR-dagarna

Fokusgruppsledare: Jimmy Nyberg, ABB

ILM /  
INFORMATION LIFECYCLE  
MANAGEMENT OCH ARKIVERING

Gruppen fokuserar på ILM och arkivering som 
är viktiga delar vid en migrering till S/4HANA. 
På fokusgruppsmötena tar vi bl a upp:

• Information och nyheter inom området  
 från SAP:s produktansvariga 

• Presentationer av hur användarföretag  
 praktiskt arbetar med ILM och arkivering,  
 samt intressanta projekt inom området

Fokusgruppen erbjuder ett stort utrymme  
för att diskutera aktuella problem och frågor 
där ett problem eller en fråga som funnits hos 
någon i gruppen har lösts av någon annan.

Gruppen samarbetar direkt med produktan-

svariga för ILM på SAP.

Fokusgruppsledare: Tomas Hagberg, CGI

INKÖP / UPPHANDLINGS-  
OCH INKÖPSLÖSNINGAR

Denna fokusgrupp adresserar samtliga lös-

ningar som berör upphandling och inköp:

• SAP SRM (Supplier Relationship Mgmt)

• SAP CLM (Contract Lifecycle Mgmt)

• Ariba Procure-to-Pay (Downstream – Buyer)

• Ariba Network (Supplier)

• Fieldglass (Contingent Workforce Mgmt)

• Concur (Business Travel & Expense Mgmt)

Gruppen fokuserar på:

• Djupdykningar i utvald funktionalitet och  
 process som stöds av ovan lösningar, exem- 
 pelvis; kontraktshantering, katalogadmini- 
 stration, godkännandeflöden, masterdata  
 eller fakturamatchning

• Presentationer och diskussioner kring nya  
 releaser, funktionalitet och integrationer  
 mellan ovan lösningar och interna ERP-system

Fokusgruppsledare: Alexander Larsson, Stretch

INTEGRATION /  
PROCESS INTEGRATION

Fokusgruppen för Integration nätverkar i  
tekniska frågor runt integration, men även i  
integrationsstruktur och nya tekniker. Vi sam-
arbe tar inom SUGEN direkt med SAP och med 
många av världens största användar grupper. 

Till exempel:

• Integrationsutveckling och krav

• Integrationsstrategier

• Uppgradering/migrering

• Prestanda och monitorering

Fokusgruppsledare: Pontus Borgström, SKF 
och Johan Estelius, CGI

LEONARDO / tidigare IoT

Gruppen fokuserar på området Internet of 
Things (IoT) och hur SAP kan göra det möjligt 
för dig att ta dina idéer till verkliga lösningar. 
SAP Leonardo omfattar bl a:

• Internt of Things (IoT)

• Blockchain

• Machine Learning

• Big Data

Fokusgruppsledare: Ulf Lijesten, Biswise
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LICENSER

Var med och påverka SAP inom området 
licen ser! I denna grupp jobbar vi med att för-
bättra, utveckla och påverka SAP:s licensmo-

deller och SAP:s samarbete med sina kunder. 
     Gruppen jobbar lokalt i Sverige, men  
ger input till det globala sam arbetet mellan 
SUGEN och SAP i dessa frågor. 
     Ni som känner att ni vill bidra eller är  
intresserade av arbetet med SAP-licenser är 
varmt välkomna att delta på våra möten!

Fokusgruppsledare: Niklas Sandvik, Volvo 
och Thomas Bladh, 2BM

MDM / MASTERDATA  
MANAGEMENT

Gruppen hanterar MDM i ett brett perspektiv. 
I en SAP-lösning är master data ofrånkomligt 
och en fungerande hantering av masterdata 
är en förutsättning för verksamhetsnytta.

Exempel på ämnesområden som hanteras:

• SAP-tekniska lösningar och strategier

• Tredjepartsprodukter/lösningar

• Processer, styrning samt roll- och  
 ansvarsfördelning

• Organisation

• Mätning

Fokusgruppen för MDM vänder sig bl a till:  
Master dataexperter, informationsarkitekter, 
data stewards, infor mationsägare, process-
ägare/-ledare.

Fokusgruppsledare: Monica Ekholm, Perstorp 
och Henrik Nyberg, Winshuttle

PLM / PRODUCT  
LIFECYCLE MANAGEMENT

PLM omfattar mycket mer än CAD-ritningar, 
R&D och projekt. Allt som rör dokument från 
perspektivet ”pappersdokument i dina van-

liga processer” är en del av PLM (till exempel 
DMS). Vi stödjer varandra i planering och  
utveckling av hur PLM kan introduceras ytter-
ligare på våra företag.

Fokusgruppsledare: Christer Matsson, 
Vatten fall och Per Högberg, Skye

PM/CS /  
PLANT MAINTENANCE/ 
CUSTOMER SERVICES

Fokusgruppen för PM/CS jobbar med PM, 
MM och CS samt har stora intressen i DMS, 
där vi samarbetar med PLM-gruppen. 

Fokusgruppsledare: Sven Ferdinandsson, 

SQL Systems, Fredrick Larsson, Statkraft,  
Anders Magnusson, Stora Enso och  
Anders Eriksson, AGA/Linde

S/4HANA

Fokusgruppen hanterar alla de olika pers-
pektiv som följer med en övergång till SAP:s 
produkt S/4HANA. Det gäller såväl plattfor-
men SAP HANA, gränssnittet SAP Fiori, nya 
sätt att utveckla och integrera, samt hur de 
förenklade applikationerna och process erna 
kan implementeras. 
     Gruppen är ett komplement till fokus-
grupp erna för HANA, UX, BI, Integration och 
de olika applikationerna. Fokusgruppen vill 
vara din mentor på vägen mot S/4HANA.

Fokusgruppsledare: Christer Welander, Volvo 
och Birgit Nilsson, CGI

SOLMAN /  
SOLUTION MANAGER

Gruppen omfattar numera även fokusgruppen 
för Förvaltning.

Gruppen har som mål att:

• Inspirera till ökad användning av Solution  
 Manager genom att dela goda såväl som  
 dåliga erfarenheter 

• Sätta systemet SAP Solution Manager i sitt  
 sammanhang med IT-avdelningens organi- 
 sation, ansvarsområden, arbetssätt och  
 samverkan mellan beställare, leverantörer  
 och partners 

• Erbjuda ett forum för utbyte och utveckling  
 av kompetens inom SAP Solution Manager  
 och Application Lifecycle Management

Fokusgruppsledare: Ingo Pfeiffer, Innovait

UX / USER EXPERIENCE

Gruppen fokuserar på User Experience med 
SAP som plattform. Både standardapplikatio-

ner levererade av SAP och best practice för 
kundutvecklade lösningar diskuteras.

Centrala tekniker och områden är:

• Fiori 

• SAPUI5

• OpenUI5 

• SAP NW Gateway

Fokusgruppsledare: Arefin Basher, Claremont

Dra nytta och  
upptäck fördelarna 
med SAPSA.

 

www.sapsa.se
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- Det är inte bara att springa fortast i mål som räknas. Det gäller 
även att skapa förutsättningar för hållbarhet och att jobba med 
kvalitet, säger Kim Lindborg, Global ERP Manager på Perstorp.

PERSTORP ÄR EN GLOBAL KEMIKONCERN, världsledande i sin 
nisch inom hållbar kemi och gröna produkter, med verksam-
heter i Europa, USA och Asien. Företaget fick 2008 upp ögonen 
för SAP i samband med uppköpet av ett franskt bolag. Ambi-
tionen har från början varit att skapa en gemensam lösning för 
hela verksamheten. Under 2014–2015 infördes SAP på den 
största produktionssajten i det gamla brukssamhället Pers -
torps by. Med den senaste driftsättningen i Stenungsund, där 
Perstorp OXO och BIO ingår, är nu tre av tio produktionssajter 
med på banan. 

- Driftsättningen i Stenungsund utgör en enorm milstolpe, 
slår Kim Lindborg fast.

Det är tyst och lugnt på ERP-avdelningen i Perstorp. De flesta medarbetarna befinner sig i Stenungsund för 
att kalibrera den senaste stora driftsättningen av SAP. Förra gången det begav sig, 2015, gick det inte lika 
smärtfritt. Folk blev utbrända och sa upp sig. Men den här gången har bitarna fallit på plats. Bakom fram-

gången ligger ett strukturerat arbete med att lägga lika stor vikt vid tekniska som mänskliga faktorer. 

SAP utan stress  
på Perstorp

TEXT OCH FOTO: ERIK SKOGH

INFÖRANDET AV SAP HAR NÄMLIGEN INTE GÅTT SMÄRTFRITT. 
Driftsättningen i Perstorps by kombinerades med en större om-
organisation och ledde till att folk sa upp sig och blev utbrända. 
När Kim Lindborg tillträdde sin tjänst för tre år sedan fanns ett 
uttalat direktiv från styrgruppen om att ingen medarbetare 
skulle hamna under samma press. Därför har man jobbat aktivt 
med den psykosociala miljön och stressminimering (se fakta-
ruta höger sida). 

- Till exempel har det varit uttalat att vi ska jobba åtta tim-
mar per dag och det har vi följt upp. Visst, det har överskridits 
ibland men det ger ändå en riktning, säger Lennart Påhlman, 
seniorkonsult vid Repona som varit projektledare för införan-
det av SAP i Stenungsund.

Majoriteten av implementeringens kärntrupp, cirka 30 
nyckel personer, fick också varsin ersättare för att kunna ägna 
sig helhjärtat åt sina nya arbetsuppgifter. De har även haft möj-
lighet att fylla i en skyddad stressjournal på intranätet. Ungefär 
60 procent av kärntruppen, plus ERP-avdelningens elva man, 
lämnade rapport veckovis under införandefasen av SAP.  

- Stressjournalen är bara ett verktyg, ingen mirakelmedicin. 
Det passar en del men inte alla, säger Kim Lindborg.

JOURNALEN SYFTAR FRÄMST TILL ATT FRÄMJA SJÄLVREFLEKTION. 
Men ska även upptäcka bredare mönster där samma saker 
stressar fler och systematiska insatser kan göras. Det är viktigt 
att frågan lyfts högt upp på agendan, menar Kim Lindborg. 
Företaget kan skapa ett empatiskt klimat som uppmuntrar 
medarbetarna till att tala ut om varför ”det är mycket nu”.  
Men problemets lösning sitter ofta individen själv på.

- Stressen kommer inte enbart från jobbtimmarna. Den 
hänger ihop med helheten. Ibland kan jobbet verka stressande 
och ibland det privata. Det viktiga då är att ha förståelse för 
situationen och skapa en kultur där man hjälps åt, där man  
kan sträcka ut handen och där man inte känner sig ensam,  
framhåller Kim Lindborg.

Det är inte konstigt att övergången från ett affärssystem till 
ett annat kan skapa en orimlig press. Om produktionen stoppas 

Delaktighet i verksamheten, ett förlåtande klimat och möjlighet till 
stöd är viktigt för den psykosociala verksamheten.



- 

  

FAKTA / NÅGRA AV PERSTORPS  
INSATSER MOT STRESS

• Stressjournal och reflektion över  
 stressande faktorer.

• Möjlighet att ventilera sina tankar  
 kring stress.

• Coaching av den egna situationen.
• Uppmuntran och möjligheter till  
 friskvård/motion.
• Flexibilitet gällande arbetstid/ 

 ledighet med mera. Exempelvis att  
 lägga in vilodagar i samband med  
 planerade arbetstoppar. 
• Resursförstärkning eller omfördel- 
 ning där det behövs och är möjligt.
• Regelbunden kommunikation. Bland  
 annat genom veckoutskick om hur  
 projektet fortskrider, vad nästa fas  
 innebär gällande förväntningar,  
 kommande arbetsbelastning etc.

Lennart Påhlman och Kim Lindborg kan 
glädja sig åt ett lyckat införande av SAP på 
Perstorp OXO och BIO i Stenungsund.

DET ÄR INTE BARA ATT SPRINGA FORTAST  
I MÅL SOM RÄKNAS. DET GÄLLER ÄVEN ATT 
SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBAR-
HET OCH ATT JOBBA MED KVALITET.
Kim Lindborg, Global ERP Manager på Perstorp
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upp kostar det ofantliga summor samtidigt som den enskilde 
medarbetaren inte har kontroll över alla led. 

- Det är därför viktigt att hålla ögonen på vilket ansvar in-
dividen lägger på sig själv för att verksamheten ska fungera, 
säger Kim Lindborg. 

 Och det gäller att ha en plan för omplanering, inflikar  
Lennart Påhlman. 

HAN POÄNGTERAR OCKSÅ VIKTEN AV att medarbetarna har varit 
med under resans gång. Verksamheterna i Stenungsund berör 
cirka 300 personer. Under våren och sommaren 2017 hölls runt 
50 större och 50 mindre workshops för att reda ut vad man 
ville ha ut av SAP. I slutet av augusti presenterades resultatet. 
Lennart Påhlman var den enda konsulten på scen.

- Det ser jag som en enorm styrka, att verksamheten själv 
förklarar den kommande förändringen och vad som ska göras, 
säger Lennart Påhlman.

Även de gedigna testerna under införandet hade fokus på 
medarbetarna.

