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Vid årets SAPPHIRE lanserade SAP en förändrad stra-
tegi – XO – som vi berättar mer om på sidan 8 i denna 
tid ning. Oaktat strategins inriktning är det en stor ut-
maning idag med alla de förändringar som sker inom 
det IT-relaterade området.

En av grunderna för SAPSA är att dela kunskap mellan 
oss företag i föreningen, och när det är större föränd-
ringar på gång är detta extra viktigt. Vi har under ett par 
år jobbat med S/4 i form av olika fokusgruppsmöten 
och workshops, men också med föredrag på våra kon-
fe renser. S/4 är på inget sätt ”färdigt”, men i tillägg har 
ett ännu större område – XO – anlänt. Detta nya XO  
är inte enkelt, och det krävs att vi möter varandra och 
funderar, men också utmanar varandra i våra funde-
ringar om framtiden.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att fånga olika frågor 
som kommer upp, inte minst kring vad SAP presente-
rar ge nom sina strategiska satsningar. SAPSA finns med 

på halvårsmöten med SAP:s koncernledning, där vi kan 
lyfta frågorna. Du läser mer om detta och om SUGEN på 
sidorna 17-19. 

Du som är medlem är också viktig i att förmedla nya 
strategier som du fångar upp på olika håll, så att vi till-
sam mans kan jobba med frågorna.

Vi tror på att SAPSA är en viktig grund för att erbjuda 
arenor att dela strategiska frågor med varandra, och att 
sam tala för att finna underlag som vi kan använda till 
att uppdatera våra företags strategiska planering.

Ge dig tid för att stanna upp och fundera  
på framtiden.
Ge dig tid för att uttrycka vad du tror behöver  
funderas på.
Ge dig tid för framtiden!

PER HÖGBERG / SAPSA

Förändras världen,  
förändras kanske vi …

LEDARE
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TEXT: KERSTIN WEMAN  FOTO: HENRIK JANSSON

Kenny Paavola, Bergendahls

En viktig lärdom:
sätt användarna  

i fokus

SAPSANYTT 2/20196
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Tomma hyllor, felbeställningar och klagomål  
hos kundtjänst. Det var problem som City Gross 
brottadesmed.SomhuvudutvecklareförSAPpå 
handelsföretagetBergendahlsbestämdesig 
KennyPaavolaföratttänkaomochtänkanytt.

PÅ DET RUNDA BORDET LIGGER NÅGRA VÄLKÄNDA PRODUKTER: 
schweizernöt, mellanöl och en påse hallonlakrits. Kenny Paa-
vola håller upp handscannern mot varornas streckkod, och  
med ens dyker en mängd uppgifter upp på skärmen; lager-
saldo, vikt, leveransdagar …

- ... och här får jag information om varan ska beställas eller om 
den fylls på automatiskt. På så sätt slipper hyllorna gapa tomma.

Demonstrationen sker under SAPSA VårIMPULS, dit Kenny 
Paavola kommit tillsammans med Christer Ingemarsson från 
Stretch, för att visa hur Fiori UX-appen kan användas inom 
dagligvaruhandeln. Intresset bland konferensbesökarna är  
stort, och efteråt kommer åhörare fram till Kenny Paavola för 
att ställa fler frågor om hur utvecklingen gick till.

FÖR TIO ÅR SEDAN HADE KENNY PAAVOLA SJÄLV BARA VAGA  
KUNSKAPER OM SAP. Han hade pluggat informatik i Lund och var 
helt inställd på att jobba med Java i framtiden. Men så upptäckte 
han att det anrika handelsföretaget Bergendahls sökte folk.

- Det bästa var att de hade sitt säte i Hässleholm, vilket är 
nära mina hemtrakter. Så jag tänkte att jag kunde ge det en chans 
och stanna ett par år.

Bergendahls är ett familjeägt företag som nu är inne på fjärde 
generationen. De handlar med mat, mode och inredning och 
har kända varumärken som City Gross, Glitter och Granit. 

BERGENDAHLS ANVÄNDE SAP:S VERKTYG I HUVUDSAK till logi-
stik, masterdata, ekonomi och säljanalys.
- Mitt första intryck var att det kändes ganska gammalt och 
tråkigt. Men snart insåg jag att det snarare var ett stabilt och 
otro ligt kompetent system. Kan man sedan lägga på ett mo-
dernt gränssnitt, så märker man att SAP är bäst i klassen som 
kärnsystem.

FÖR ETT PAR ÅR SEDAN HÖJDES RÖSTER FRÅN MATVARUKEDJAN 
CITY GROSS. Man hade problem med de traditionella handter-
minalerna som butikspersonalen använde för att registrera varor.

- De saknade ett ordentligt artikelregister, och ofta blev be-
ställningarna felaktiga. Kundtjänst fick arbeta hårt, och ändå 
hände det att varor saknades på hyllorna.

En grupp, bestående av konsulter från Stretch och personal 
från Bergendahls, sattes samman för att arbeta fram ett fun-
gerande alternativ.  

- Vi funderade på hur det kunde bli billigare och mer effek-
tivt, och i förlängningen underlätta i butikspersonalens vardag.

Första steget var att kartlägga nuläget genom att åka ut och 
intervjua butikspersonal och se hur de arbetade. Därefter tog 
man fram en prototyp, byggt på Neptune Software med SAP 
som bas.

- Vi bestämde oss för att utnyttja den befintliga hårdvaran 
vi redan hade, själva handtaget, och sedan boosta upp den med 
Neptune-appen.

En mängd varuuppgifter, som tidigare fick hämtas från flera 
olika instanser, förmedlades nu direkt till användarens skärm. 

- Handscannern skulle vara så enkel som möjligt och kunna 
användas med bara en hand, så vi fick jobba hårt med designen 
för att reducera antalet knapptryckningar.

Hösten 2018 skedde en samordnad lansering i samtliga  
45 City Gross-butiker.  

- Vi märkte hur efterlängtad den var. Det blev nästan hugg-
sexa om vilka som skulle vara med i kommande utrullnings-
omgångar.

. 

APPEN ANAMMADES SNABBT AV PERSONALEN och efter bara ett 
par månader användes den till 86 procent av alla beställningar. 
I butikerna märktes skillnaden – hyllorna var välfyllda och per-
sonalen kunde ägna mer tid åt kunderna. 

När butikspersonalen fått ge respons har scannern fått hög-
sta betyg. Eller, som en av de anställda uttryckte det: ”Ni ska 
vara stolta. Det här är jättebra!”. 

- En viktig lärdom har varit att verkligen försöka sätta an-
vändarna i fokus. Många handlare är speciella individer med 
starka viljor, och det var helt nödvändigt att de var med på tåget 
från början, för att detta skulle fungera.

NÄR KENNY PAAVOLA BLICKAR TILLBAKA på sin egen resa med 
SAP kan han se både toppar och dalar.

- Man inser att det är en enormt stor värld, och att det är 
mycket som man inte kan. Men det betyder ju också att det finns 
oändligt många möjligheter att upptäcka nya saker!

Idag ser han, liksom många andra användarföretag, fram 
emot utvecklingen av nästa generations affärssystem.

- Vi har en rolig tid framför oss. För Bergendahls del kan  
det nästan beskrivas som ett totalt hjärt-/lungbyte, vilket ska 
bli väldigt spännande.   

Den nya handscannern är liten och smidig – men gör stor skillnad i 
vardagen för de anställda på City Gross. 
- Vi märkte verkligen hur efterlängtad den var, säger Kenny Paavola, 
huvudutvecklare för SAP på Bergendahls.
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Vad be- 
tyder denna 
förkortning?
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X står för experience, dvs upplevelsen eller det som vi ofta be-
skriver som kundnöjdheten. Att samla in X-data kan låta enkelt, 
men att få kunder och användare att berätta vad de tycker om 
det man säljer är inte alltid så enkelt. Alla som gjort en kund-
undersökning i någon form, vet att det är ett tufft arbete att få 
svar på frågorna. Men det handlar också om att fånga andra 
typer av erfarenheter från källor som sociala medier, samt andra 
mer traditionella medier. Sist, men inte minst (speciellt vad  
gäller datavolymer), kan också X-data samlas in genom olika 
former av sensorer, så kallade IoT eller sakernas internet.

Även komplexiteten i X-data finns där, t ex att kombinera  
X av olika slag för att skapa någon form av ”super X”. Som ett 
exempel kan nämnas att fånga kundernas upplevelse av en  
maskin, t ex en bil vid vissa speciella inbromsningar och att då 
samtidigt fånga bilens sensorer om hur inbromsningen skedde 
rent tekniskt. Genom att sedan kombinera dessa två faktorer 
ges en bättre helhetsbild. 

Eller varför inte upplevelsen i butiken, och då kombinera 
med hur mycket folk det fanns inne i affären samtidigt och hur 
effektivt flödet i kassan var. Med flera datakällor är det enklare 
att förstå de olika värdena som man får på sina X.

Genom köpet av företaget Qualtric har SAP med besked tagit 
sig in på området av X i form av insamlade data från människor, 
genom olika enkäter och mätare som vi ofta ser när vi lämnar 
butiker, men även i säkerhetskontrollen på flygplatsen. Detta 
köp är en stor del av den gigantiska investering som SAP har 
gjort för att hamna i täten för XO.

              :ET

O står för operational data. Detta är genom alla tider SAP:s 
hemmaplan. Dvs all den data som vi idag har i form av BoM 
(Bill of Material), tjänsteinnehållet i en såld tjänst, inköpta varor 
och varifrån de kommer med verifikationer om exakt ursprung 
och tillverkning. Men också all data från den egna produktio-
nen av varor och tjänster. Man kan lite förenklat säga att O:et 
är allt det vi gör idag i våra SAP-system (samt eventu ellt kom-
pletterat med några andra kringsystem av olika slag).

Om vi nu har X-data och O-data och vill skapa XO, så har vi två 
frågor att besvara:

• Hur kombinerar vi X och O?
• Vad gör vi med XO i vårt dagliga arbete?

HUR KOMBINERAR VI           OCH                   ?

Bara för att man har X-data och O-data tillgängligt innebär det 
inte, med någon som helst automatik, att datan går att kombi-
nera på ett enkelt sätt – eller i värsta fall inte kan kombineras 
över huvudtaget. Vi måste alltså se över våra informationsmo-
deller och se till att alla dataobjekt i datamodellen tekniskt går att 
sätta ihop, och att de kan sättas ihop på ett sådant vis att analy ser 
kan göras av varför ett värde i X hänger ihop med ett värde i O.

Det kan låta enkelt att rita några modeller, men tyvärr är det 
inte alltid så enkelt att varken rita eller att genomföra detta i de 
olika systemen, eftersom vi inte har tänkt på att skapa nycklar 
på olika dataobjekt som kan användas på detta vis. Nu är inte 
tanken att säga att detta inte går att göra, utan mer att visa re-
spekt för att skapandet av dessa modeller måste göras för att 
XO-strategin ska fungera. Det innebär också att vi måste tänka 
XO i alla våra utvecklingsprojekt för att säkerställa att vi inte 

:ET

I samband med SAPPHIRE i våras började en ny, spän-
nande resa för SAP med XO.

SAP har gjort bedömningen att XO är den strategi 
som kommer att skapa de viktigaste förutsättningarna 
för morgondagens affärer. Därför har också SAP inve-
sterat många miljarder (euro) inom detta område, 
varför det finns anledning att verkligen se mer på XO.
Men vad är då XO och vad betyder det egentligen?

TEXT: PER HÖGBERG, SAPSA, EY SKYE
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behöver göra kostsamma omarbeten. I tillägg till detta vet vi 
inte riktigt idag hur vi ska forma XO, men vi behöver ändå re-
dan nu addera data och informationsmodeller som ska svara 
mot morgondagens XO.

Det enkla tipset är att se till att alla dataobjekt har en rela-
tion med varandra. Att det i modellen inte finns ”prickade  
linjer”, utan att det går att genomföra en analys som kan hämta 
all data vi har. Det är helt ok att hämta data i flera olika steg, så 
vi ska absolut inte knyta alla objekt till varandra. När det gäller 
dessa funktioner ska vi vara tacksamma för att vi har HANA 
som verkligen är byggt för att hämta data kors och tvärs runt 
hela databasen.

VAD SKA VI DÅ GÖRA MED                            ?

Enkelt uttryckt kan vi utveckla våra produkter och tjänster till en 
ny nivå, eftersom vi har merkunskap om vad kunderna tycker. 
Den stora hemligheten i kraften av XO är just hastigheten. 

Ett exempel kan vara att när vi går genom en butik med 
självscanning kan scannern kommunicerar med oss utifrån ak-
tuella erbjudanden, och om varor som vi tycker om. Men kan-
ske också vad våra vänner tycker om olika produkter som jag 
just nu borde (enligt scannern) köpa, eller varför inte beställa 
och få hemkört – eftersom scannern kan påminna mig om att 
jag åkte buss till affären och inte enkelt kan bära hem den lite 
större produkten som jag borde köpa just nu. Genom mina svar 
till scannern vet systemet i bakgrunden ännu mer om hur jag 
tänker när jag handlar. Och vid kommande besök i butiken är 
stödet från scannern än mer sofistikerat och hjälper mig på ett 
än smartare sätt, vilket gör att jag köper ännu mer och butiken 
tjänar mer pengar på mig.

Låt oss ta ett mer handfast exempel – en bil. Genom att förstå 
hur jag använder bilen och vad jag tycker är viktigt eller tråkigt, 
så kan jag redan innan jag själv märker det få ett förslag på  
något fel som behöver åtgärdas i bilen. Tidpunkten är väl av-
vägd med min kalender och mitt behov av en väl fungerande 
bil till semesterresan som ska gå till Italien. Kanske har jag en 
bil med hög grad av datastyrning, så att jag får erbjudanden om 
extra hästkrafter i bilen när jag kommer till autobahn och ännu 
lite mer när jag ska över Alperna, för att sedan gå ner på ”eco 
drivning” i det prunkande landskapet bland de italienska vin-
gårdarna. Väl där får jag ett förslag om ett vackert stopp vid en 

fin resta u rang och under middagen får jag ett erbjudande  
om att byta ut två däck som har fått för mycket stryk av min 
körning med de tillfälliga hästkrafterna. I det skedet börjar jag 
kanske undra om det bara var av omsorg jag blev erbjuden 
dessa extra hästkrafter, eller om de också var till för att få sälja 
nya däck, som med försiktigare körning hade kunnat bytas 
hemma i stället.

                   MORGONDAGEN STAVAS      

Denna nya strategi kräver ett nytt tänkande ur alla synvinklar. 
Det finns i marknaden en idé om att XO kommer skapa en ny 
utslagning av företag som idag har bra lönsamhet. Det kommer 
nya utslagningar av liknande slag som de som drabbade Facit, 
Nokia, Hasselblad och Kodak. Det finns inte någon som kan 
förutse detta så enkelt idag. Vi ser redan nu darrande exempel 
från fastighetsmarknaden med svenska köpcenter som gungar 
betydligt på grund av e-handeln – vad kommer det att innebära? 
Och vi ser hur kontanter snart är ett minne blott i Sverige – hur 
kommer det att påverka våra affärer på olika sätt? Så vågar vi 
säga att ”XO är bara en fluga”?

I SAPSA tar vi detta på allvar och försöker skapa mötes-
platser där vi ser djupare på frågan, och vill förebygga att våra 
medlemmar inte ska falla på grund av att man missar en stra-
tegisk förändring.  
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UPPSATTA MÅL FÖR SAPSA
• Stödja och facilitera nätverkande, kunskaps- och erfaren- 
 hetsutbyte samt Best Practice mellan våra medlemmar
• Vara en oberoende röst för SAP-användare
• Ha ett nära samarbete med SAP
• Vara en plattform för medlemmar att kunna påverka SAP  
 och driva den framtida utvecklingen av SAP:s produkter  
 och tjänster
• Tillhandahålla en kanal för SAP att kommunicera med  
 sina användare
• Vara en värdefull tillgång för våra medlemmar

MEDLEMSKAPET
Vår medlemsbas består av både användarföretag och IT-bolag. 
Vårt medlemskap för användarföretagen ger varje anställd till-
gång till fokusgrupper, årskonferens samt övriga aktiviteter 
inom SAPSA. Medlemskap för IT-bolag har olika nivåer med 
varierande privilegier. Våra medlemmar är allt från CIO:s och 
IT-proffs till slutanvändare.

SAPSA har funnits i snart 30 år och fortsätter att växa och 
utvecklas. Oavsett om du är intresserad av en specifik fokus-
grupp, produktutveckling eller nätverkande, ser vi fram emot 
att kunna hjälpa dig att få ut maximalt av din SAP-investering.