- Det vill jag verkligen trycka på – att testerna inte utfördes 
av konsulter utan av nyckelanvändare och slutanvändare.  
Testerna utfördes i ett produktionslikt system med riktiga roller 
och behörigheter. Vi utgick också från 450 testscript som för-
sökte fånga in ett så mångfacetterat flöde som möjligt. Vi utgick 
även från riktig migrerad data och inte manuellt skapad data. 

Data som var överförd från de gamla systemen med riktiga 
kunder och leverantörer, riktiga artiklar och riktiga priser,  
berättar Lennart Påhlman. 

STORT FOKUS LADES ÄVEN PÅ SCHEMALAGD UTBILDNING AV MED-
 ARBETARNA, sammanlagt cirka 300 timmar. Dessutom erbjöds 
e-learning som komplement. 

- Det är ett effektivt sätt att repetera vissa delar av föreläs-
ningarna, säger Kim Lindborg.

Den 5 februari 2018 var det go-live. Inget kritiskt inträffade, 
enbart en lista med 15–20 mindre buggar att fixa. Både Kim 
Lindborg och Lennart Påhlman verkar glatt överraskade.

- Vi var verkligen väl förberedda, konstaterar Lennart  
Påhlman.

PERSTORP ANVÄNDER ECC VERSION 6.08 och har valt att satsa på 
egen drift, förvaltning och underhåll. Man strävar efter en stan-
dardiserad och driftssäker SAP-lösning som det går att bygga 
vidare på. Efter Stenungsund riktas nu blicken mot verksam-
heterna i Tyskland och i USA.

- Vi har en spännande resa framför oss, säger Kim Lindborg 
och ler.   

GRC S/4 security GDPR

Har ni möjlighet att rapportera era GDPR relaterade accesser?

Vi är Nordens ledande företag inom SAP-accesser och Governance Risk & 
Compliance (GRC). Genom att nyttja våra tjänster kan ni öka data- och 
access- säkerheten och genom det minska riskexponeringen i ert SAP.

Vi har hjälpt fler än 50 företag och myndigheter att få kontroll på sina risker 
och därmed fått en avsevärt höjd säkerhetsnivå i sitt SAP.

Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att höra av dig via telefon 
eller mail eller besöka vår monter på Vår-IMPULS i Malmö 26 april 2018. 

K-G Anderson, mobil 0705 44 02 16, karl-gustav.anderson@grcnordic.com, www.grcnordic.com

Vi på GRC Nordic har utvecklat en tjänst som möjliggör uppföljning och rapportering 

av samtliga GDPR relaterade transaktioner i SAP.
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SAPSA KANSLIET 

              SOM STÖD FÖR DIG FINNS:

• ÅSA JONSSON är medlems- och utvecklingsansvarig, vilket innebär att 
det i första hand är Åsa som är ansvarig för att planera olika workshops, 
samt att arrangera medlemsmöten. Åsa har också ett övergripande ansvar 
för SAPSA:s fokusgrupper. Hon är även kontaktperson för alla våra syster-
föreningar i världen samt kontaktperson för SAP.
asa.jonsson@sapsa.se

• AMMI GAMMAL är SAPSA:s ”event-guru”. Hon har ansvaret för att alla 
stora event planeras och genomförs på ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt 
rätt sätt. Hon har också ansvaret för faktureringen. Det är Ammi du vänder 
dig till angående vår medlemstidning SAPSAnytt.
ammi.gammal@sapsa.se

• ALEXANDER MÖTSCH är SAPSA:s kommunikationsansvarige. Han säker-
ställer att rätt och relevant information läggs ut på hemsidan. Han säkerställer 
även rätt design och innehåll i vårt informationsmaterial och ansvarar för 
nyhetsbrevet som kommer ut regelbundet. Att kansliets interna och externa 
IT-miljö är optimal och fungerar på ett bra sätt är också något som står på 
Alexanders agenda.
alexander.motsch@sapsa.se

• MARINA STENSVAD är kanslichef och adjungerad i styrelsen. Hon har 
ansvaret för all ekonomirapportering och kontroll gentemot SAPSA:s eko-
nomibyrå, samt rapporterar till kassör och styrelseordförande i föreningen. 
Hon har också personalansvaret. Dessutom ansvarar Marina för att admini-
strationen fungerar på ett effektivt och ekonomiskt optimalt sätt.    
marina.stensvad@sapsa.se

SAPSA är en oberoende och icke vinstdriv
ande förening vars syfte är att underlätta 
kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan  
våra medlemmar genom nätverkande.

SAPSA har funnits i 28 år och har under de 
senaste tre åren växt såväl i medlemsantal 
som i utbudet av tjänster.

För att klara av att uppfylla våra medlem
mars förväntningar, och även styrelsens 
uppsatta mål på föreningen, så finns ett 
kansli för att hantera olika aktiviteter. 
Dit kan du som är medlem vända dig för  
att få stöd och råd i olika ärenden.

Medarbetarna på kansliet har ansvar för  
olika områden för att på bästa sätt kunna 
möta medlemmarnas behov.

SAP Svenska Användarförening
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MITT INNE I LUNDS STADSKÄRNA ligger konsultbolaget Reponas 
kontor. På innergården har företaget sju parkeringsplatser till 
sitt förfogande.

– Nu registrerar jag dig som gästparkerare, säger Hans 
Montelius, vd för Repona i Lund, och visar upp sin mobiltelefon. 

Företaget har byggt en app i SAP där medarbetarna bland 
annat kan se om någon parkeringsplats är ledig eller om de ska 
ställa sig på gatan. I appen kan man även spana in vem som 
beställt Knake (klassisk lundensisk korv) till frukosten på  
fredagar. Eller vem som står för kaffebrödet till arbetsveckans 
avslutande fredagsfika.

– Så här kan man knyta appar till SAP för enkla funktioner, 
poängterar Hans Montelius.

Användandet av appar ligger i linje med Reponas motto 
om att vara innovativa och göra skillnad för kunden utifrån 
deras existerande SAP-lösning. Hans Montelius lyfter även 
fram en rad exempel där ett kreativt tänkande kring SAP:s  
standardfunktioner använts för att på ett tids- och kostnads-
effektivt sätt lösa existerande utmaningar. Till exempel att  
hantera samma artikelnummer från två leverantörer utan att 
behöva knappa in prefix. 

REDAN FRÅN STARTEN HAR REPONA HAFT ETT SUPERHJÄLTETEMA. 
Till exempel genom slogan ”Vi ger dig SAP med superkrafter”.

– Vi vill förknippa konsulterna med superhjälteegenskaper. 
När du löser kundens problem blir du hjälte och det är den  
vågen vi vill rida vidare på, förklarar Hans Montelius.

Ett resonemang som även utgjorde grunden för det samar-
betsavtal inom marknadsföring som Repona slöt 2017 med Elna 
Heimdal Nilsson. Världsmästarinna i thaiboxning 2014, och 
ifjol ytterst nära att ta tillbaka sin världsmästartitel. Men Elna 
Heimdal Nilsson har fler strängar på sin lyra. Hon är också 
doktor i kemi och anställd vid Lunds universitet. 

– Det tyckte vi var en spännande mix av både fysiska och 
intellektuella superegenskaper, säger Hans Montelius.

ELNA HEIMDAL NILSSON fungerar som Reponas ansikte i före-
tagets olika marknadsföringsinsatser. Bland annat deltar hon 
på kundevent och konferenser och håller föredrag om både sina 
sportsliga och akademiska erfarenheter. Avtalet löper år från år 
och har förlängts för 2018.

– Elna gör att vi sticker ut och det är många som vill träffa henne 
och höra hennes berättelse om sina dubbla karriärer. Så vi är 
jättenöjda med samarbetet, sammanfattar Hans Montelius.

REPONA BILDADES 2006 när IBM skulle integrera företaget R5/
Epona Data i sin verksamhet och femton av dess anställda inte 
ville följa med på resan. 

– Vi ville förbli det lokala företaget med nära kontakt med 
kunderna, minns Hans Montelius.

Sedan dess har Repona fördubblat personalstyrkan och 
öppnade 2017 även kontor i Göteborg. Att finnas och verka på 
plats uppskattas inte bara av kunderna utan även av medarbe-
tarna som inte behöver pendla och vara hemifrån i samma  
utsträckning. 

– I de flesta uppdrag arbetar vi som expertkonsulter med 
stora bolag som E.ON och Tetra Pak, berättar Hans Montelius.

Men Repona tar sig även an helhetsuppdrag där man är 
med från start till mål under införandet av SAP. (Se artikel om 
Perstorp och den lyckade driftsättningen av SAP i Stenungsund 
på sid 20.)

DET NYA KONTORET I GÖTEBORG ska präglas av samma lokala 
anda som i Lund. Bakgrunden till satsningen är den framtids-
analys som Repona gjorde 2016. Utifrån bolagets åldersstruktur 
drog man slutsatsen att företaget, med de stundande pensions-
avgångarna, sakta skulle tyna bort.

– Därför bestämde vi oss för att fördubbla omsättningen och 
antalet anställda på fem år, berättar Hans Montelius.

En sådan expansion var dock inte möjlig i Skåne. Därför 
startade Repona under tillväxtplanens första år, 2017, även 
verksamhet i Göteborg. Kontoret har idag tre anställda och  
siktet är inställt mot minst sex anställda i slutet av 2018. 

REPONA ÄR HELT INRIKTADE PÅ SAP, vilket Hans Montelius tyck-
er är en styrka.

– Det ger oss en annan trovärdighet och fokus än om vi ock-
så skulle spreta med en massa andra affärssystem, säger han.     

Likhetstecken mellan SAP-specialister och superhjältar.  
Det drar Hans Montelius, vd för konsultbolaget Repona i Lund.  
Sedan starten 2006 har bolaget dubblat antalet anställda och  

nyligen öppnade man även kontor i Göteborg.

TEXT: ERIK SKOGH
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INDIREKT ACCESS

Indirekt access är en av de allra hetaste potatisarna som vi har 
i SAP-världen just nu. Detta pga av att området är synnerligen 
svårnavigerat, och licensreglerna och våra avtal har inte varit 
bra uppbyggda – om man ser det ifrån användarföretagens 
perspektiv. Allt för mycket möjlighet till tolkningar, främst från 
SAP:s sida, vilket har inneburit osäkerhet för alla parter. Efter 
ganska rejäla ”brösttoner” från oss i föreningarna har nu  
SAP jobbat intensivt tillsammans med oss för att skapa tydlig-
het och förståelse för hur detta ska hanteras. SAP har också 
ändrat på några av sina grundprinciper för att tillgodose det 
fundamentala krav i att den data som vi har i våra system ägs 
av användarföretaget och ska vara möjligt att göra vad man vill 
med. Det kan låta lätt, men man kommer snabbt in i olika vink-
lingar som gör det hela lite mera utmanande.

Under våren är det planerat för att kunna skicka ut det ut-
bildningspaket som är grunden för SAPSA:s arbete tillsam-
mans med SAP. SAPSA kan aldrig förhandla som en part med 
SAP om licensfrågor, däremot för vi diskussioner för att skapa 
klarhet och tydlighet för våra medlemmar. (Vi berättar då vad 
våra medlemmar säger i fokusgruppsmöten – varför det som 
sägs där ofta är grunden för det som sedan kommer i nya  
strukturer.) Detta kan ibland upplevas som en hårfin skillnad. 
Men vi tycker att det fungerar riktigt bra, och våra förenings-
syskon i USA i användarföreningen ASUG klarar av att delta i 
detta, och deras lagstiftning är än tuffare i dessa frågor än vad 
vi har i Sverige.

Nu undrar du kanske – när kommer då ett slutligt resul tat? 
Om inte annat så är vår ambition att vi under SAPSA Vår-
IMPULS ska ha nått en klarhet som kan redovisas då.

LICENSSTRUKTURER
Vad är en licensstruktur? Inom detta område försöker vi räta 
ut alla de frågetecken som finns idag. Nja, alla blir nog en hopp-
lös uppgift, men så många som möjligt i alla fall. Att det ska 
vara enkelt och förutsägbart är grunden för vårt arbete med 
strukturerna. 

Då vi nu blir än mer förändringsbenägna och flexibla i vårt 
användande, så gäller det att enkelt kunna förstå hur licens-
strukturerna fungerar i olika situationer. Men också att det ska 
vara lätt att ändra användningen allt eftersom våra affärspro-
cesser ändras, och inte minst digitaliseras. 

Så främst handlar det om enkelhet och förutsägbarhet, kombi-
nerat med en stor portion flexibilitet. Vi kan ärligt säga att vi 
inte känner att målet riktigt är nått, men vi rör oss framåt!

LICENSREVISION 

Detta område har varit ett riktigt svart får med otroligt många 
problem. Efter mycket påtryckningar och från en del förenin gar 
också ganska kraftfulla ord, så är nu äntligen revisorerna HELT 
frikopplade från försäljningsargument inom SAP. Det innebär 
att man inte längre ska kunna använda licensrevision för att 
uppfylla licensförsäljningsmålen. Detta känner nog alla att det 
är helt naturligt, men det har tyvärr inte alltid varit så. Till ett 
visst försvar kring detta beteende hos SAP, kan man säga att de 
inte har varit ensamma om denna strategi – men att andra syn-
dar innebär ju inte att man själv ska eller kan synda!

Nu är vi där vi länge önskat att vara, att licensrevisorerna 
blir en grupp som hjälper oss att ligga rätt med våra licensavtal 
kontra vad vi använder. Med detta nya arbetssätt blir istället 
revisorerna ett stöd i att tolka och utvärdera våra avtal på ett 
bra sätt. Givetvis får vi alla se till att inte SAP återfaller i  
det gamla arbetssättet, och hjälpas åt att hålla revisionsarbetet 
mitt på vägen, med distans till det väl upptrampade mörka diket.

SÄLJORGANISATIONEN

Till sist är vi också tacksamma för att SAP ändrat sin strategi 
med rotation på säljare som rått under många år. Nu kan vi  
få fortsätta att under lång tid jobba ihop med samma säljare  
och på det sättet bygga upp kunskap om våra behov och även  
bygga upp ett förtroende kring att vi tillsammans ser möjlig-
heter för stöd i vår pågående digitalisering och förändring.  
Det kommer bli enklare att återfå ett förtroende för SAP när 
man har en varaktig relation som bygger på att man känner 
varandra.  

Detta tema är så svårt, så ibland vet jag inte hur jag ska kunna berätta vad vi gör. SAPSA jobbar till-
sammans inom SUGEN med att i grunden förändra flera frågor runt licenser. Det är ett arbete som 
sker väldigt mycket i det tysta och under starka löften att vi inte pratar utanför våra möten. Så därför 
undrar man ofta – vad kan jag skriva om i detta ämne i SAPSAnytt? Men låt mig försöka berätta om 
det som nu sker inom de tre främsta områdena i detta arbete.

TEXT: PER HÖGBERG, SAPSA, SUGEN
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• SAP har en komplett portfölj, långt bredare än bara ERP och  
 rapportering.

• SAP:s molnlösningar är världsledande.
• Använd Transformation Navigator för att planera din fort- 
 satta framtida SAP-resa på bästa sätt. 
• Se på SAP:s lösningar först, de finns för alla områden,  
 branscher, leveranssätt och storlekar, med både öppenhet  
 och integration.
• Säg till de andra "Äh, vad då då?!" 

 

Då detta nummer av SAPSAnytt delvis har en touch av Skåne, och jag själv är från  
Malmö, känns det väldigt passande med ett klassiskt skånskt uttryck "Äh, vad då då?!", 
(gärna med brytning på malmöitiska). Med detta uttryck vill skåningen understryka  
att hen inte är det minsta imponerad av något som sades, eller förevisades.  
Låt oss se på SAP:s erbjudande idag med ett par skånska ögon:

TEXT: THOMAS THERBORN,  
som ger dig värde med SAP

PÅ REN SVENSKA

SAP PÅ REN SVENSKA

ATT SAP HAR SLÄPPT EN UPPFÖLJARE TILL ECC SOM HETER S/4 
RÄCKER INTE, då blir det "Äh, vad då då?!". Men om du lägger 
till Transformation Navigator, SAP:s interaktiva verktyg där 
du själv kan gå in och se var du står idag, samt baserat på dina 
affärskrav planera för din resa till S/4 och de nya möjligheter 
som S/4 ger, och även få ett reellt business case – ja, då pratar 
vi något helt annat! Du kan dessutom göra alternativa planer, 
ha olika prioriteringar samt både snabbt och effektivt skapa bra 
beslutsunderlag för din framtida innovationsresa med SAP.  
Du som har ett SAP-ID gör det enkelt själv via www.sap.com/
transformationnavigator.  

Detta verktyg är tillfredsställande även för en skåning, vilket 
är ett mycket högt betyg, och fungerar således i alla landsändar.

SAP LEONARDO DÅ? "Äh, vad då då?!" Det är ju bara ett namn 
på en renässansmålare, tänker skåningen först. Eller menar de 
skådespelaren, han i filmen Titanic?

Dock blir skåningen nöjd (om än inte imponerad) när hen 
får se vad som döljer sig under SAP:s Leonardo-paraply; allt 
från att skapa snabba prototyper i molnet till en integrerad och 
säker framtida digital affärskedja för ihopkopplade enheter, 
som kan utnyttja maskinlärande och stora mängder data till  
att ge ditt företag ett digitalt försprång!

Gör som den nu hyfsat nöjde skåningen och surfa in på  
www.sap.com/leonardo och anmäl dig till SAP Leonardo Inter-
national Focus Group (iFG) community längst ned på denna 
webbsida, för att få ta aktiv del av vad som kan göras med  
SAP Leonardo.

TILL SIST, EN TITT PÅ BREDDEN. En skåning är känd för att vara 
glad i mat och ibland lite rund … men det är inte skåningens 
bredd som avses här!

SAP har numera en lösningsbredd som faktiskt gör att även 
en skåning kan ge en uppskattande nick åt den breda lösnings- 
och produktportföljen som SAP numera besitter.

Förutom det ovan nämnda är SAP numera en komplett 
molnleverantör, eller som det också heter, SaaS (Software-as-a-
Service). Men utrikiska uttryck imponerar inte på en skåne-påg, 
eller -tös. Inget cloud således utan moln.

Inte bara S/4 och Leonardo kan fås via molnet, utan framför 
allt även de rena molnlösningarna SuccessFactors för perso - 
nalprocesser, Ariba för inköp, FieldGlass för konsult-inköp och 
-hantering samt Concur för reseplanering och reseräkningar. 
Samtliga är världsledande inom sina respektive områden! För 
att inte tala om Hybris för omnikanals-hantering av kund- 
processerna på bästa sätt.

Ingen annan leverantör än SAP har denna bredd, som dess-
utom innehar ett funktionellt djup i världsklass! 

Nu börjar till och med skåningen inse att det snart inte går 
att stå emot allt positivt med SAP! Och det som slutligen gör 
skåningen (lite) imponerad är att alla dessa delar hänger ihop, 
och med ett branschperspektiv! SAP:s unika och djupa indu-
strikompetens om olika branschers specifika behov, baserad  
på tiotals år av arbete över hela världen med ledande kunder, 
finns inbyggt i lösningarna.

Skåningen är nöjd! Nästan imponerad. SAP kan leverera 
och stå för fortsatta framtidssegrar för ditt företag!

Kan då skåningen släppa sitt favorituttryck?
Nej, men skåningen kan använda det i ett annat samman-

hang: När konkurrenterna kommer, vem det än är och inom 
vilket område som helst och försöker påvisa sin förträfflighet, 
säger bara skåningen: "Äh, vad då då, vi har SAP och behöver 
inget annat!".   



SAP ON AZURE BY IMPLEMA

Ta ditt SAP till Azure med hjälp  
av Implema!
Nu kombinerar vi fördelarna med SAP-miljön med alla de möjligheter som 
Azure och Cloud innebär. Vår helhetslösning SAP on Azure by Implema är en 
smart väg till effektiva, sammanhållna affärsprocesser.

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR. Med SAP on Azure by Implema hjälper vi dig att 
ta din SAP-miljö till Azure och Cloud. Det betyder att du kan skörda fördelarna 
av modern cloud-teknik samtidigt som du bibehålla samma höga nivå av stabi-
litet och service när det gäller drift och övervakning.

ALLA DELAR PÅ PLATS. Implema är certifierad SAP Hosting Partner och vi har 
mer än 15 års erfarenhet av att drifta SAP och implementera SAP Solutions. Vår 
kunskap sträcker sig ända från R/2 till senaste versionerna av S/4HANA och vi 
är självklart också certifierade för SAP HANA Operations. Med andra ord kan 
du lugnt räkna med att din SAP-lösning fungerar exakt som förut även när den 
flyttat till molnet där du har dina andra applikationer.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta mig för en  
diskussion om möjligheterna med  
Implema SAP on Azure!

Peter Wiotti
Business Area Manager Technology
Telefon: +46 19 19 93 91
peter.wiotti@implema.se Snabbaste vägen till framtidens affärssystem.Snabbaste vägen till framtidens affärssystem.



Med tidigare versioner av SAP:s programvaror var det möjligt 
att köra dessa på en rad olika plattformar, från Windows till 
Unix och IBM:s stordatorer. Men tiderna förändras, och 
med SAP HANA är det numera bara Linux som gäller. 

Bakgrunden till detta är att HANA använder be 
tydligt färre databaser och tabeller. Istället  
samlas allt i en enda databas som läggs  
upp i minnet på servern, vilket förkortar  
svarstiderna avsevärt. För att få till  
denna teknik var det bara  
operativsystemet Linux som var  
tekniskt möjligt.

Men trots att det numera bara är Linux som gäller på operativsystemsidan, så 
finns det olika möjligheter för dig som är kund att välja både hårdvara och  
driftsmodeller. SUSE har varit med och utvecklat den Linux som SAP an vän -
der i sin utvecklingsmiljö för HANA, och som ligger till grund för 9 av 10  
HANA-system som nu är igång. Företagets expert Joachim Wolf, delar i denna 
artikel med sig av företagets erfarenheter av hårdvaruinköp och drifts alternativ 
för att få HANA att fungera optimalt. 

”Det är många som hör av sig till oss för att få tips och råd kring hur man 
ska tänka när det gäller hårdvaran och driften av HANA”, säger Joachim Wolf. 
”Därför känns det värdefullt att få möjlighet att dela med sig av de erfarenheter 
vi skaffat oss så här långt.”

Så optimerar du 
hårdvaruinköp och  
drift av HANA

TEXT: JOACHIM WOLF, SUSE



Hårdvaran –  
plocka själv eller köp ett färdigt paket
När det gäller inköp av hårdvara för HANA finns det i huvud-
sak två möjligheter. Det första alternativet och det mest be-
prövade, samt hur HANA började säljas för några år sedan, är 
att köpa en färdig ”appliance-lösning”. Det är ett färdigt paket 
med dimensionerad hårdvara som är certifierad för HANA och 
har en för kunden anpassad storlek av HANA-databasen. 

Men ett alternativ som blivit allt mer populärt på senare tid 
är att själv plocka samman de olika hårdvarukomponenterna 
som behövs. Det kallas på SAP-språk TDI, tailored data center 
integration. 

”Här är det viktigt att se till att ni köper saker som är fullt 
certi fierade av SAP”, säger Joachim Wolf på SUSE. ”Och båda 
alternativen går att hitta hos de stora hårdvaruleveran törerna.”

Om ni funderar på det här alternativet kan ni läsa mer här: 
https://archive.sap.com/documents/docs/DOC-59755. 

Drift –  
vilken kompetens har ni i huset?
När det gäller val av driftsmodell så bör det i första hand styras 
av hur ni uppfattar er kärnverksamhet, samt hur stor egen kom-
petens och resurser ni kan avsätta för IT-drift. Oavsett vilket, 
så finns det ett antal olika alternativ:

ATT HANTERA ALLT SJÄLV – VI KAN SJÄLVA! Om ni har Linux- 
kompetens i huset kan det vara ett alternativ att hantera  
driften av lösningen själva. Många hårdvarulösningar är färdig - 
konfi gurerade och klara för drift. Och Linux i sig är ett ytterst  
drifts tabilt operativsystem. 

OUTSOURCING  Det finns ett flertal driftspartners i Sverige som 
också är SAP-partners och som kan ta hand om er drift, alter-
nativt sälja HANA som färdig tjänst till er. Till skillnad från 
molnalternativet kräver detta normalt ingen egen system-
administration. 

 

MOLNET  Ett annat alternativ är att välja en molntjänst. Här finns 
publika molntjänster som Microsoft Azure, Amazon Web Ser-
vices och SAP:s egen molnlösning, (fler alternativ kommer  
under året), som alternativ till att ha en egen driftsmiljö. Som 
kund slipper du fundera så mycket på IT-infrastruktur etc. 
Dock behöver du fortfarande kompetens för att ta hand om 
driften. 

”Vi ser numera hur en kombination av moln- och outsourcing-
partner blir allt vanligare”, säger Joachim Wolf. ”Ett av de  
bästa sätten att komma framåt i dessa beslutsprocesser är att  
se hur andra företag gjort, och numera finns det många goda 
exempel.”    

Case study, Implema: 
https://www.suse.com/success/stories/implema/

Case study, Tieto: 
https://www.youtube.com/watch?v=vFWmh-VNMJM

Oavsett vilken driftsmiljö för SAP HANA man väljer finns det  
en Linuxlösning som stödjer.

• SLES for  
SAP Applications

• SLES for  
SAP Applications

SAP S/4HANA
on-premise

SAP Cloud
Platform

• SLES for  
SAP Applications

• SLES for  
SAP Applications

SAP S/4HANA
Public Cloud

SAP S/4HANA
Hana Enterprise Cloud

SAPSANYTT 1/201832



På CGI gör vi våra kunder nöjda genom att hjälpa 
dem att lyckas 
CGI är en ledande global leverantör av tjänster inom 
IT och affärsprocesser och Sveriges största inom IT-
tjänster. Vi finns i 40 länder och på ett 30-tal orter  
här i Sverige. Vi tror på kombinationen av att vara en 
stark lokal aktör och samtidigt kunna erbjuda global 
leveranskapacitet. Ända sedan CGI grundades, 1976, 
har företaget följt en disciplinerad leveransmodell 
som gjort oss branschledande när det gäller att leve-

rera projekt i tid och enligt budget.

För att lyckas på den internationella marknaden måste 
man hitta innovativa sätt att skapa effektiva affärs-

processer och få ut mesta möjliga nytta från medar-
betare, tillgångar och kunder. Teknik kan bidra, men 
måste kombineras med en djup förståelse för varje 
verksamhet och bransch.