FÅ UT DET MESTA AV DIN SAP-INVESTERING
Alla företag som använder SAP:s tjänster av något slag är väl-
komna att bli medlemmar hos SAPSA. Medlemskapet omfattar  
alla medarbetare i företaget och avgiften baseras på antalet an-
ställda i Sverige.

Konsultbolagen inom IT, som arbetar inom SAP-världen, är 
viktiga för SAPSA och många är medlemmar hos oss. För kon-
sultbolagen finns tre olika nivåer av partnerskap beroende på 
vilka förmåner bolaget väljer inom SAPSA. Konsultbolagen är 
också utställare på våra event, vilket gör att du som represen-
tant för ett användarföretag ges möjlighet att nätverka och  
knyta kontakter med konsultbolag under alla våra event.

Värde för pengarna:
• Medlemskapet ger dig möjlighet att gratis nyttja en ge- 
 menskap i nätverken, det vill säga att ta del av och dela  
 med dig av bred kunskap och erfarenheter inom SAP- 
 områdena
• Låg årlig avgift för användarföretagen 
• Anställda på användarföretag går gratis på våra  
 IMPULS-event
• Tillgång till fokusgrupper med olika specialinriktning

SAPSA är en oberoende och icke vinstdrivande förening, vars syfte är att  
facilitera kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar genom nätverkande.

SAPSA arbetar också med att påverka utvecklingen av produkter och tjänster från SAP.  
Vårt fokus ligger i att gemensamt med andra globala användarföreningar  

inom SUGEN (SAP User Group Executive Network) påverka SAP för att möta de behov  
som våra medlemmar har.

VAD ÄR SAPSA?

Påverka 
Var med och påverka SAP:s strategiska 
planer och framtida utveckling



Maxa
Maxa er SAP-investering genom 
medlemskapet

Upptäck
Erfarenhetsutbyte väntar på 
dig i fokusgrupperna

•  Delta i det internationella samarbetet mellan  
 användarföreningar i SUGEN
•  Vara med och påverka utvecklingen av SAP:s  
 produkter via SAP Customer Influence

FOKUS PÅ JUST DITT OMRÅDE
Våra fokusgrupper fungerar som nätverk för ett aktivt ut-
byte där du kan ta del av andra företags framgångar och miss-
tag inom olika områden. Det anordnas allt ifrån ”hemma-
hos- besök”  till webbmöten och event med inbjudna experter. 
SAPSA:s fokusgrupper utvecklas och breddas i takt med att 
SAP utvidgar sin portfölj. 

SAPSA IMPULS-EVENT
IMPULS-eventen växer i storlek och omfattning för varje år. 
Vi arbetar löpande med att förbättra kvaliteten på dessa 
event. För användarföretag som är medlem i SAPSA är del-
tagandet på dessa event gratis. 

SAPSA IMPULS i Stockholm är ett årligt åter kommande 
2-dagarsevent där det bjuds på spännande föreläsningar  
och inspirerande keynotetalare. Vi försöker garantera att  
alla intressanta områden inom din SAP-portfölj är repre -
senterade. Vid 2018 års SAPSA IMPULS var deltagar an- 
talet cirka 700 personer, och i höst räknar vi med att bli cirka 
800 deltagare.

SAPSA VårIMPULS är ett 1-dagarsevent och är vårens 
stör sta SAP-event i södra Sverige (Göteborg eller Malmö). 
Även under denna dag erbjuds våra medlemmar inspire-
rande föreläsningar.

Utöver IMPULS-eventen arrangerar vi ett antal mindre 
event och workshops, vilka ger utmärkta tillfällen för nätver-
kande för alla. Vissa av dessa event och workshops tar vi ut 
ett självkostnadspris för.   

 

Hör av dig till någon av oss på SAPSA 
kansli om ni vill prova på ett medlem-
skap. På sapsa.se under  fliken ”kontakt” 
finns våra telefonnummer. Det går också 
bra att mejla till sapsa@sapsa.se.

SAPSA erbjuder nya användarföretag 
att prova på ett medlemskap för  
1 000 kronor under 2019. Ett bra till- 
fälle att utvärdera nätverkandet inom 
SAPSA!

PROVA PÅ 
ERBJUDANDE

https://www.sapsa.se/om-sapsa/#kansli


TEXT: KERSTIN WEMAN  FOTO: HENRIK JANSSON
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I samma veva som Erik Börjesson gick i gymnasiet slog digita-
liseringen igenom på bred front. Modem byttes till bredband 
och snart hade Erik och hans klasskamrater på IT-programmet 
också uppkoppling i mobilen. 

Efter studenten och en tvåårig utbildning i sportfiske (”Ja, 
det kan verka lite udda, men jag kände verkligen för att satsa 
på det som var mitt största intresse”), behövde Erik Börjesson 
snabbt ett arbete. Hans syster, som just fått jobb på det nystar-
tade företaget Jollyroom, tipsade om att de sökte en lager-
medarbetare. Det var i januari 2013, och företaget hade då ett  
trettiotal anställda. 

- När jag kom dit visade det sig att IT-sidan behövde lite 
hjälp, och eftersom jag pluggat elektronik och data på gymna-
siet så fick jag hoppa lite mellan IT-avdelningen och lagret.

Arbetet på lagret kändes tryggt och enkelt, medan IT visade 
sig vara en spännande utmaning. 

- Det var först då som jag insåg att jag faktiskt ville jobba 
professionellt med IT. Sedan gick det i en rasande fart …

Efter något år tog Erik Börjesson över IT-ansvaret, och sedan 
2017 har han titeln SAP-specialist.

LEKSAKSBUTIK PÅ NÄTET
Jollyroom kan enkelt beskrivas som en leksaksbutik på nätet. 
Men i själva verket är det betydligt mer mångfacetterat. Före-
taget erbjuder varor som passar såväl den gravida mamman 
som den nyfödda babyn – och ända tills barnet nått upp till 
tonåren. Tusentals produkter, som barnvagnar och bilstolar, 
kläder och leksaker, levereras till kunder i hela Norden.

Barnfamiljerna tycktes gilla tanken att beställa på nätet. De för-
sta åren fördubblades omsättningen varje år och 2017 spräcktes 
miljardgränsen. Jollyroom har numera två miljoner registre-
rade kunder och nästa mål är att bli en av de största barnpro-
duktföretagen i Europa. 

SAP FRÅN START
Det var på Jollyroom som Erik Börjesson fick en inblick i SAP. 
Affärssystemet användes för såväl lagerverksamheten som 
supply, inköp och finans. 

- Redan från början har man satsat på SAP, vilket ju kan  
ver ka stort och kostsamt för ett litet entreprenörsföretag i start-
fasen. Många börjar ju med mindre affärssystem, men det leder 
ofta till en krånglig övergång i ett senare skede. Vår VD visste 
exakt vart han siktade, och att vägen dit skulle bli smidigare 
om man valde SAP redan från start. Det var både modigt och 
rätt tänkt.

Ledningens envisa inriktning stärkte också Erik Börjessons 
motivation att försöka sätta sig in i systemet.  

- Till en början kändes det komplext, men när jag väl fick en 
överblick blev det plötsligt ganska logiskt.

UTVECKLA EGNA APPAR
För att även medarbetarna ska känna detsamma, har Erik Bör-
jesson och hans kollegor satsat mycket på förenklade gränssnitt 
och User Experience. 

Ett bolag som Jollyroom är säsongsbundet med intensiva 
försäljningsperioder under sommaren och inför julen. Då för-

insåg jag att jag ville  
jobba med IT 

Som spindeln i nätet. Så beskriver Erik Börjesson sin roll som SAP-specialist 
på Jollyroom. Men att han hamnade där var mest en slump – till en början 
sökte han en ledig tjänst på lagret hos det snabbväxande e-handelsföretaget.

På
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dubblas personalstyrkan från 225 till 450, som ska hinna verk-
ställa alla beställningar.

- För de tillfälliga medarbetarna kan det ta lång tid att sätta 
sig in i allt. Det går ju knappast att hinna förstå SAP:s standard-
processer på en vecka. 

Därför började de utveckla egna appar med hjälp av Neptune 
Softwares gränssnitt, och med SAP som grund. Detta visade sig 
vara helt rätt. I stället för en startsträcka på två månader, tog 
det nu två till tre dagar att få säsongsanställda på banan. 

- Det gav plötsligt enorma möjligheter. Jag vill minnas att 
produktiviteten inom logistikverksamheten hade en genom-
snittlig ökning på nästan hundra procent.

Sedan dess har Erik Börjesson tittat på fler tredjepartssys-
tem som kan integreras med SAP som bas. Som SAP-specialist 
känner han att det är lätt att komma till tals. 

- Absolut. Jag jobbar väldigt tätt inpå ledningsgruppen och 
får ofta gehör för mina förslag.

FÖRÄNDRAD RETURHANTERING
Ibland kan det gå väldigt snabbt. Han ger ett exempel: Liksom 
andra e-handelsföretag har Jollyroom många kunder som be-
ställer varor som de sedan ångrar och skickar tillbaka. Stora 
resurser läggs därför på returhantering. 

- I fredags beslutade vi att förändra arbetsprocessen på en 
del punkter, och redan nästa vecka drar vi igång! Tack vare 
detta hoppas vi kunna spara flera hundratusen om året.

SPINDELN I NÄTET
Till vardagens utmaningar hör också att upptäcka utvecklings-
behoven ute på avdelningarna, att se till att projekten håller 
styrfart och att den interna processen hänger ihop och blir så 
kostnadseffektiv som möjligt.

- Jag sitter som spindeln i nätet och försöker se till så att alla 
drar åt samma håll.

Längs vägen har Jollyroom haft tätt samarbete med systerbolaget 
Fjällsport. De första åren utbyttes många erfarenheter. Numera 
kommer inspirationen snarare från andra samarbetspartners. 

- SAPSA:s IMPULS-event ger förstås också en del input,  
och vi ser fram emot att ta del av utbildningsmaterial i form av 
webbinarier framöver.

Även om Erik Börjesson är nöjd med helheten som SAP kan 
erbjuda, finns det alltid saker om skulle kunna förbättras. 

- Det känns som att licenshanteringen inte är anpassad efter 
behoven hos snabbt växande e-handelsbolag. Där ser jag fram 
emot en förändring till det bättre!

Även om Erik Börjesson till en början inte hade en tanke på 
att arbeta med IT, har han nu hamnat helt rätt i yrkeslivet. 

- Jag får sällan lugn och ro på jobbet. När det inte är hög-
säsong för försäljningen, så är det högsäsong på utvecklings-
sidan. Så det är full fart hela tiden. Men det är ett tempo som 
passar mig väldigt bra.  

” Licenshanteringen är  
 något som stöter på  
 patrull varje år.”

Eventet vänder sig till alla intresserade av HR,  
såväl SAP HCM som SuccessFactors.
För mer information och anmälan:
www.sapsa.se/event/hr-dagarna-2019

HRdagarna 
YASURAGI / SALTSJÖ-BOO / 27-28 NOVEMBER 2019

https://www.sapsa.se/event/hr-dagarna-2019/


SUGEN
Det blåser på den internationella arenan

Att bedriva internationellt samarbete är inte alltid lätt. Redan då vi startade upp SUGEN gick 
det mycket SAPSA-kraft till att verka som diplomat mellan olika delar av SUGEN.  

Ibland var solens upp- och nedgång en riktig häxmästare och förde frågor med eskalerande fart 
runt jorden, och upprördheten bara ökade med jordens rotation.

17



SAPSANYTT 2/201918

Vad som är viktigt i vissa länder, kan i andra vara helt ointre ssant. 
Ett ord kan tolkas på ett sätt i ett land och närmast helt annor-
lunda i ett annat, trots att man delar samma språk. Det finns ett 
uttryck som säger ”det som inte dödar – det härdar”, och vi tror 
att detta uttryck är helt rätt för vårt arbete inom SUGEN just nu.

Vid de senaste mötena har tonläget ibland varit extra högt, 
och ibland blir det mer personrelaterat än relationer mellan 
länder och föreningar.

Från SAPSA ser vi att det behöver röras om ibland för att 
det ska bli lite mera skärpning. Nu har det gått ett tag sedan 
S/4 lanserades, och det har inte varit så många heta frågor att  
jobba med. Kanske har det gett utrymme till lite mer interna 
konflikter.

Nu när XO har trillat in på scenen och SAP Analytics Cloud 
börjar bli verklighet, är det mycket att strategiskt fundera kring. 
Då är det bra att vi är lite mer framåtlutade i vårt samarbete.

Investeringar
SAP:s stora investeringar är något som vi har diskuterat inom  
SUGEN, både i hela gruppen och i mindre grupper. Vi har haft 
en del synpunkter, men det är inte lätta frågor att tycka till om, 
då beslutsunderlagen är komplexa och till viss del synnerligen 
hemliga. Men SAP vet att vi alltid är oroliga om det sker stora 
investeringar som kan påverka det löpande underhållet av  
dagens ECC-system, men även av S/4 och övriga basfunk -
tioner som vi alla mer eller mindre använder oss av. Samtidigt 
har SUGEN alltid stöttat SAP i att söka rätt väg framåt, så att 
inte SAP kommer på efterkälken inom mjukvarubranschen  
– något om skulle kunna drabba oss användare av SAP mycket 
kraftigt.

Stora segrar
SAPSA har haft två stora segrar genom vårt arbete i SUGEN 
under 2019:

• SAP Cloud Platform (SCP) blir tillgänglig på On-Prem.

SAPSA har flera medlemmar som på många sätt har svårig-
heter att använda sig av molnlösningar såsom SCP. Men då alla 
måste använda SCP för att få sina SAP-installationer att fun gera 
framåt, och inte minst för att kunna använda många viktiga 
nyheter, så har frågan varit viktig. SAPSA har mötts med stor 
skepsis i vår argumentation kring detta krav, men nu i våras 
kom ett entydigt svar vid SUGEN:s halvårsmöte – ”ni har rätt, 
vi kommer att leverera”. 

Detta innebär inte att SCP, med alla dess funktioner, kan 
köras On-Prem. Men många av funktionerna, och inte minst de 
som är viktigast, kommer att finnas tillgängliga. SAP har i skri-
vande stund inte presenterat en exakt tidsplan över funktioner, 
men varje företag kan nu vända sig till sin säljare för att få fler 
detaljer, så att en plan kan göras för att påbörja användandet 
av SCP på det sätt som passar bäst. 

Som du säkert förstår är vi både glada och mycket stolta 
över vad SAPSA innebär för våra medlemmar och för resten av 
världen också.

     • Digital Access – indirekt användning

Under många år har våndan varit stor över hur vi ska kunna 
hantera alla de olika sidosystem och andra funktioner som inte 
är direkt "inne i" SAP med vanliga användarlicenser. Efter 
många workshops, där vi samlade träffat representanter från 
olika världsdelar, samt oräkneliga telefonmöten, har SAP presen-
terat ett sätt som vi tycker är ok att SAP går vidare till kunderna 
med. Som du kan förstå av formuleringen är vi inte helt 100% 
nöjda med förslaget, men ibland är det ju så … 

Det som har varit synnerligen viktigt för oss är att det som 
vi använder idag inte kan innebära retroaktiv licensiering, eller 
i många fall ens ökad licensiering. Men vi är också nöjda med  
att det i detta sammanhang nu finns en koppling till att kunna  
åter använda många av de licenser som blivit liggande på hyllan. 
Så nu kan du tillsammans med frisläppta SAP-nötter och ett 
enkelt Excelark börja räkna på hur er användning ser ut och 
vad det innebär genom det nya programmet som finns tillgäng-
ligt i år för att bli kvitt alla ”gamla synder”. Även här kan din 
säljare (som nu ska vara ”certifierad” inom licensområdet)  
hjälpa dig med att beräkna detaljerna på er data, genom nya 
beräkningsprogram som är framtagna.

Kommande licensutmaningar
Från SAPSA har vi i många år drivit frågan om konsumtions-
baserade licenser. Något som i komplexa system som SAP inte 
är helt enkelt, men vi ser det som en nödvändighet. Även licen-

SAPSA har haft två stora segrar  
genom vårt arbete i SUGEN under 2019.



SAPSANYTT 2/2019 19

Det är viktigt att veta att SAPSA och SUGEN är unika 
 i världen med att jobba tillsammans med leverantören på 

global nivå, för att definiera och konstruera hur licenserna 
idag och framåt ska formas och fungera.

serna inom ramen för C/4 är spännande, och det är viktigt att 
vi är på tårna i dessa frågor. 