Som ledande leverantör av SAP-tjänster lokalt och 
globalt, hjälper vi framgångsrikt många företag och 
organisationer med att hantera förändringar och nå 
ambitiösa tillväxtmål. Det gör vi genom att leverera 
SAP-baserade lösningar som hjälper dig att nå bästa 
möjliga resultat och att reducera riskerna i varje steg.

För mer information kontakta
Ingela Lidén
ingela.liden@cgi.com
070 299 1440

www.cgi.com

PREMIUM 
partners

Utsedd till Superföretag av Veckans Affärer 2015 
och 2016 samt till Gasellföretag tre år i rad (2013, 
2014, 2015)
Claremont hjälper företag i den digitala verkligheten 
och genom högkvalitativa management- och IT- 
konsulttjänster förverkligar vi deras potential.  
Vi stöttar våra kunder genom alla faser av deras  
förändringsresa; från digital strategi och analys,  
under genomförandet och givetvis i förvaltningen  
av lösningen.

Claremont är en av Sveriges största lokala SAP- 
partners med en lång meritlista av framgångsrika 
projekt och uppdrag hos våra kunder.

Med oss kan du prata om affärsnytta, verksamhets-

processer, omni-channel och användarvänlighet. 
Gärna i kombination med SAP och Hybris. Kom förbi 
oss så kan vi berätta mer om vilka värden vi har  
skapat för våra kunder genom att bygga innovativa 
lösningar baserade på SAP.

Besök även vår hemsida www.claremont.se för mer 
info om alla våra erbjudanden.

För mer information kontakta 

Thomas Lindahl / 070-951 7700 
Andreas Åkerblad / 070-260 9977

www.claremont.se

Om Accenture
Accenture är ett ledande globalt företag med verk-

samhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, 
IT och verksamhetsoptimering. Genom bransch-
ledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 
branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra 
kunder att förbättra sina resultat och skapa långsik-

tigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT 
och affär och har 394 000 medarbetare och kunder i 
drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter 
att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna 
på www.accenture.com.

SAP lokalt och globalt
Accentures svenska SAP-verksamhet kombinerar en 
stark lokal närvaro med förmågan att mobilisera världs-

ledande expertis inom hela SAP:s produktportfölj. 
Vi utnyttjar våra innovationscentra för SAP för att 
kunna vägleda dig som kund i hur HANA, Mobility 
eller Cloud används i just din bransch. Oavsett om  
vi hjälper dig att leverera projekt eller löpande drift 
av din SAP-lösning utnyttjar vi kapaciteten hos våra  
globala leveranscentra för att ge dig rätt kompetens 
till en konkurrenskraftig kostnad.
 

För mer information kontakta
Anna Englund
anna.englund@accenture.com
08-451 3000

www.accenture.com

People matter, results count
Capgemini är en av världens största och mest fram-

gångsrika leverantörer av konsult-, teknik- och out-
sourcingtjänster. Med representation i över 40 länder 
och drygt 180 000 anställda, hjälper vi våra kunder 
att förbättra verksamheten och bli ännu mer konkur-
renskraftiga. Vi erbjuder ett brett utbud av integre- 
 rade tjänster som kombinerar den senaste tekniken 
med djup branschkunskap.
 

Business transformation, by SAP innovation  
delivered by Capgemini
Med cirka 17 800 SAP-experter och över 40 år av sam-
arbete med SAP, så är vi en av branschens ledande och 
mest erfarna systemintegratörer. Vår tjänste portfölj 
innehåller lösningar och metoder inom hela livscykeln; 
från förstudier, strategiarbete och licensi ering till im-
ple mentering, förvaltning och infrastrukturtjänster.  
Vi erbjuder även förkonfigurerade branschlösningar 
inom ett flertal branscher och är givetvis globalt certi-
fierade av SAP inom samtliga områden i livscykeln. 
Våra innovativa lösningar har uppmärksammats både 
av SAP och våra kunder och den senaste i en lång rad 
av utmärkelser var då vi 2016 belönades med Pinna-

cle Award i kategorin ”Customers’ Choice in the Ser-
vice category” och 2015 erövrade vi segern i kategorin 
”Services Transformation Partner of the Year”. 

För mer information kontakta
Anders Almqvist
072 551 5574

www.capgemini.com/sap
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Fujitsu har varit SAP Global Partner i över 40 år och 
har framgångsrikt hjälpt tusentals kunder över hela 
världen att förenkla, förnya och växa

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som er-
bjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och 
lösningar inom IT, kommunikation och verksamhets-

utveckling. Cirka 155 000 Fujitsu-medarbetare bistår 
kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet 
och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans 
med våra kunder.

Implementering och drift i SAP-miljöer kan avsevärt 
förenklas med fördefinierade och beprövade infra-

strukturlösningar, som kommer som allt-i-ett paket 
med servrar, lagring, nätverksanslutning och pro-

gramvara. Sådana integrerade system säkerställer 

en snabb och säker implementering och drift av  
SAP-applikationer och SAP HANA-plattformen.

För mer information kontakta 

Peter Norén
Peter.noren@se.fujitsu.com
073 3679460

www.se.fujitsu.com
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SAP:s största globala partner inom Human Capital 
Management
NGA Human Resources är en 100 % HR-fokuserad 
HR-serviceleverantör med närmare 10 000 anställda, 
vilka levererar HR-tjänster till kunder i över 100 länder. 

Genom NGA Human Resources får närmare 30 miljo-

ner människor i världen sina löner utbetalda.

NGA Human Resources hjälper kunder att transfor-
mera/effektivisera sina HR-tjänster, minska kostna-

der eller genom outsourcing överta kundernas  
HR-processer för att säkerställa att företagen kan  
exekvera sina affärsprocesser mer effektivt.

NGA Human Resources erbjuder full konsultsupport 
inom samtliga delar av SAP HCM, Nakisa, Success- 
Factors m fl. För kunder som önskar Business-Process-
as-a-Service-lösningar (BPaaS) erbjuder vi vår förkon-

figurerade SAP-lösning euHReka – vilket täcker HR i 
över 100 länder, förkonfigurerad lön i hela 58 länder, 
33 språk samt alla moduler inom Talent Management. 

För mer information kontakta
Geurt Lam

geurt.lam@ngahr.com
0707 - 76 98 11

www.ngahr.com

Repona är ett självständigt konsultbolag med 100 % 
fokus på tjänster kring SAP:s produkter
Vi har specialiserat oss på SAP ERP, S/4HANA, Net-
Weaver och systemförvaltning. När vi startade Repona 
2006, ville vi skapa ett kompetent SAP-konsultbolag 
med förankring i södra Sverige (vårt säte är Lund).  

Vi har alla lång erfarenhet av SAP (i snitt över sjutton 
år), affärsverksamhet och eget företagande.

Vad kan vi? Som konsulter behärskar vi
• Ekonomi och finans
• Logistik  
 (Vi kan hela Supply Chain Managementdelen av SAP)
• S/4HANA
• Programmering, HANA och NetWeaver
• Mobila lösningar, Fiori, UX 

Inom systemförvaltning erbjuder vi tjänster som
• Help-desk under kontorstid  
 (Bemannad med erfarna SAP-konsulter)
• Utveckling i befintliga SAP-installationer  
 (Application Management)
• Utbildning för att förbättra systemanvändningen

Vi tar gärna ansvar för allt från mindre utvecklings-

projekt till hela SAP-installationer.

För mer information kontakta 

Hans Montelius, vd
hans.montelius@repona.com 

046-333405

www.repona.se

Avega Group erbjuder seniora SAP-specialister inom 
arkitektur, kravhantering, upphandling, planering, 
projektledning och införande av effektiva och  
flexibla SAP-lösningar som en del av det totala IT-
landskapet. 

Vårt fokus är att skapa kundvärde genom innovativa 
lösningar som ligger i framkant av SAP:s utveckling. 
Vi hjälper våra kunder att använda SAP för att både 
effektivisera sin verksamhet och att skapa nya  
möjligheter för differentierande och värdeskapande 
processer. 

Tillsammans med våra kunder skapar vi de förutsätt-

ningar som krävs för att IT-strategi ska kunna möta  
affärsstrategi genom att investeringarna i SAP upp-
fyller verksamhetens mål och visioner på både kort 
och lång sikt.

För mer information kontakta
Markus Johansson
markus.johansson@avegagroup.se
Växel: +46 8 407 65 00
Mobil: +46 702 063 622
Grev Turegatan 11A

114 46 Stockholm

www.avegagroup.se

Gavdi, en ledande europeisk HCM-leverantör
Gavdi erbjuder specialister inom Human Capital Mana-
gement och tekniska tjänster till företag som använder 
eller vill använda SAP HCM och/eller SuccessFactors. 
Med verksamheter i över 15 länder runt om i Europa, 
hjälper vi kunder i alla storlekar och branscher med 
kompletta tjänster inom HR – från lösningsvision, 
strategi, processoptimering och implementering, till 
stödjande tjänster som förvaltning. Målsättningen är 
att hjälpa HR-organisationen att bidra med optimalt 
värde för verksamheten.

Fokus är HR-tjänster inom tre specialistområden
• Rådgivande och strategisk HR
• Implementationer av SAP HCM och SuccessFactors
• Förvaltning av SAP HCM och SuccessFactors

GAVDI:s kännetecken är
• Preferred Partner och nära samarbete med SAP   
 och SuccessFactors
• Flertalet av våra konsulter har jobbat på SAP
• Fokus på HR både i SAP HCM och SuccessFactors
• Våra värdeord som GUIDAR oss i vårt dagliga arbete:  
 Visa engagemang / Våga utmana / Hålla det enkelt

För mer information kontakta
Fredrik Öholm, Försäljningsansvarig
Fredrik.oholm@gavdi.com / 073 501 41 44
Peter Raak, VD
Peter.raak@gavdi.com / 070 679 43 12

www.gavdi.com

QUALITY 
partners

SAPSANYTT 1/201834   PARTNERINFO

 

www.sapsa.se

Kraftfullt nätverk –
ovärderlig kunskap



SAPSANYTT 1/2018 PARTNERINFO   35

28-29 NOVEMBER 2018 Bålsta  

Stretch är Skandinaviens mest spännande tjänste-
företag som gör skillnad hos våra kunder genom att 
alltid ha affärsvärde i fokus i kombination med vår 
starka leveransförmåga. Ett av våra starkaste områden 
är SAP och vi har valt att ta oss an projekten i ”små 
steg”, allt för att uppnå affärsvärde så snabbt som 
möjligt för våra kunder. Läs gärna mer om vår approach 
och våra referenscase på vår hemsida www.stretch.se. 
Vi driver SAPSA:s fokusgrupp inom inköp, som är en 
mycket aktiv grupp och vi bidrar även i flera av de  
andra nätverken.

Stretch grundades 2002. Koncernen agerar på den 
skandinaviska marknaden med bolag i Stockholm, 
Malmö, Göteborg, Karlstad, Köpenhamn och Oslo. 
Totalt är vi 170 medarbetare.

För mer information kontakta Stretch AB
E-mail: info@stretch.se 
malin.anjou@stretch.se / 070-549 61 30 
Kontakt Stockholm 
sanna.andersson@stretch.se / 070-299 22 89 
Kontakt Öresund 
daniel.terborn@stretch.se / 070-359 95 59 
Kontakt Göteborg 
david.glans@stretch.se / 073-673 73 55 
Kontakt Karlstad 

mathias.carling@stretch.se / 070-271 08 11 
Kontakt Oslo 
kristin.hedqvist-widen@stretch.no / +47 926 20080 
Kontakt Köpenhamn 
martin.sahlin@stretch.dk / +45 25 17 17 59

www.stretch.se

About WMD – Workflow Management and  
Document Consulting
Founded in 1994 and managed by its owners, WMD 
has established itself firmly as a software developer 
and provider of market-leading ECM systems. WMD 
streamlines scanning, document processing, and ar-
chiving within and beyond SAP. WMD’s xSuite solution 
is developed in-house and delivers interfaces enab-

ling easy integration in any environment. It covers 
compliant, workflow-supported invoicing and PO 
processing, management of digital personnel files 
and contracts, digital mailroom processing, email  
archiving, and other areas. WMD has expanded its 
product portfolio. Its classical on-premises solutions 
are now enhanced with services in the cloud. As an 
SAP Silver and PE Build Partner, WMD offers deep ex-

pertise in workflow and archiving. WMD’s xSuite 5.1 
is “SAP Certified – Powered by SAP NetWeaver”.

WMD has optimized operations at SMEs and Fortune 
500 companies globally in over 950 installations. 
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I Västra hamnen mitt emot det gamla Kockums-
området ligger CGI:s kontor. För att vara Sveriges 
största IT-tjänsteföretag är det ett förhållandevis 
okänt företag. Det är en av utmaningarna för 
Ingela Lidén, sedan september ansvarig för CGI:s 
verksamhetsområde SAP. 

– Egentligen är jag inte särskilt intresserad av teknik, det är  
affärerna jag är intresserad av, berättar Ingela Lidén.

Som ansvarig för SAP, SAP Practice Lead, är det hennes 
uppgift att sätta strategiska mål för SAP inom CGI. Ingela an-
svarar för cirka 30 personer som ska sälja och leverans  säkra 
hela CGI:s utbud. 