Viktigt är också att veta att SAPSA och SUGEN är unika i 
världen med att jobba tillsammans med leverantören på global 
nivå, för att definiera och konstruera hur licenserna idag och 
framåt ska formas och fungera. Detta är dock omöjligt utan  
aktiva medlemmar som är med och hjälper till. Vi i SAPSA:s 
SUGEN-grupp, eller i styrelsen, kan inte forma detta själva. 
Genom att aktivt delta i fokusgruppen för licenser kan du vara 
med och påverka morgondagens licenser. Ett företag som anser 
att vi nöjer oss med att vi får en prislista på detta från SAP,  
kan förstås låta bli att engagera sig. Men alla de företag som 
tycker att det är viktigt hur licenserna hanteras nu och i fram-
tiden, har möjlighet att som medlem i SAPSA vara med och 
påverka. Det är långt ifrån alla länder som har denna möjlighet, 
men i Sverige har vi det. Med tanke på storleken som varje före-
tag har i sin kostnadsmassa för mjukvarulicenser, borde det  
inte vara rimligt att hoppa över denna möjlighet för att enbart 
foga sig till prislistan.

Framtidens kompetensförsörjning  
inom SAP
Inom IT-området råder det redan idag en stor brist på kompe-
tens. Från SAPSA har vi drivit frågan sedan förra året hur vi 
med olika globala initiativ kan minimera den kommande eska-
lerande kompetensbristen. Det är sällan enkla medel och snabba 
idéer som fungerar, utan hårt arbete med långsiktighet och ut-
hållighet som behövs. 

Vi tror att hela ekosystemet för SAP behöver ytterligare 10% 
påfyllnad. Det skulle innebära omkring 200 000 personer glo-
balt och i Sverige omkring 400. I tillägg har vi stora pensions-
avgångar och det medför inte bara att människor ”försvinner”, 
det är även mycket kompetens som också går i pension. 

Att satsa vidare på att erbjuda Learning Hub till alla medlems-
företag är därför viktigt, så att specialister inom olika affärs-
processer kan förkovra sig också inom SAP. Här är det viktigt 
att veta att openSAP har ett stort utbud som ofta hjälper den 
som kan processerna att komma långt med SAP-frågorna, helt 
utan ytterligare externa kostnader.

Inspel till kommande möten med  
ledningen
Har du som är SAPSA-medlem (användarföretag och partners) 
idéer och tankar kring vad som är viktigt att lyfta med SAP:s 
koncernledning, tveka inte att ta kontakt med oss. SAP är idag 
en av ledarna inom den digitala världen, därför är det så viktigt 
att dina funderingar kommer fram för att den strategiska in-
riktningen ska bli i världsklass.

Att vara en stödfunktion till SAP:s ledning i att fatta kloka 
beslut i framtida satsningar, ser vi som SUGEN:s viktigaste 
uppgift, samt att göra korrigeringar i en del av de beslut som 
är tagna.  

TEXT: PER HÖGBERG, SAPSA, SUGEN

Tveka inte att höra av dig med återkoppling 
till sapsa@sapsa.se



David Glans, vd Stretch Göteborg

Jag ser gärna att vi  
sticker hål i bubblan”
Den värld vi lärt känna kommer att förändras. För att kunna hänga  
med i skiftet krävs nyfikenhet och dialog – och dessutom ett stort hjärta.  
Det menar David Glans, vd för konsultföretaget Stretch Göteborg.

”

TEXT: KERSTIN WEMAN  FOTO: HENRIK JANSSON
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No man is an island. När David Glans ska beskriva SAP:s 
moderna inriktning, väljer han att citera 1600-talspoeten 
John Donne. Tidigare hade SAP bara sig själv, likt en en -
sam ö. Idag är man en del av en betydligt större helhet.

Som vd på konsultföretaget Stretch Göteborg påverkas 
både han och medarbetarna av de stora teknikskiften som 
SAP går igenom. Men hans egen relation till affärssystemet 
startade egentligen långt tidigare. 

Hösten 1999, då studenten David Glans skulle skriva 
examensarbete inom ämnet datateknik, reste han ner till 
Tyskland. Planen var att skaffa en klarare bild av SAP:s roll 
inom flygindustrin.

- Under ett år befann jag mig verkligen i SAP:s hjärta 
och under den tiden fick jag också en inblick i den nya vi-
sion som var på väg att ta form. Internet hade just börjat 
träda fram och SAP ville växla om, från stort och svårtill-
gängligt till öppet, nära och personligt, paketerat under 
namnet mySAP.com. 

Väl hemkommen till Sverige hamnade David Glans på 
Capgemini, och skulle fortsätta med olika roller inom  
bo laget i många år. Men hösten 2014 började han snegla  
på Stretch.

Tiden hunnit ikapp
- Det som lockade mig till Stretch var just deras starka band 
till SAP. Det kändes som att tiden nu hunnit ikapp och att 
de visioner som jag lärt känna i Tyskland många år tidi-
gare, nu var på gång; att användandet inte bara skulle 
betraktas ur ett tekniskt perspektiv, utan också ur en 
mänsklig synvinkel. Jag och Stretch ville gärna vara med i 
den förändringen. 

Han tilltalades också av den rådande företagskulturen 
på Stretch, som han menar vägleds av starka värderingar.

-Vi har ett antal värdeord som vi utgår från: nyfikenhet, 
resultat och omtanke – men detta är inte bara ord, utan 



David Glans, vd Stretch Göteborg

Jag ser gärna att vi  
sticker hål i bubblan”

handling. Det är väldigt mycket hjärta i Stretch och tron på 
människors förmåga står i fokus.

Stretch består av elva bolag med olika marknader och 
inriktningar. Just Stretch Göteborg har sedan starten foku-
serat helt på att utveckla verksamheter med SAP-lösningar, 
och arbetar med såväl mindre som större företag i Väst-
sverige. Stretch tilldelades 2018 SAP:s Innovationspris  
för sitt driv i förändringen.

Föra in andra perspektiv
Att föra in andra perspektiv hos kunderna beskriver David 
Glans som konsulternas främsta uppgift, och kanske ut-
mana de etablerade tankar och mönster som råder. 

- De som arbetar med SAP ute på bolagen är oftast väl-
digt duktiga, men vi på Stretch kan tillföra nya perspektiv  
både utifrån vad andra kunder gjort, och potentialen med  
molnet och ny teknik.

Jag lärde känna SAP mer som en vision än 
som ett bolag. Nu har tiden hunnit ikapp och  
vi kan se att visionerna kan bli verklighet,  
säger David Glans, vd för Stretch Göteborg.”

”
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David Glans liknar SAP:s historiska framgång vid en tätt  
försluten låda, i vilken all kraft låg samlad. Detta var helt avgör-
ande för kundernas effektivitet och framgångar. I industriali-
seringens tidevarv kunde de stora koncernerna använda SAP:s 
låda för sin egen interna logistik. Kontakt erna och affärsrela-
tionerna utåt kom i andra hand.

- I dessa sammanhang pratades det ofta om SAP-mo duler 
av ena eller andra sorten och det fanns alltid ett bestämt sätt att 
lösa saker på. Antingen befann man sig innanför denna bubbla, 
eller utanför.

Idag har kundbolagen en helt annan komplexitet, och  
be tydligt fler kontakter utåt med en lång rad partnerbolag.  
Därmed behövs också en annan typ av affärssystem som är  
mer vidsynt och flexibelt. 

Mer öppna och accepterande
- Det traditionella tänkesättet om "antingen eller" behöver där-
med också luckras upp. Vi måste våga släppa tanken på att allt 
ska komma från SAP och bli mer öppna och accepterande i fram-
toning och strategi. Man kan inte alltid vara bäst på precis allt.

Detta gör också avtryck på vilken typ av konsulter som  
efterfrågas. Liksom andra konsultbolag har Stretch genom åren 
haft svårt att hitta erfarna och duktiga SAP-konsulter. 

- Branschen har länge haft problem med kannibalism. Det föds 
såklart inga nya konsulter med tio års erfarenhet av SAP, utan 
vi kan bara hitta de som redan finns. Men genom att närma oss 
omvärlden kan vi också använda oss av samma tekniker som 
resten av IT-världen. När SAP blir mer likt Microsoft eller Google 
är kompetensen också mer generell och det blir lättare att ut-
vecklas till SAP-konsult.

David Glans talar engagerat. Han brinner för att göra kund-
erna till framtidsföretag med hjälp av molnet och ny teknik, men 
framför allt att skapa förutsättningar för männi skorna. Ord som 
nyfikenhet och dialog dyker upp flera gånger under samtalet.

Låta världarna mötas
- Vi har länge befunnit oss i olika världar, men jag ser gärna att 
vi sticker hål i bubblan så att vi kan låta världarna mötas.

Samtidigt sätter David Glans stort värde på det arv som just 
SAP bär med sig.

- Det finns oerhört mycket positivt i detta. Även om rygg-
säcken ibland kan kännas tung, så rymmer den också oerhört 
många bra saker. Vi som arbetar med SAP:s lösningar måste 
lära oss att uppskatta och dra nytta av detta. Vi har möjlighet 
att stoppa ner nya saker i ryggsäcken, samtidigt som vi plockar 
ur det som inte längre behövs.  

  

Det föds såklart inga nya  
konsulter med tio års erfaren- 
het av SAP, utan vi kan bara 
hitta de som redan finns.”

”

HÅLL DIG  
UPPDATERAD
PÅ SAPSA.SE  

SAP Svenska Användarförening

https://www.sapsa.se


Men vi gör störst skillnad på SAP-marknaden!
SAP Innovation Partner of the Year 2018

www.stretch.se

Svart på vitt – vi är inte så bra på annonser

HÅLL DIG  
UPPDATERAD
PÅ SAPSA.SE  

www.stretch.se


Är jag tillräckligt intelligent för det  
intelligenta företaget?

VIN   LAT
FRÅN TT
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"Intelligent Enterprise" är årets mantra. Enkelt uttryckt ska företag och orga-
nisationer bli intelligenta genom användning av det intelligenta SAP-systemet. 
Det intelligenta systemet automatiserar funktioner, samt förfinar sin förmåga 
att utföra processerna genom användandet av artificiell intelligens och maskin-
inlärning. Vidare ska upplevelsedata från sociala medier kombineras med  
operationell data, för att t ex förutspå trender samt agera på dem. Det hela är 
inte bara smart, utan mer än smart – det är intelligent!

Vad betyder då detta på ren svenska?
• Måste du vara mer än smart?
• Måste du vara intelligent för att vara en del av det intelligenta företaget?
• Och framför allt – är jag intelligent nog? 

TEXT: THOMAS THERBORN,  
som ger dig värde med SAP

Var lugn! Ingen kommer att kontrollera att du är tillräckligt  
intelligent! Det är inte du, eller jag, som ska vara intelligenta. 
Det är det intelligenta systemet som ska göra företaget och orga-
nisationen intelligent! Och inte nog med att systemet ska vara 
intelligent, även införandet av detta intelligenta system har bli-
vit intelligent!

Det finns intelligenta guider som hjälper er på vägen mot det 
intelligent införda systemet för att bli det intelligenta företaget.
 

 EXEMPEL PÅ TRE OLIKA INTELLIGENTA GUIDER

Embedded Intelligence

• Levereras med de senaste versionerna av SAP:s applika- 
 tioner, och kommer i två olika paket – silver och guld.
• Silver innehåller Robotics, Conversational AI och  
 Machine Learning (ML).
• Guld ger er, utöver innehavet i silverpaketet, även SAP  
 Analytics Cloud. 

Guided Outcome

• Bundlade lösningar, som ofta används bland SAP-kunderna,  
 har här paketerats med rekommendationer för deployment 
 i bästa intelligenta anda.
• Det finns 15 guider och fler kommer. Till exempel för kost- 
 nadsoptimering, kundupplevelse, arbetskraftshantering,  
 produkt- och tjänstehantering.

Open Innovation

• Med de verktyg som finns i nya versionerna kan ni bygga  
 egna lösningar för just era behov. Och, om ni inte har  
 intelligensen inom organisationen för att bygga detta själva,  
 kan lösningarna byggas tillsammans med andra partners.
• Verktyg finns för Artificiell Intelligens (AI), Machine Lear- 
 ning (ML), Internet of Things (IoT), avancerad Analytics  
 samt Blockchain.
• SAP tillhandahåller mer än 100 scenarier vid start.

"Intelligent Enterprise" är dock mycket mer än funktioner i ett 
system. Det är ett sätt att förhålla sig, en strategi, som går ut på 
att snabbt omvandla data till insikt. 

Och just snabbhet är en viktig faktor! Att vara långsam och 
intelligent är inte särskilt smart. Snabbhet är viktigt för att hinna 
före konkurrenter, före det att kunden går någon annanstans, 
före det att personalen säger upp sig, och före med underhållet 
innan saker går sönder.   

SAP PÅ REN SVENSKA

• SAP satsar mycket på intelligens. Titta på vad SAP erbjuder!

• Läs Horizons by SAP, där ledande tänkare ger sin syn:  
 www.sap.com/horizons. 

• SAP har både enkla intelligenta lösningar, såsom matchning  
 av betalningar via automatiserad kundservice, till väldigt  
 avancerad maskinlärande underhållshantering.

• En ytterligare dimension ges genom SAP:s 25 olika industri- 
 enheter, vilka gör intelligenta lösningar baserade på industri- 
 specifika behov.

• SAP har även implementationspaket och guider för att göra  
 införandet av intelligenta lösningar enkelt.

• Var snabb! Var smart! Testa!

https://www.sap.com/trends/digital-transformation.html#pdf-asset=903b9936-4b7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff&page=32


När det gäller SUSE och SAP så har mycket fokus de 
senaste åren hamnat på lösningarna för HANA.  
Men i skuggan av detta sker också många spännande 
framsteg på andra håll. Ett sådant område handlar 
om integreringen av all den data som samlas in. 

ENKLARE  
ATT RULLA UT  
SAP DATA HUB



INTEGRERING ÄR VIKTIGT för att företag ska kunna agera på  
datan och utvinna insikter som driver innovation. Men de väx-
ande informationsmängderna gör uppgiften allt mer svind-
lande. Siffror från IDC uppskattar att vi år 2025 kommer ha mer 
än 175 zettabytes data i världen, vilket bygger på en häpnads-
väckande 61-procentig årlig tillväxt. Och mycket av datan är 
ostruk turerad, från källor som IoT, sociala medier och multi-
media. Det betyder att företag kämpar för att hantera och dra 
nytta av värdet av all den här datan på bästa möjliga sätt. 

Det är här som SAP Data Hub kan spela en nyckelroll. Med 
sin containerarkitektur erbjuder den en helhetslösning för data-
orkestrering. Den klarar att hantera alla typer av information som 
samlas in, oavsett om källan är Hadoop, Amazon S3, Google 
GCS, Azure ADL, relationella databaser eller SAP S/4HANA 
och SAP BW/4HANA.

DET FINA MED SAP DATA HUB är att lösningen inte bara hjälper 
användare att förstå datan, utan också visar på de möjligheter 
som finns utifrån datan. Det gör att företag får goda möjligheter 
att skapa ny innovation utifrån insikterna. 

SAP OCH SUSE VAR TIDIGA med att arbeta tillsammans för att få 
SAP Data Hub och SUSE:s Container-as-a-Service-plattform att 
förstå och stödja varandra. Och det är det arbetet som nu ligger 
till grund för det goda samspelet mellan CaaS-plattform och 
SAP Data Hub och som möjliggör multimolnsutrullningar med 
oberoende Kubernetes-baserade lösningar. Tillsammans med 
SUSE Enterprise Storage, en heltäckande och skalbar lagrings-
lösning, skapas en utmärkt plattform för SAP Data Hub med 
både kostnadseffektivitet och flexibilitet.

MEN DET HAR TIDIGARE UPPLEVTS UTMANANDE av en del orga-
nisationer att rulla ut SAP Data Hub på ett smidigt sätt. Många 
efterfrågade enklare sätt att installera och konfigurera den kring-
liggande infrastrukturen. Det är detta som ligger bakom ska-

pandet av SUSE Start som är en färdigförpackad lösning med 
fast pris för att snabbt installera och konfigurera SAP Data Hub 
på CaaS-plattformen, och även kunna dra nytta av Enterprise 
Storage-plattformen. Den gör att organisationer enkelt kan  
säkerställa att datan från olika källor i SAP Data Hub snabbt 
kommer till sin rätt. Med SUSE Start för CaaS-plattformen kan 
SUSE:s experter arbeta tillsammans med organisationer för att: 

• Granska produktfunktioner och den generella utformningen  
 för att förstå vilka företagens övergripande önskemål och  
 mål är för SAP Data Hub

• Skapa förståelse för den nödvändiga tekniken och infra- 
 strukturen från SUSE som behövs för att effektivt driva  
 SAP Data Hub

• Installera och konfigurera SUSE CaaS-plattformen utifrån  
 tidigare framgångsrika erfarenheter

• Vid behov installera och konfigurera SUSE Enterprise  
 Storage för att erbjuda en mycket skalbar och motstånds- 
 kraftig lagringslösning

• Införa SAP Data Hub på ett sätt som ger trygghet och  
 en underliggande infrastruktur från SUSE, som stöttar  
 affärsmålen

DET ÄR DAGS ATT BÄTTRE DRA NYTTA AV ALL INFORMATION som 
företag samlar in från olika källor. Med den standardiserade 
pro cessen i SUSE Start, med fast pris och tillgång till erfarna 
experter, går det snabbt att dra nytta av värdet av SAP Data 
Hub. Dessutom får ni på köpet möjligheten att köra samma 
operativsystem och containerlösning som er HANA-miljö.   