– En del av vår leverans är SAP, men långtifrån allt.
– Alla våra segmenterade kunder, alltså de som vi ägnar 

mest tid, har ett särskilt kundteam som träffar kunden vad det 
än är som kunden köper från oss. 

Att CGI arbetar väldigt kundorienterat är bolagets stora 
fördel. Det visar sig i allt vad CGI gör, från hur företaget är  
organiserat till hur allt arbete utförs. 

Många konsulter tycker att det är attraktivt att jobba nära 
kunden.

 – Det är lite av tjusningen med att vara konsult: att känna 
olika verksamheter och med den kunskap man har med sig 
hjälpa kunden.

Bakom sig har Ingela Lidén cirka 30 år inom IT-branschen. Hon 
började som programmerare, och har varit bland annat VD på 
IT-bolaget Stretch Öresund AB. Nu närmast kommer hon från 
posten som CIO på Postnord Strålfors.

I hennes roll som SAP Practice Lead ska hon ta ut kursen  
på vilka strategiska beslut som CGI ska fatta när det gäller  
affärsområdet SAP. Till de strategiska besluten hör till exempel  
beslut om vilka geografiska marknader, branscher och tilllämp
ningar CGI ska växa på.

– Inom SAP fokuserar vi till exempel på tillverkande före-
tag, men också på HR-området. Där erbjuder vi en lösning med 
vårt eget lönesystem tillsammans med SAP SuccessFactors. 

CGI i Malmö har cirka 400 anställda, i hela Sverige cirka 4 000 
anställda. 

– Men trots att vi är så stora är vi lite hemliga, eller rättare 
sagt, vi är inte ett tillräckligt välkänt varumärke. 

Att göra CGI mer känt är en av de strategiska utmaningarna 
Ingela Lidén arbetar med:

– Det kan till exempel göras genom att delta i samhällsdebatten 
i relevanta frågor, att arbeta för att synas mer i media, men 
också genom att nöjda medarbetare och kunder ska sprida ordet. 

CGI är stort i Europa, USA och Kanada. Företaget är mycket 
riktigt kanadensiskt och är också börsnoterat där. Alla medlem-
mar, som vi kallar våra medarbetare, erbjuds aktier i bolaget mot 
att de avstår en del av lönen. Den summan dubblar företaget. 
Det är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare och att medar-
betarna ska känna att detta är deras företag. 

För att ett IT-projekt ska lyckas är det viktigt att kunden är tyd-
lig med vad den vill uppnå. Detta måste förmedlas till alla som 
ska medverka i projektet. En viktig komponent i detta är upp-
startsmöten, där både konsulter och företrädare för organisa-
tionen bör vara med. 

– Det är inte bara ledningen som ska vara med på ett så - 
  dant möte, utan många berörda är med, det kan vara upp till 
50 personer. 

Just detta att målet hålls levande under ett projekt är något 
som Ingela Lidén betonar. Alla inblandade måste hela tiden 
hålla målet med projektet i sikte. 

– Inte bara vid uppstart och sedan lägga det åt sidan, utan 
ha det levande under hela projektets gång. När det uppstår 
frågor om funktionalitet eller prioriteringar, vilket det gör hela 
tiden, återvänder man till det som var målet när man startade. 
Då blir oftast svaret på frågan tydligare. 

Ingela Lidén har sett många IT-projekt under sin yrkeskarriär. 
De som havererar har ett gemensamt – man har helt enkelt  
underskattat komplexiteten i projektet. 

– Det kan vara lätt att tro att ett mindre företags installation 
ska gå lätt, eftersom man kanske nyss har gjort en installation 
för en jätte. Men alla projekt kräver fullt fokus.   

Strategiska beslut 
ska göra CGI mer känt

TEXT OCH FOTO: ÅSA OHLSSON

I foajén hänger två cykeltröjor, för att 
visa att CGI stöttar Team Rynkeby.   
Deltagarna i teamet samlar in pengar 
till barn med cancer genom att cykla  
till Paris. 



ERP-system har alltid varit ett stort intresse för mig, 
säger Ingela Lidén. Oavsett kundens verksamhet måste 
det finnas system som sköter kärnverksamheten.
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För företag med ”den klassiska huvudboken” har rekommendationerna hit-
tills styrts av att det inte har funnits något sätt att komplettera övergången 
till S/4 med en fullt funktionell ny huvudbok efter migreringen. Även om 
den nya huvudboken är en förutsättning för S/4, förblev denna övergång en 
teknisk migrering utan möjlighet att använda den nya huvudbokens fulla 
potential.

MÖJLIGHETER MED DEN NYA HUVUDBOKEN
”Den nya huvudboken”, som sitt namn till trots har funnits i snart femton år, 
ger ett antal möjligheter. Vad som är relevant och viktigt för ett användar-
företag är bland annat beroende av bolagets industri, redovisningsprinciper 
och graden av internationell verksamhet. Men de mest populära funktio-
nerna är dessa:

• Att använda parallella böcker för redovisning och rapportering enligt olika 
 principer, utan speciella transaktioner.

• Att tack vare funktionaliteten ”online document splitting” kunna skapa  
 fullständig redovisning på olika organisatoriska nivåer (till exempel pro- 
 fit center), utan komplicerade allokeringar och avstämningar.

MED LANSERINGEN AV SAP S/4 version 

1709 har en efterlängtad möjlighet 

tillkommit – att aktivera ”document 

splitting” i efterhand, det vill säga  

efter en teknisk migrering till S/4. 

Tillsammans med möjligheten att intro  

ducera parallella huvudböcker i en  

existerande implementering, en funk

tion som tillkom i SAP S/4 version 

1610, innebär detta att från och med 

nu är det möjligt att aktivera och dra 

nytta av alla fördelar med ”den nya 

huvudboken” efter införandet av S/4.
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Ytterligare funktioner är exempelvis att flexibelt kunna ut  
öka kodsträngen med extra fält, användandet av ”segment”-
dimensionen för uppföljning, samt att genom att flytta in profit 
center i huvudboken minska behovet av avstämningar mellan 
redovisning och controlling.

DEN NYA HUVUDBOKEN KRÄVS I SAP S/4
När den nya huvudboken kom var den det första steget SAP 
tog på vägen från separat extern och in tern redovisning till det 
förenklade sättet att sköta bokföringen med den universella 
huvudboken i S/4. Den universella huvudboken är alltså funda-
mentet för det koncept som nu benämns ”en enda källa till san-
ning”. Därför behöver bolag som fortfarande använder den klass-
iska huvudboken utföra dessa ändringar under resans gång.  

Den nya huvudboken är funktionellt och logiskt integrerad 
i S/4 och är därför en förutsättning för övergången. För före-
tagen med den klassiska huvudboken har det hittills funnits 
två vägar att gå: Att utföra ett migreringsprojekt till den nya 
huvudboken innan uppgraderingen till S/4, eller att utföra en 

teknisk migrering i samband med införandet av S/4. Det senare 
alternativet har dock inneburit att de tidigare nämnda funktio-
nerna (parallella böcker innan 1610 och ”document splitting” 
innan 1709) inte varit möjliga att aktivera efter övergången till 
S/4. Detta har förstås varit en begränsning av nyttan med S/4, 
som dessutom varit svår eller omöjlig att åtgärda i efterhand. 
Därför har rekommendationen varit att enbart i väldigt speci-
ella fall välja denna väg.

Ett av få exempel på en teknisk migrering i samband med 
införande av S/4 var när SAP själva migrerade sitt eget interna 
finanssystem från ECC på klassisk huvudbok till S/4. Med för-
väntningen att de skulle kunna hitta en lösning på de tekniska 
hindren senare, samt för att skapa ett exempel som andra skulle 
kunna följa efter, gjorde SAP så. Men det visade sig att det inte 
var många som följde efter. Trots allt, det är de parallella böck-
erna och ”document splitting” som är de största drivkrafterna 
för en övergång till den nya huvudboken. Och för att dra störst 
nytta av S/4 är det en vanlig rekommendation att designa om 
processerna innan eller i samband med övergången, eftersom 

TEXT: DAVID PETÖ, Accenture
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det är mer fördelaktigt att införa ett system för en väldefinierad 
och förenklad process, än att anpassa S/4 till befintliga process
er och ändra systemet i efterhand. Detta är sant även om S/4 
naturligtvis har ytterligare funktioner (till exempel ”extension 
ledger”), som inte är tillgängliga i klassisk ECC (med eller utan 
nya huvudboken) och som potentiellt påverkar designen.

EN TREDJE VÄG

Med SAP S/4 version 1709 är nu en tredje väg också tillgänglig: 
migrera först till S/4, gör därefter en teknisk migrering till nya 
huvudboken och aktivera sedan de nya funktionerna som  
skapar värde när det är lämpligt. Detta tillför utan tvekan en 
ytterligare möjlighet i diskussionerna om möjliga vägar som 
behöver utvärderas.

Samtidigt är denna nya möjlighet knappast det självklara valet 
för alla. Det finns fortfarande ett behov av att designa om  
processerna och modellen för finansiell uppföljning för att  
passa bättre med S/4. Fördelarna med att utföra detta i förväg 
kvarstår. Dessutom krävs det fortfarande ett årsbokslut för  
aktivering.

OMFORMULERAD REKOMMENDATION
Alla företag är olika och en allmän rekommendation är omöjlig 
att göra. Det mest sannolika är att de allra flesta bolag som har 
ett system med den klassiska huvudboken även i fortsättning-
en kommer dra störst nytta av att byta till den nya huvudboken, 
tillsammans med en redesign av rapporteringen, som en förbe-
redelse inför migreringen till S/4. En av anledningarna är att 
många företag har skapat egna lösningar för att uppnå en del 
av syftet med den nya huvudboken. Det är inte sannolikt att 
dessa är värda att flytta till S/4.

 En mindre grupp företag har dock väldefinierade och  
välfungerande rapporteringsflöden och har inget behov av  
parallella böcker (till exempel de företag som inte har någon 
internationell verksamhet) eller ”document splitting”. Dessa 
kan med fördel välja den tekniska migreringen till nya huvud-
boken i samband med en implementering av S/4. Att veta att 
det finns en möjlighet att aktivera dessa funktioner i efterhand 
ger en säkerhet ifall verksamheten och rapporteringsbehoven 
förändras i framtiden.   

KLASSISK 
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molnplattformar. Hittills har bolaget levererat 1 100 000 trådlösa produkter för IoT-lösningar över hela 
världen och vi är nu listade på Nasdaq, First North (HDW B). H&D Wireless ligger i framkant med sina 
Real Time Location Services (RLTS) och nu har bolaget utvecklat ett sätt att använda denna tjänst som 

ökar affärsnyttan och möjligheterna till effektivitetshöjningar för industrikunderna. 

För de flesta industrier 
transporteras olika delar som 
skall monteras i förpackningar, 
till exempel på rackar eller 
pallar, vilket benämns returbara 
transportemballage, (RTP).

Dessa används i hela 
leveranskedjan för att sedan, 
efter tömning, återvända till 
början av kedjan igen och kan 
i vissa branscher har ett värde 
av miljontals SEK per fabrik. De 
stora utmaningarna med RTP 
är den manuella hanteringen 
och tiden som tillbringas för 
att leta efter dem, samt att de 
genererar produktionsstopp 
och ett långsammare flöde. 

– H&D Wireless lanserade 
GEPS for Industry sommaren 
2017 – en världsledande 

RTLS-lösning inom industriell 
IoT för positioneringstjänster 
av RTP, berättar Pär Bergsten, 
grundare och VD för H&D 
Wireless AB.

GEPS for Industry är speciellt 
framtagen för att lösa 
problemet med bristen på 
realtidsinformation mellan 
fysiska objekt i processen 
och affärssystemet genom att 
digitalisera hanteringssystem 
och visualisering inom den 
globala tillverkningsindustrin. 

Detta går att applicera på till 
exempel hantering av varor, 
flaskhalsar inom produktionen, 
ojämnt produktionsflöde och 
oväntade maskinavbrott. Med 
smart positionering kan man 
se precis var personer eller 

föremål befinner sig med 
decimeterprecision. Genom att 
lokalisera rackar och lastpallar 
kan man avsevärt förbättra 
flödet i fabrikerna, och på så 
vis skapa bättre ordning och 
därmed öka produktionen 
avsevärt. Företaget vill lyfta 

fram tjänsten som är tänkt 
att användas inom industri 
och handel. Det nya systemet 
för positionering säljs som 
en tjänst integrerat med 
affärssystemet.

– Systemet stöder flera 
trådlösa tekniker som UWB, 
BLE, RFID, NB-IoT, GPS och 
Wi-Fi, som kombinerat med 
dataanalys och artificiell 
intelligens kan identifiera 
gaffeltruckar, varor, människor, 
produkter och arbetsprocesser. 
Det gör det möjligt för 
medarbetare och ledning 
att följa affärsutvecklingen, 
och identifiera tveksamheter 
innan de blir till problem. Det 
vi lanserat i fjol är framtiden 
för att digitalisera fysiska 
processer, avslutar Pär.

är framtiden 
för att 
digitalisera 
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produkter och arbetsprocesser. 
Det gör det möjligt för 
medarbetare och ledning 
att följa affärsutvecklingen, 
och identifiera tveksamheter 
innan de blir till problem. Det 
vi lanserat i fjol är framtiden 
för att digitalisera fysiska 
processer, avslutar Pär.