TEXT: JOACHIM WOLF,  
SUSE Sverige
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Teknikskiftetinnebärnyautmaningarfördem 
somerbjuderSAP:stjänster.MarieBergoch 
Lena Hartung, från konsultbolaget itelligence, be-
skriverenframtidsomärfantastiskochkomplex
på samma gång.

- Vi är mitt uppe i förändringen, här och nu. De senaste åren  
har det hänt så vansinnigt mycket kring SAP:s produkter, kon-
staterar Marie Berg.

Kollegan Lena Hartung nickar.
- Ja, för tjugo år sedan var det ju ingen som trodde att vi 

skulle befinna oss här idag. 
De arbetar på konsultföretaget itelligence och vi träffas i 

lunchvimlet på SAPSA VårIMPULS för ett samtal om konsul-
ternas ändrade roll.

BÅDA HAR MÅNGÅRIG ERFARENHET AV SAP. Lena Hartung minns 
hur hon började som projektledare för Mobile Oil 1992. 

- Då hade vi precis implementerat R/2, som på den tiden 
stod för nytänkande med ett standardiserat affärssystem. Jag 
tyckte redan då att SAP var ett jättebra system för att struktu-
rera upp arbetssätt och processer.

Marie Berg kom i kontakt med affärssystemet en bit in på 
2000-talet, då hon blev ansvarig för utbildning för SAP:s part-
ners i Sverige.

IDAG ÄR ITELLIGENCE DERAS GEMENSAMMA ARBETSGIVARE, där 
Marie Berg är Senior Director och Lena Hartung Consulting  
Director. itelligence har omkring 75 konsulter i Sverige som  
arbetar specifikt med SAP och de flesta är ute på mellanstora  
företag runtom i landet. Globalt har itelligence över 8 000 med-
arbetare, där alla fokuserar just på SAP.

- Kundernas kunskap om SAP är skiftande, framför allt inom 
de lösningar som SAP numera erbjuder. Molnlösningarna ställer 
nya krav på både kunder och konsulter. De senare behöver ta 
ett mer omfattande helhetsgrepp och ha gedigen verksamhets-
kompetens för att guida och förklara de olika stegen i processen 

DIALOG &

FOTARBETE
KAN GÖRA SAP MER SYNLIGT

TEXT: KERSTIN WEMAN  FOTO: HENRIK JANSSON



för en lyckad implantation. På ett sätt blir ju det hela mer kom-
plicerat – särskilt i det skede då en mängd produkter ska inte-
greras med det nya systemet, säger Lena Hartung.

I TAKT MED TEKNIKSKIFTET har också tidsåtgången för konsul-
ternas uppdrag ändrats. Tidigare kunde det krävas trettio per-
soner och tre år att få ett projekt på plats. Idag körs många SAP-
projekt med en handfull konsulter under en tidsperiod på 
mellan tre och sex månader. Att uppdragen är mer kortvariga 
och flexibla kan dock vara en fördel.

-Konsulterna tar ju med sig erfarenheter från andra kunder 
och branscher och kan tillföra och vidareutveckla denna kun-
skap ute hos kunderna. 

SOM AFFÄRSSYSTEM HAR SAP LÄNGE FÅTT DRAS MED ETT RYKTE 
om att vara tungrott och svårrörligt. Andra aktörer har dykt upp, 
som ansetts vara med intuitiva och innovativa. 

- Ja, de har ju sluppit att släpa på den tunga ryggsäck det 
innebär att ha byggt upp saker från grunden. Men jag tror att 
SAP och dess partners behöver synas än mer på marknaden och 
visa på den mångfald av innovativa produkter och lösningar 

man nu har för att uppfylla kundernas behov. Det kommer att 
krävas mycket dialog, och framför allt mycket fotarbete, säger 
Marie Berg.

LIKSOM DE FLESTA ANDRA KONSULTBOLAG, kämpar itelligence för 
att rekrytera duktiga SAP-konsulter. Det är ingen enkel uppgift, 
eftersom marknaden varit ganska stillastående de senaste åren. 

- Många konsulter är nöjda med vad de har och väljer att sitta 
lugnt i båten. Alternativet är väl snarast att lämna konsultbola-
get och bli anställd hos kunden. Det gör att kunderna är våra 
största konkurrenter vad gäller rekrytering, menar Marie Berg.

Själv är hon dock inte orolig för itelligence förmåga att dra 
till sig kompetenta medarbetare. Även om de nya generatio-
nerna ofta blir attraherade av ”coolare molnbolag” står sig  
itelligence i konkurrensen – mycket tack vare just det långva-
riga och täta samarbetet med SAP.

- I rollen som stor och viktig partner till SAP har vi en gräddfil. 
Vi får support och blir ofta utvalda att göra saker tillsammans med 
SAP. Men det har förstås också baksidor. Om SAP-supporten 
skulle fungera dåligt är det ju vi som har direktdialogen och är 
till viss del beroende av hjälp från SAP, säger Lena Hartung.  
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Marie Berg (övre bilden) och Lena Hartung (undre bilden) på itelligence 
har båda mångårig erfarenhet av SAP.
-Förr, när allt låg på servrar hos kunderna, gick konsulternas uppdrag 
ut på att åka ut och anpassa systemen till kundernas behov.  
Med molnlösningarna behöver vi snarare konsulter som är duktiga  
på att begripa och arbeta med processer.

KONSULTERNA TAR JU MED SIG 
ERFARENHETER FRÅN ANDRA 
KUNDER OCH BRANSCHER OCH 
KAN TILLFÖRA OCH VIDARE-
UTVECKLA DENNA KUNSKAP 
UTE HOS KUNDERNA. 



HANA
Vad är det?

Justnupågårettparadigmskifteinomkundhantering
därvirörossfrånattregistrerainteraktionernamed
kundernatillattinterageramedkundernaoavsetti 
vilkenberöringspunktdebefinnersigisinkundresa!

Konsumenternaochkundernaskravpåtillgänglighet
avtjänsterochserviceökarkonstant,ochfrånattkra-

venprimärtställtsiB2C-scenarier,såharävendessa
kravbörjatkommainomB2B-scenarier.Detärdärför
viktigtattfåkontrollpådens.k.kundresan,såattman
möterkundernapåderasberöringspunkterochvillkor.
Mötermanintekundernapåderasberöringspunkter
finnsenöverhänganderiskattdeiställetväljerenannan
leverantörsommöterdempåderasvillkorochplats.

TEXT: FELIX BERGDAHL & TOMAS RYLANDER, CGI 
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Kundresan är en beskrivning av de samlade händelser och in-
teraktioner som kunder går igenom före, under och efter att ha 
blivit kund. För en del organisationer blir kundresan ”räddaren 
i nöden” som äntligen ska lösa problem med lojalitet eller kund-
tapp, då man enkelt kan se hur kunderna interagerar med org a-
nisationen och var kunderna väljer att inte slutföra sina köp. 
Det kan exempelvis vara en bristfällig check out-funktion i en 
webbutik, eller en alltför krånglig reklamationsprocess. 

Detta paradigmskifte gör det lättare att förstå SAP:s planer 
inom detta område, och även de förvärv man gjort de senaste 
åren; Hybris, CallidusCloud, Gigya, Core Systems och nu se-
nast Qualtrics. Alla bolag har varit nischade aktörer inom om-
rådet för kundupplevelse och framstående inom sin kvadrant 
i Gartners årliga rapporter.

SAP hoppas med dessa förvärv kunna säkerställa en för-
bättrad integration av lösningar för att höja kundupplevelsen. 
SAP tror själva på en tillväxt inom området på tre gånger den 
inom ERP-system.

Produkterna knyter samman SAP:s produktflora för att till- 
 godose de behov som kunderna har, men samtidigt så har 
många av de förvärvade bolagen varit långt framme inom AI och 
Machine Learning, och det skulle vara förvånande om dessa 
delar inte integreras även i andra SAP-produkter framöver.

Detta är alltså SAP C/4HANA, en produktsvit där SAP 
grupp erat applikationer som hanterar kundupplevelser.