är framtiden 
för att 
digitalisera 
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– Är du allergisk mot hundar?
Frågan ställs av Jonas Kimmehed, vd för SQL Systems  

Sweden. På företaget är kontorshundar en självklarhet. 
– Ibland har det hänt att vi haft en dag utan hund och då 

tycker alla att det känns tomt.
Hundarna ingår i konsultbolagets filosofi om vikten av att 

trivas och må bra på jobbet. Massage en gång i månaden, gemen-
samma friskvårdsaktiviteter och ett årligt julbord där man tillsam-
mans lagar all mat från grunden utgör andra inslag i konceptet. 

– Det finns inte heller mer än 40 timmar i veckan, framhåller 
vice vd Magnus Wahlfrid. 

JONAS OCH MAGNUS ÄR BARNDOMSKOMPISAR och träffades  
på fotbollsplanen. Båda var tidigare anställda av Jonas pappa, 
Sven Ferdinandsson, vd för bolaget SQL Systems som han la 
grunden till redan 1985. Jonas började direkt efter gymnasiet 
2004 och Magnus anställdes efter utbildningen till civilingen  jör 
i maskinteknik.

– När jag startade 1985 var vi tre anställda. Idag är vi arton, 
berättar Sven.

DET MÄRKS ATT DE TRIVS I VARANDRAS SÄLLSKAP. För drygt  
fem år sedan inleddes ett generationsskifte som ska vara i  
hamn under året. Stegvis har verksamheten flyttats över till 
Jonas bolag, där Magnus gick in som delägare för två år sedan. 
Båda bolagen huserar i samma våning mitt i centrala Malmö.

– Jag ville lära mig hur det var att driva bolag med anställda 
och hålla i ett företags ekonomi, förklarar Jonas. 

Sven blir kvar som specialistkonsult och rådgivare även 
efter årsskiftet. Företaget arbetar främst med SAP-lösningar 
inom energibranschen. Därför är det många ingenjörer bland 
konsulterna. 

– Vi har kombinationen av både djupt tekniskt kunnande 
och systemkunnande. Det gör att vi vanligtvis jobbar som län-
ken mellan verksamheten och IT, säger Sven och fortsätter:

  

– Det är påfallande ofta man i SAP kan hitta en standardlösning 
i stället för att bygga dyra och onödiga anpassningar, både inom 
PM och CS. Men då måste man förstå vad verksamheten behö-
ver i detalj, samtidigt som man kan systemet bra så att man vet 
vad som går att göra.

KUNDERNAS BEHOV är anledningen till att SQL Systems växt i 
takt med den ökande automatiseringen. Plus att kunderna allt-
mer inser vikten av korrekt grunddata, så kallad Master Data. 

– Vår erfarenhet är att just kvaliteten på Master Data är en 
av de riktigt kritiska punkterna vid en implementation av SAP. 
Eller för den delen i migreringen till en helt ny version. Här blir 
det ofta fel och när användaren inte litar på informationen är 
det inte ovanligt att man börjar bygga upp parallella små data-
baser och Excel-listor, poängterar Sven.

SQL Systems har från start hanterat stora datamängder och 
missionerat om ordning och reda. Tidigare sågs det som lite 
tråkigt men pendeln har svängt.

– Nu är Digital Twin på tapeten, att datan alltid ska mot-
svara verkligheten. Så vi har blivit inne, menar Jonas.

MED ETT VÄL FUNGERANDE SYSTEM finns stora tidsvinster att 
göra. Till exempel la SQL Systems upp en lösning för Siemens 
räkning där man genom att återanvända samma data mellan 
olika anläggningar i stort sett halverade kostnaden för att  
skapa Master Data till en gasturbin.

– Sedan handlar det inte bara om att hitta informationen 
enklare och spara tid. Det är en säkerhetsaspekt också. Ska du 
stänga av en ventil i en turbin måste du veta att du stänger av 
rätt ventil, framhåller Magnus.

Även om SQL Systems idag är inriktade mot energi- och 
kraftindustrin är de tre herrarna övertygade om att bolagets 
särskilda kompetens även behövs inom andra branscher.

– Det finns ju många andra företag som har precis samma 
problem oavsett storlek, slår Sven Ferdinandsson fast.   

KORREKT GRUNDDATA  
I FOKUS

TEXT OCH FOTO: ERIK SKOGH

Ordning och reda är det nya svarta. Den trenden ser man på konsultbolaget SQL Systems som bland annat 
är specialister på att hantera stora datamängder i SAP. Att fungera som tolk mellan verksamheten och  
IT-avdelningen är en annan styrka.

Att ha med sig hunden till 
jobbet är inget konstigt på 
SQL Systems. Här Jonas  
Kimmehed och Sven Ferdi-
nandsson med de tre kon-
torshundarna Tigon (fransk 
bulldogg), Edvard (skåne-
terrier) och Mila (bullterrier). 

Från vänster: 
Sven Ferdinandsson,  
Jonas Kimmehed och  
Magnus Wahlfrid
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anden på hjärtat – har du bestämt 
dig för hur du ska ta dig till S/4HANA?  
Vet du med säkerhet om du är mogen 
för molnet eller inte?  
Har du identifierat uppsidan med SAP:s 
nya innovationsplattform?

MED ENVISHETEN HOS en drucken papegoja har jag 
de senaste åren tjatat om vikten av att agera i frågan 
om transformationen till S/4HANA, och ibland  
har det känts som att jag varit lite för tidigt ute. Att 
renovera stora delar av sin IT-plattform är ett stort 
åtagande och ingenting man ska ta för lätt på, så de 
tidiga reaktionerna hos SAP-användarna om att 
skynda långsamt var befogade. Det senaste året har 
dock inneburit en islossning av sällan skådat slag.

JAG HAR TIDIGARE BEKLAGAT MIG LITE över att så 
många fokuserat på ”Hur länge kan vi vänta?”  
istället för ”När kan vi börja?”, och kanske påhejat 
av min egen naivitet och bristande insikter så har 
jag upprepat mitt mantra om och om igen utan att 
få något större gensvar. Jag tror att det delvis be - 
ror på att jag spände bågen lite för högt, med en  
ön skan om att diskutera när vi kan börja. Den fråga 
som nu utkristalliserat sig är ”Hur gör vi för att 
komma igång?”, och det mest fantastiska är att  
det inte längre är vi konsultbolag som ställer den 
frågan, utan det är användarföretagen som nu har 
börjat mobilisera för en förflyttning och som sätter 
sig i förarsätet. Fantastiskt roligt!

TEXT OCH FOTO: FREDRIC SANDELL,  

SAP Acceleration @ Acando



DET SENASTE HALVÅRET har jag haft förmånen att få diskutera  
vägen till S/4HANA med flera av våra kunder i södra Sverige 
och det är en spännande diskussion. Många dialoger har startat 
i någon typ av vägvalsbild, men triggern att samlas i konferens-
rummet för att nagelfara frågan kommer från många olika håll. 
Styrelser, processägare, IT-personal och användarföreningar 
har alla olika anledningar att säkerställa att svaren kommer 
fram. Oavsett om det handlar om ett ifrågasättande av om SAP 
är vägen framåt, eller om man vill utvärdera olika transforma-
tionsalternativ, så finns det ett tydligt behov av att få grepp om 
denna komplexa frågeställning.

Det första och kanske allra viktigaste beslut som måste fattas 
är huruvida SAP är den strategiska plattformen framåt eller 
inte. I våra diskussioner har vi haft svårt att hitta argument som 
tyder på att det skulle löna sig att byta plattform om inte den 
underliggande operativa modellen har ändrats eller affärs-
systemet är så sönderhackat att endast en nyinstallation är  
lösningen.

NÄR VÄL INRIKTNINGSBESLUTET ÄR TAGET SÅ HAR VI OFTA 
ATTACK  ERAT KOSTNADSSIDAN genom att försöka lyfta på varje 
sten som döljer kvantifierbara kostnader. Det handlar om  
licenser, infrastruktur, support och implementeringsprojekt. 
Genom att belysa så många aspekter som möjligt kan vi få fram 
beslutsunderlag som går att riskbedöma mot företagets strate-
gier och rent operativa förutsättningar. Jag upplever det som att 
dessa har varit ögonöppnande aktiviteter för våra kunder och 
att resultatet varit ovärderligt för att kunna ställa olika alterna-
tiv som Greenfield vs Brownfield och OnPrem vs Cloud vs  
Hybrid mot varandra.

MED EN VÄL GENOMLYST KOSTNADSMASSA SOM GRUND har det 
varit otroligt inspirerande att ta del av hur man sedan resonerar 
för att identifiera Business Benefits med nästa generations  
affärssystem. Alla vet vi ju hur svårt det kan vara att kvantifiera 
uppsidan i en IT-investering och hur mycket det underlättar 
om verksamheten har visionerna om vad de vill åstadkomma 
med stöd i moderna verktyg och lösningar. Att vara visionär 
när det dagliga arbetet förbrukar nästan alla resurser är dock 
utmanande, men som tur är så tillhandahåller SAP numera ett 
kostnadseffektivt sätt att ”visionera”. 

NÄRHETEN TILL DET RELATIVT NYÖPPNADE SAP EXPERIENCE  
CENTER I KÖPENHAMN gör att många av våra skånska kunder 
tagit tillfället i akt att åka över och besöka anläggningen för 
några timmars inspiration och en försmak av vad SAP:s inno-
vationsplattform kan erbjuda. Ett besök är ett utmärkt sätt att 
få se vad ett modernt SAP faktiskt kan göra. Centret jobbar 
mycket med den taktila upplevelsen, det vill säga de gör  
tekniken mindre abstrakt och till någonting som faktiskt går att 
ta på i fysisk bemärkelse. Vissa delar kanske känns långt från 
den egna verksamheten, men syftet är ju att få lite snurr på tan-
karna så att man börjar resonera i banor om vad man skulle 

vilja göra snarare än vad man gör idag. Om ni inte tagit er över 
sundet ännu – kontakta er SAP-kontakt eller konsultpartner  
så kan de hjälpa er.

En av våra skånska kunder har varit på SAP Experience 
Center och dessutom kommit ganska långt i sin förståelse för 
den bästa vägen framåt baserad på förutsättningar och över-
gripande mål de kommande åren. En kritisk pusselbit i taget 
har de sedan byggt upp sina kunskaper om sin transforma-
tionsresa. Under vägen har det dock dykt upp nya pusselbitar 
som är nödvändiga för att fatta rätt beslut. Helt nyligen tittade 
vi på olika målarkitekturer för ett framtida SAP-landskap, där 
ut värderingskriterierna till stor del baserades på den fastlagda 
IT-strategin kompletterat med ett antal affärskritiska risker.

OFTA FOKUSERAR VI PÅ APPLIKATIONSLAGRET där den själv -
klara fokalpunkten blir S/4HANA, men det vi tillsammans 
med kunden gjorde var att titta längre ned i teknikstacken  
för att identifiera vilka andra ITrelaterade projekt som måste 
adresseras de kommande åren. Insikterna från en sådan övning 
påverkar i stor grad hur vi kan resonera kring vägen framåt, 
för så fort man drar igång den stora testapparaten så vet vi att 
tillgången till verksamhetsresurser blir en kritisk faktor. Därför 
blir det viktigt att lägga pusslet som ska forma vägen framåt så 
smart som möjligt även ur den aspekten.

Det blir många pusselbitar i slutänden och ingen vet med 
säkerhet exakt hur stort pusslet som vi försöker lägga är, men 
även om det fortfarande saknas några enstaka bitar går det  
nu att skönja motivet, och det kan fylla vem som helst med  
vårkänslor.

SOM SAGT VAR SÅ HAR ISEN LOSSNAT, och jag vet inte med  
säkerhet hur långt våren kommit i övriga delar av Sverige, men 
en sak är säker och det är att företagen i Skåne definitivt har 
vaknat ur vinterdvalan. Det innebär att jag lovar att sluta tjata 
om vägen till S/4HANA och istället önskar er alla lycka till när  
ni nu ger er ut på era egna resor.   

Innovation och inspiration på SAP Experience Center i Köpenhamn.
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Vi är SAP S/4 HANA Cloud Partner

men vi rör oss inte på molnfri höjd

www.acando.se/SAP

Sedan 12 år servar vi några  

av Sveriges mest framstående  

företag med kvalificerade  

SAP-tjänster inom: 

> Supply Chain Operations  
    (tillverkning, lagerhantering, inköp och logistik)

> Planering

> Redovisning och ekonomistyrning

> Fakturahantering

> Digitalisering

> Internet of Things

Funderar du på nästa steg  

i er SAP-resa? Välj Zuite!

> Snabbt

> Rätt

> Kostnadseffektivt

TRÄFFA OSS PÅ  SAPSA VÅRIMPULS i Malmö den 26 april där  vi kan berätta mer om våra tjänster samt dela  erfarenheter och nyheter kring SAP:s lösningar inom bl.a. Sourcing-to-Pay.

    Zuite –  
Ready to Serve

FÖR MER INFORMATION
anders.sjoberg@zuite.se

www.zuite.se
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En Universal Sanningskälla för
SAP Supply Chain Management

Huvudpunkten i SCM är att optimera värde-

skapandet. Detta görs genom att samordna  

aktiviteter i hela leveranskedjan, från råvaru-

producenter via leverantörer till slutkund.  

De bästa resultaten uppnås när varje part i  

leveranskedjan inte bara tänker på sig själv, 

utan samarbetar för att öka värdet och effek- 

tiviteten hos alla parter i leveranskedjan.

TEXT: STEPHAN NILSSON, Skye Consulting

PROBLEMET MED DAGENS  
SCM-LÖSNINGAR ÄR ATT  
DE ÄR ISOLERADE DATA- 
SILOS, INSTÄNGDA I OLIKA 
ORGANISATIONER. 

Vi har nu med hjälp av den öppna publika

blockchainteknologin för första gången till- 

gång till en tillförlitlig och säker ”Universal  

Sanningskälla” som alla parter i en global  

leveranskedja kan använda.
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Denna Universella Sanningskälla kan bl a användas för att på 
ett kostnadseffektivt och säkert sätt öka informationsdelningen 
i globala leverantörskedjor. Detta gör att varje partner får möj-
lighet att effektivisera sina processer, minska sina kostnader 
och därmed öka sin konkurrenskraft och sitt värde i leveran-
törskedjan.

Vi kommer i denna artikel att gå igenom hur SAP-kunder, 
med hjälp av en Universal Sanningskälla baserad på en öppen 
publik Blockchain, kan hantera de utmaningar som företag i 
leverantörskedjor har, t ex ökad globalisering, snabb are föränd-
ringstakt, global spårbarhet, informationsbrist och avräknings-
kostnader för att nämna några.

Vad är Supply Chain?
Vi startar med att definiera vad Supply Chain egentligen är:  
På svenska säger vi leverantörskedja eller försörjningskedja, 
vi kommer att använda ordet försörjningskedja hädanefter.

Försörjningskedjorna tillverkar, lagrar och transporterar 
nästan allt vi har runt omkring oss och som vi konsumerar eller 
använder varje dag – från råvaror till färdiga produkter.

• ALLT VI ÄTER: mat, vatten, alkohol, vitaminer,  
   mediciner, mm.
• ALLT VI HAR PÅ OSS: kläder, skor, smycken, skönhets- 
   produkter, mm. 
• ALLT VI ÄGER: telefon, dator, verktyg, cykel, bil, hus,  
   mark, mm.

Dvs alla saker som vi inte själva odlar eller tillverkar hemma  
i stugan.

Det betyder samtidigt att största delen av jordens befolk-
ning är verksamma i försörjningskedjor på ett eller annat sätt. 
Försörjningskedjor baseras på ett tätt samarbete mellan alla 
oberoende parter som är involverade för att flytta produkter 
från producenter till konsumenter. Alla företag i dagens försörj-
ningskedjor måste ha förmågan att omstrukturera och anpassa 
sig ad hoc, som svar på den allt snabbare förändringen av t ex 
kundkrav, efterfråga, ekonomisk realitet och nya miljökrav.

Världens försörjningskedjor hanterar idag över två tredjedelar 
av världens BNP; dvs ungefär 450 biljoner kronor i global  
handel. Vid varje tillfälle sitter omkring 32 biljoner kronor fast 
i inaktivt arbetskapital. Likviditetslösningar är ofta dyra, bin - 
der upp låneförmågan och är ofta inte tillgängliga för företag 
som behöver denna typ av lösning mest. Optimering av arbets-
kapital är minst lika kritiskt som optimering av information  
och processer.

Världens största affärssystem?
Om vi då återknyter till vad SAP har med detta att göra, så  
har nog de flesta läsare av denna artikel hört eller läst att  
SAP är världens största affärssystem, och att 76% av världens 
transaktionsintäkter berör ett SAP-system. 78% av världens 
mat producenter och 82% av världens läkemedels industri är  
SAP-kunder. Det betyder att en mycket stor del av världens 
försörjningskedjor berör eller hanteras av ett SAP-system.

Dyra integrationer
I inledningen av denna artikel fastslog vi att det största proble-
met med dagens försörjningskedjor är att viktig information 
blir instängd i isolerade data-silos hos de enskilda företagen.  
I många år har vi försökt att lösa problemet med informations-
delning genom mängder av olika integrationer mellan olika 
företag. Integrationer måste anpassas efter hand som olika  
parter tillkommer eller försvinner från nätverket. Många gånger 
är integrationerna dåligt dokumenterade eller ännu värre, be-
fintlig dokumentation stämmer inte längre med verkligheten. 
Det betyder att det blir tidsödande och dyrt att underhålla alla 
dessa integrationer.

Krav på agila företag
Dagens försörjningskedjor blir mer och mer globala och för-
ändringstakten ökar allt snabbare, vilket betyder att företag 
måste bli mer agila och mer förändringsbenägna.

Den ständiga förändringen i dagens försörjningskedjor ska-
par ett antal smärtpunkter. Här ser du en lista på några av dem:

• Svårighet att spåra och övervaka produkter,  
 produktinformation och produkthändelser genom  
 hela försörjningskedjan.
• Svårighet att uppskatta efterfrågan från slutkunden, vilket  
 ofta leder till överlager (för att vara på den säkra sidan).
• Svårighet att uppskatta produkttillgångar från leveran- 
 törer, vilket ofta leder till överordrar.
• Sen information om oplanerade händelser leder till  
 reaktiv hantering istället för proaktivitet och planering.
• Brist på global information leder till suboptimering av  
 de egna delarna i försörjningskedjan.
• Brist på global information leder till dålig planering och  
 ineffektivt utnyttjande av resurser.
• Svårt att hinna och dyrt att anpassa dagens integrationer  
 till förändringar i externa system.
• Brist på förtroende mellan olika företag i försörjnings- 
 kedjan.
• Skador och kostnader från förfalskade varor och pro- 
 dukter.

På grund av bl a bristande informationsdelning står 25% – en 
fjärdedel (!) – av alla tillgångar (fabriker, maskiner, lastbilar, 
båtar, flygplan, etc) i den globala försörjningskedjan outnytt-
jade vid varje tillfälle!

Mycket pengar  
uppbundna i världens 
försörjningskedjor
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Svårigheter att öka den aggregerade  
effektiviteten över hela försörjnings-
kedjan
Många företag har redan nått taket på hur effektiva och opti-
merade de kan bli internt, och vissa har t o m fortsatt effektivi-
seringsarbetet och kommit över i suboptimering, dvs de blir 
mindre effektiva för högre kostnader. Vi kan helt enkelt inte 
med ”gårdagens” teknik minska marginalkostnaderna ytter-
ligare. Dvs kostnaden minskar inte längre när vi producerar 
ytterligare enheter i samma process. I Europa har vi redan i 
början av 2000-talet nått taket av aggregerad effektivitet i för-
sörjningskedjorna på runt 18,5%, och vi lyckas inte öka denna
siffra med ”gårdagens” metoder och teknologier.

Tänk om alla företag hade tillgång  
till en och samma Universella  
Sanningskälla ...
Den ultimata lösningen hade varit om vi hade en universal  
databas som alla världens företag kan använda, och där kost-
naden för att publicera viktig information och kostnaden för 
att kommunicera närmar sig noll. Dvs en ”central” plats där all 
information kan lagras och delas på ett säkert sätt och bara en
”central” plats att integrera med.

Tänk om denna universella databas dessutom är öppen för 
alla att ansluta sig till, och i det närmaste gratis.

Den digitala fjärde industriella  
revolutionen / Industri 4.0
Vi är idag i början av den digitala fjärde industriella revolutionen 
med hjälp av Internet, Virtual Reality, 3D Printers, Autonomy, 
Drones, Artificial Intelligence, Robotics, InternetofThings  
och framför allt Internet-of-Value.

Internet-of-Value baserar sig på blockchainteknologin som 
uppfanns redan 2008 av pseudononymen ”Satoshi Nakamoto”.
Nakamoto skapade nätverksalgoritmen ”Proof-of-Work” och 
släppte uppfinningen fri i form av s k öppen källkod. Blockchain
systemet har i drygt 9 år varit i produktion och har aldrig  
hackats eller stoppats.

Blockchain är den  
Universella Sanningskällan 
Blockchain är nyckelkomponenten för att vi ska lyckas med den 
digitala fjärde industriella revolutionen. Den öppna publika 
blockchainteknologin ger oss möjlighet att öka den aggrege-
rade effektiviteten i våra försörjningskedjor och minska margi-
nalkostnaderna till närmare – och kanske till och med under 
– noll. På samma sätt som inom dagens heldigitala försörj-
ningskedjor – t ex media, film och musik – där kostnaden att 
skapa ytterligare en digital produkt (kopia) har blivit nära noll.

I och med att ingen enskild organisation äger eller kontrol-
l  erar den öppna publika blockchainteknologin finns det heller 
ingen som ska godkänna vem som får ansluta sig. Det finns inte 

På grund av bl a bristande informationsdelning står 25% – en fjärdedel (!) 
– av alla tillgångar (fabriker, maskiner, lastbilar, båtar, flygplan, etc) i den 
globala försörjningskedjan outnyttjade vid varje tillfälle!

Universal Sanningskälla – UniSOT
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Universal Sanningskälla – UniSOT
Blockchain

heller någon central organisation som bestämmer priset baserat 
på sin egen önskade vinstmarginal. I en öppen publik Blockchain 
kan vem som helst ansluta sig, precis som till internet, och vem 
som helst kan dela information och överföra värde globalt till 
en marginalkostnad på nära noll. Marginalkostnaderna är i 
stort sett endast tekniska kostnader för nätverkstransaktioner.

Helheten är större än summan  
av delarna 
Resultatet blir otroligt mycket större än summan av delarna när
vi lägger samman världens största affärssystem SAP med den
Universella Sanningskällan – Blockchain.

När varje företag i försörjningskedjan är en Node i den  
Universella Sanningskällan (UniSOT) och genom att en enkel 
plug-in-modul i SAP-systemet har full tillgång till hela nät-
verket, får vi en mängd fördelar som t ex:

• Global informationsdelning i realtid
• Global spårbarhet och ursprungsinformation
• Global automatisering
• Global orderhantering
• Global avräkning med realtidsbetalningar 
• Global krypterad privat kommunikation
• Global transparens och auditerbarhet i realtid,  

 där så krävs/önskas

• Global säker notarisering, (säker oföränderlig  
 lagring av tidsstämplade dokument)

Med en Universal Sanningskälla har alla företagen i den globala 
försörjningskedjan 1 version av sanningen, detta medför bl a:

• Färre tvister, som måste lösas manuellt
• Snabbare felhantering, färre fel, färre förseningar
• Säkrare planering, effektivare lagerhållning,  

 säkrare leveranser
• Snabbare processer, snabbare leveranstider
• Bättre service, ökat kundförtroende
• Ökad säkerhet i livsmedels-, medicin-, transport-  

 och produktkedjor
• Ökad informationssäkerhet och ökad transparens 
• Mindre fusk

• Minskade kostnader, ökad omsättning, ökad vinst

Ja, allt detta låter fint, men hur löser  
vi det praktiskt i dagens SAP-system?
Vi ska titta på ett praktiskt exempel inom färskvaruindustrin, 
där vi kan följa en produkt från rom (ägg) till kylskåp. Detta ex-
em pel kan lätt översättas till andra industrier där man också be-  
höver ha kontroll på kvaliteten genom hela försörjningskedjan.

Vårt exempel är en SAP + Blockchainlösning för fiskodlings-
industrin, där vi registrerar och följer fiskprodukterna från fisk
rom mens ursprung och hela vägen fram till ditt eget kylskåp. Ge- 
nom att skapa digitala tvillingar av fiskprodukterna i Blockchain 
kan vi digitalt följa varje del av fisken genom hela försörjnings-
kedjan. Vi kan globalt spåra allt från fiskens ursprung till od ling, 
mat, behandling, transporter, lagring, försäljning och hela vägen 
till återvinning och återcirkulering av förpackningsmaterial.

Digitala tvillingar i Blockchain
En ”digital tvilling” är en digital representation av en fysisk 
produkt, vilket gör det möjligt att digitalt spåra och följa pro-
dukten genom hela dess livstid, från skapande till återvinning.
Genom att hantera den digitala tvillingen i Blockchain – den 
Universella Sanningskällan som är tillgänglig för alla företag i
försörjningskedjan – får vi ett antal nya unika möjligheter.

Vi har inte bara möjlighet att effektivt följa och hantera en 
produkt och dess innehåll när den fysiskt förflyttas genom  
försörjningskedjan från producent till konsument, utan vi kan 
också säkert spåra ursprunget genom hela försörjningskedjan 
och få information om t ex ursprung, ingredienser, ålder,  
lagringstider, transporttider, temperaturer, vibrationer, totala 
CO2-utsläpp, mm.

En kund, t ex privatkund, professionell kock eller inköpare, 
kan genom att skanna QR-koden på eller RFC-chippen i för-
packningen få all relevant information om produkten direkt i 
sin mobiltelefon eller in i sitt affärssystem.

Vi kan också notarisera (lagring av tidsstämplade och oför-
änderliga dokument) och dela alla viktiga affärsdokument i den 
Universella Sanningskällan. Vi kan låta myndigheter, besiktnings-
organisationer, tull, m fl lägga in licenser, certifikat och godkän-
nanden med direkt koppling till den digitala produkttvillingen.

Säker informationsöverföring
Tack vare att alla företag är anslutna till den Universella Sannings-
källan kan vi också enkelt upprätta säker krypterad punkt-till-
punkt-kommunikation, utan att behöva bygga dyra speciella 
integrationer till varje företag som man vill kommunicera med.

Det är inte en fråga om man ska integrera med blockchain-
teknologin, utan hur länge man kan vänta innan man blir tvun-
gen att ta steget in i den digitala fjärde industriella revolutionen.

Alla företag – stora som små – har redan idag möjlighet att 
ta det steget genom att använda den öppna publika blockchain-
teknologin, som är världens säkraste globala system/nätverk 
och som har varit i oavbruten drift i över 9 år.

Att integrera sitt företag och dess affärssystem med denna 
Universella Sanningskälla ger en både snabb och långsiktig 
avkastning på investeringen pga de många positiva fördelarna 
som nämnts tidigare i denna artikel.

Man behöver inte ha ett stort komplett affärssystem för att 
delta i den Universella Sanningskällan, minimikravet är en  
mobiltelefon ...  
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SAPSA SAP LEONARDO  
HANDS-ON WORKSHOPS
 

Under våren 2018 anordnar SAPSA tillsammans med SAP Svenska en serie 
med Leonardo hands-on workshops. Syftet är att öka kunskapen om SAP 
Leonardo och ge medlemmar möjligheten till att själva testa SAP Innova-

tion Portfolio. 

På användarkonferensen SAPSA IMPULS i november 2017 var intresset 
stort för Leonardo. SAPSA rider på vågen och anordnar under våren 2018 
fyra olika tillfällen att testa SAP Leonardo. Varje session är en eftermiddag 
och platsen är SAP Svenska i centrala Stockholm. 

Första tillfället var fullbokat. Lite tekniska utman ingar med inloggningar 
och behörigheter, men engagemanget var på topp!
 

22 februari SAP Leonardo IoT Foundation    
21 mars SAP Leonardo Data Hub
11 april SAP Leonardo Machine Learning
16 maj  SAP Leonardo Design Led Innovation

 

>>>         LÄS MER OCH REGISTRERA DIG PÅ: www.sapsa.se/event

>>> Kl. 13.00-17.00 

Vi startar med lunch 12.30



 
QUALITY HOTEL VIEW, HYLLIE/MALMÖ, 26 april

SAPSA  
VÅRIMPULS 
2018
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Anställda på användarföretag går gratis.  
Inträde till SAPSA VårIMPULS ingår i medlems-
avgiften för användarföretag.

Vi bjuder dig och dina kollegor på ett inspirerande event där ni får 
tillfälle att utbyta erfarenheter med varandra. Eventet riktar sig till 

dig som jobbar med SAP och är fyllt med spännande föreläsningar, 
hands-on-sessioner och inspirerande utställare.

Dagen innan SAPSA VårIMPULS kommer SAPSA anordna fokusgrupps-
möten och andra aktiviteter. På kvällen bjuder vi in er till SAPSA Party i 

utställningslokalen på hotellet (Quality Hotel View).

Se hela programmet på www.sapsa.se.

Välkommen att anmäla dig!

 
QUALITY HOTEL VIEW, HYLLIE/MALMÖ, 26 april

SAPSA  
VÅRIMPULS 
2018
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VÄLKOMMEN TILL VÅRENS 
STÖRSTA SAP-EVENT 

Vi bjuder dig och dina kollegor på ett inspirerande event där ni får 
tillfälle att utbyta erfarenheter med varandra. Eventet riktar sig till 

dig som jobbar med SAP och är fyllt med spännande föreläsningar, 
hands-on-sessioner och inspirerande utställare.

Dagen innan SAPSA VårIMPULS kommer SAPSA anordna fokusgrupps-
möten och andra aktiviteter. På kvällen bjuder vi in er till SAPSA Party i 

utställningslokalen på hotellet (Quality Hotel View).

Se hela programmet på www.sapsa.se.

Välkommen att anmäla dig!

Anmäl dig på www.sapsa.se

SAPSA  
VÅRIMPULS 
SPONSORER 
2018
PLATINASPONSOR

GULDSPONSORER

BRONSSPONSORER

2BM 
Acando
Adsotech
Akquinet 

BlackLine
CGI
Deloitte 

dormakaba
GRC-Nordic
H&D Wireless
Implema
Mark Information 
Stretch
VirtualForge  
Zuite



25 APRIL
DAGEN FÖRE SAPSA VårIMPULS 
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   Plats: Perstorp, Neptunigatan 1, Malmö / 10.00-16.30

MDM fokusgruppsmöte
• Introduktion till Perstorp och deras arbete med SAP och  
 Master Data.
• Skapande av nya produkter i SAP. Utmaningen och resultatet av  
 en enkät om hur företag arbetar.
• Senaste nytt från Walldorf:  
 En reseberättelse och sammanfattning av nyheter Q/A.
Värdar för mötet är fokusgruppsledarna:  
Monica Ekholm, Perstorp och Henrik Nyberg, Winshuttle 

   Plats: Quality Hotel View, Hyllie / 15.00-17.00

Leonardo fokusgruppsmöte
På gruppens första möte kommer vi att titta på och diskutera 
Leonardo-portföljen och gruppens framtida aktiviteter.  
Boris Andree som är SAP-expert inom Machine Learning kommer 
att vara med på mötet.
Värd för mötet är fokusgruppsledaren:  
Ulf Liljensten, Biswise MER OM  

våra fokusgrupps- 

aktiviteter 
FINNS ATT LÄSA PÅ

www.sapsa.se/event/#fokusgrupp

   Plats: Quality Hotel View, Hyllie / 13.00-16.00

GRC/ILM fokusgruppsmöte

    TEMA GDPR

• Resultatet av SAP GDPR-enkäten.
• Hur jobbar Sandvik praktiskt för att uppfylla GDPR i SAP-Systemet?
• Praktisk approach för att hantera accesser i SAP gällande GDPR.
• Senaste nytt från Walldorf om GDPR.
• För de som vill kan diskussionen pågå ända fram till kl. 19.00,  
 då SAPSA-partyt börjar.
Värdar för mötet är fokusgruppsledarna:  
Tomas Hagberg, CGI och KG Anderson och Christas Schönberg, GRC Nordic



VÅRIMPULS 
2018 
AXPLOCK UR PROGRAMMET

Kundkeynote: Att bygga nästa gene- 
rations digitala ekosystem

Denna presentation beskriver hur Tetra Pak 
förbereder sig för en global modernisering där 
S/4HANA, SAP Fiori och SAP Leonardo kommer 
spela en central roll.

Fredrik Ohlsson, Tetra Pak

Hur Orion halverade tiden att skap nya  
material i SAP med hjälp av Winshuttle

Hur Orion med hjälp av Winshuttles workflow om-

vandlade en manuell e-mail-baserad process till en 
workflowbaserad – med bättre transparens, kortare 
processtid och färre kostsamma fel. Vi går igenom 
lösning, genomförande och vinster.

Andreas Rämö och Oscar Winberg, Orion samt  

Henrik Nyberg, Winshuttle

BAE Systems – Vägen till S/4HANA

Just den vägen har BAE Systems i Sverige valt att gå 
och de har tagit hjälp av sin partner Acando för att 
genomföra projektet. Målet är S/4HANA 1709. Resan 

innebär både en konvertering av ett exi sterande 
SAP ECC-system, samt en migrering av ett legacy-
system för en enhet som idag inte använder SAP.

Pernilla Mårtensson, BAE Systems och  
Åsa Klerestam, Acando

NEVS IT-resa från lokal bilfabrik till  
global elbilstillverkare

Du får lyssna på NEVS resa till en helt ny IT-miljö 
med SAP som den viktigaste byggstenen. 
Du får också höra om utmaningarna med att jobba 
i en global miljö med kinesiska ägare.

Peter Ulfsson, NEVS

SKF: Hur svårt kan det vara att implemen-

tera ett nytt affärssystem i en verksamhet; 
tillika standardsystem? 

Januari 2017 gick SKF live med Sverige som pilot i ett 
globalt program. En gigantisk förändringsresa för ett 
svenskt industriföretag som resulterade i ett om-

välvande första år med tuffa prövningar för verk-

samheten. SKF delar öppenhjärtligt med sig av sina 
lärdomar utifrån olika perspektiv och ansvarsroller. 

Gunilla Nilsson, Mikael Björk och Martin Thorn, SKF 

samt Chris Olofsson Graudums, Stretch

From paper to the digital flow on Apple devices 
and SAP Cloud Platform at SKF

800 shop floor workers switched from a paper based  
pro cess to a digital flow with mobile applications built  
with SAP iOS SDK. These mobile apps addressed the true 
challenges of workers and enhanced the design.

Mikael Björk, SKF

SAPSA VÅRIMPULS  5
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TRÄFFA  
SAP-EXPERTER  
PÅ VÅRIMPULS

SAP-EXPERT       ULRICH CHRIST 
Product Manager, SAP Data Warehouse

SAP BW/4HANA Data Warehousing Reimagined
In this session you will learn how SAP BW/4HANA allows you to reimagine  
data ware housing with technologies that enable agil development and efficient  
operations, provide new end user experiences with SAP Analytics Cloud, and  
tap into the Big Data space with SAP Data Hub.

SAP-EXPERT       BORIS ANDREE 
Business Development, SAP Leonardo Machine Learning

Session 1: Intelligent Invoice Matching powered by  
SAP Leonardo Machine Learning
This session will give insights into benefits, technology and implementation best  
practices based on customer experiences. Learn how SAP Cash Application can  
help your Finance team to streamline receivables management and reduce  
manual workload.

Session 2: Making Customer Service Smarter  
powered by SAP Leonardo Machine Learning
The solution is based on SAP Leonardo Machine Learning and is 

pre-integrated with SAP Hybris Services Cloud, enterprise edition.  
Furthermore, companies can leverage the SAP Service Ticket  
Intelligence business service on SAP Cloud Platform and can  
flexibly build custom integration scenarios e.g. with Customer  
Service chatbots on Recast.ai.

Session 3: Infuse your applications with  
SAP Leonardo Machine Learning Foundation
This session gives an introduction on how intelligent applications can  
be built using SAP Leonardo Machine Learning Foundation services on  
SAP Cloud Platform. 



ÅRETS SAP-KEYNOTETALARE  
GER OSS 4 SNABBA SVAR OM  
SIN SYN PÅ FRAMTIDEN
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Could you in a few words describe  
your role today in SAP?
–  Since I started my professional journey 19 years ago with 
SAP, the integration domain has been my profession and my 
passion. With the advent of new cloud solutions over the past 
couple of years we see an increased need to integrate data 
and processes into existing, hybrid landscapes. Integration 
has started to play an ever more important role – with our 
customers, and within SAP. I manage a diverse team of driven 
product owners, product managers and experts across multi-

ple locations, who help drive the product roadmaps for SAP’s 
different Integration product roadmaps under my leadership. 

 

How has this role impacted you, when 
you think about the future?

– SAP is on the technological forefront when it comes to the 
big IT trends like Internet of Things, Machine Learning and  
Big Data. Being very close the development of these emerging 
technologies is very exciting. Not only watching these new 
technologies evolve, but actually shaping the future with these 
new technologies together with our customers on their way 
towards their digital transformation is a strong motivator for 
me every morning when I get to work. 

If you look at your private life today,  
and think 10 years in the future, what is  
the most important change you see?
– The current speed of innovation is just amazing: It took 75 
years for the telephone to reach 100 million users, Facebook 
did it in just 4 years. Also when you watch sci-fi movies that 
date from 20, 30 years back, many of the futuristic gadgets 
have become just part of our day-to-day lives: Mobile phones, 
smart homes, driverless cars, personal assistants like 
Amazon's Alexa. Augmented reality and wearable techno-
logies are the next big thing around the corner and can help 
to simplify our every day lives. Just think of the following  
scenario: It will be possible to sample emotional response 
among an audience (imagine us at the SAPSA 2028 conference!) 
to tell whether attendees are reacting positively to a speech 
and which parts they like best.

If I, as a business strategy developer,  
should focus on only one future question,  
which is that?
–  Get ready for the digital transformation. Already today, IoT 
technology and Big Data allow us to tap into a wealth of data 
that humans are unable to process. When this threshold is 
passed, Artifical Intelligence and Machine Learning come  
into play. There will be new ways processing and interpreting 
data that were not possible before. This can mean disruption 
for your business, but also unprecedented opportunities.  
Be prepared for it!

26 april kl. 9.00

KEYNOTE
Sindhu Gangadharan, SAP

SNABBA  
SVAR

SINDHU GANGADHARAN     
SAP VP FOR VP & HEAD OF PRODUCT MANAGEMENT FOR SAP CLOUD 

PLATFORM INTEGRATION, IOT, AIF AND SAP PROCESS ORCHESTRATION



SE HELA PROGRAMMET PÅ
www.sapsa.se/event/varimpuls-2018
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www.sapsa.se

KRAFTFULLT NÄTVERK – OVÄRDERLIG KUNSKAP
SAP Svenska Användarförening 

SAPSA  
IMPULS

2018 
 

PLANERA IN DITT  
DELTAGANDE PÅ  
IMPULS 5-6 NOVEMBER 
REDAN NU!

 
SCCC/FOLKETS HUS  

Stockholm City Conference Centre 

5-6 November
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