Vad ger kundupplevelser för  
affärsnytta?
En väldokumenterad kundresa och en organisation som kan 
hantera de olika beröringspunkterna, med eller utan hjälp av 
applikationer, ger en högre kundkonvertering och ökad försälj-
ning tack vare att man lyckats möta kunderna på deras villkor. 
Detta är mätbart i form av ökad försäljning och fler kunder, samt 
även vad kunderna sedan tycker om produkterna eller företa-
get i kanaler såsom sociala medier eller via kundundersökningar.

I SAP C/4HANA finns en mängd olika funktioner för att 
hantera de olika beröringspunkterna som kan finnas i en kund-
resa och som påverkar kundupplevelsen. Bryter vi ner innehållet 
i SAP C/4HANA kan vi bli mer konkreta i avseende vad vi fak-
tiskt gör för att hantera och värdera kunden rätt.

Rätt pris till kunden i offerten (CPQ)
Många företag har komplexa produkter och prisstrukturer,  
vilket skapar utmaningar i offertarbetet i form av långa ledtider 
att få fram rätt pris till rätt kund. Komplexiteten i offertprocessen 
leder ibland till att man försöker vinna till varje pris, vilket får 
negativa konsekvenser på marginalerna.

Presenteras fel pris eller felaktiga uppgifter om produkten, 
så måste man senare i processen gå till kunden och förklara att 
det blivit fel och be om ursäkt. Detta ger ofta ett misstroende 
mot leverantören från kunden och kan i vissa fall leda till en 
förlorad affär.

Genom att använda konfiguratorn SAP Configure Price 
Quote (SAP CPQ), som är en del av Sales Cloud, kan de som arbe-
tar med att ta fram offerter snabbt få fram vad produkten kostar 

och vilka kombinationer som faktiskt är möjliga. Detta renderar 
i att kunden får rätt pris och rätt produkt från början. För att 
undvika för låga marginaler kan man lägga in regler så att offer ter 
med för låg marginal alltid måste godkännas av en överordnad.

Ett bra vin blir bättre med åren, på samma sätt blir systemet 
bättre med åren, eller likt den erfarne medarbetaren som kan 
avgöra en offerts validitet och vinstchans. På samma sätt kan 
Sales Cloud konfigureras för att utifrån regler värdera oppor-
tunities i systemet, så att man bara arbetar med de som har 
störst vinstchans eller lägger ner mer tid på de man vill vinna, 
men som inte har så stor vinstchans.

Rätt resurs på rätt ärende (FSM)
Ofta glömmer man bort eftermarknaden i sin kundhantering, 
trots att det är extra viktigt att fokusera på kundupplevelsen 
just där. Kunden är missnöjd för att produkten inte fungerar 
och påverkas sedan av hanteringen i serviceprocessen. Låt sys-
temet jobba åt medarbetarna, och utnyttja den data som finns 
tillgänglig i systemet om kunden! I SAP Service Cloud hämtar 
man kundinformationen med hjälp av telefonnumret kunden 
ringer från, för att därefter inhämta relevant kundinformation. 
Bara detta steg skapar en förbättrad upplevelse för kunden, 
samtidigt som det underlättar för medarbetaren.

Med hjälp av SAP Field Service Management (SAP FSM) 
kan man enkelt utifrån produkten som behöver service hitta rätt 
tekniker som ska utföra arbetet och sedan schemalägga besöket. 

Kunden kan scanna en QR-kod på produkten och sedan ledas 
genom en process styrd av en chatbot, som slutar i att kunden 
till slut väljer vilken dag teknikern ska komma, och givetvis sker 
resursplaneringen automatiskt! Tidsbesparande för verksam-
heten och bättre service för kunden som kan göra detta när det 
passar kunden bäst.

Dynamiskt riktade kampanjer  
(Marketing + Commerce)
Alla har vi mottagit utskick med reklam för diverse produkter 
eller kampanjer. De belamrar våra inkorgar, och inte bara våra. 
Utskicken går även till våra vänner och bekanta, som trots olika 
profiler eller köpmönster mottar exakt samma utskick. 

Alla kan göra denna typ av utskick, men som butik måste 
man differentiera sig på marknaden för att få trovärdighet och 
möta kunderna på rätt sätt. Alla kunder är unika, låt oss börja 
behandla dem som unika individer –  kunderna kan inte längre 
grupperas i en stor klump!

All data som behövs för att göra utskicken unika finns till-
gängligt i systemlandskapet. Använd beteendet från webb-
shopen‚ hur kunden har klickat runt och vad kunden har tittat 
på, köphistorik, betalningshistorik och vad kunden säger om 

HANA
Vad är det?

TEXT: FELIX BERGDAHL & TOMAS RYLANDER, CGI 



produkterna och företaget. Detta är en bra utgångspunkt 
för att förbättra träffsäkerheten på kampanjer och öka 
kundkonverteringen, få fler kunder och orders helt enkelt!

Med hjälp av SAP Marketing Cloud kan man använda 
informationen om kunden för att skapa unika utskick 
och modeller för att kunden alltid ska få rätt budskap i 
sina beröringspunkter. Det kan vara ett utskick om en ny 
produkt, en ”glömd” vara i varukorgen eller en dynamisk 
webbshop för kunden med hjälp av SAP Commerce.

Transparens mot kunden  
(Customer Data Cloud)
Vi lever i en värld där vår integritet på nätet ofta blir 
kompromissad eller där vi har en bristande tillit gente-
mot leverantörerna i vilket syfte de lagrar information 
om oss.

När vi klickar på något roligt quiz på Facebook, eller 
använder vårt Google- eller Facebookkonto för att logga 
in någonstans, vilken information delar vi då? Hur ofta har 
du läst vilken information du faktiskt delar med dig av?

Vi delar skrämmande mycket information när vi  
gör detta. Allt från våra namn och kontaktuppgifter, till 
total historik kring vad vi gör på vår telefon eller dator.  
I många fall kanske det inte är enbart om oss, utan om 
våra kontakter och vänner också!

I takt med att medvetenheten kring detta ökar, för-
ändras även våra krav på transparens kring vilken infor-
mation som sparas om oss, och i vilket syfte.

Med SAP Customer Data Cloud som plattform för att 
sköta inloggningen till "vår" sida, ges kunderna möjlig-
heten att välja vilken information som de faktiskt vill dela 
med sig av. Denna produkt är ypperlig att använda som 
masterdatahub för kontakter och kan sedan 
distri buera data till alla kringsystem.

Knappt ett år senare har GDPR nästan  
helt försvunnit från gemene mans läppar,  
men det lär komma fler regler och direktiv  
kring datahantering i framtiden och att  
då enbart behöva underhålla och hantera 
persondata på ett ställe gör livet mycket 
enklare.  

ALLA KUNDER ÄR UNIKA, LÅT 
OSS BÖRJA BEHANDLA DEM 
SOM UNIKA INDIVIDER,  
KUNDERNA KAN INTE LÄNGRE 
GRUPPERAS I EN STOR KLUMP!
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ANY BUSINESS APP 
IN RECORD TIME. 
DESKTOP • MOBILE • OFFLINE

FAST

INTUITIVE

CONTROL COST

SECURE

REDUCE RISK 

FLEXIBLE

App Development and Integration 
Across Any Systems is Just the Start...
Neptune Software provides a fast, cost-efficient, secure, and 
low-code way to make any system functionality seamlessly 
available in award-winning app interfaces on desktop, mobile 
and online, while giving you unmatched flexibility to run on 
any cloud, any backend and any architecture. Flexibility means 
enterprises and public sector alike can reuse the best functionality 
in existing backend systems with powerful APIs based on REST APIs, 
running on state-of-the-art backend and cloud agnostic NodeJS, 
or leverage SAP’s own ABAP source code to make the most of your 
enterprise investment in SAP. Do more. Do it faster and with less risk. 
Scale effortlessly. Look brilliant. That’s life on Neptune.

MAXIMIZE YOUR EXISTING SET UP AND SYSTEMS
Built for on-prem, any Cloud, any Architecture, and any Backend… 
even legacy systems

IMPLEMENT AWARD WINNING UX IN DAYS
Reduce development time by up to 60%

EMPOWER ANY DEVELOPER
Develop any application—even Blockchain and IoT apps—in
record time with a future-proof low code development platform

MINIMIZE THE NEED FOR INTEGRATION
Reuse the best functionality of your existing backend systems
with easy API’s

MAKE USERS HAPPY WITH CONSUMER GRADE MOBILE FUNCTIONALITY
Out-of-the-box Online and Offline capabilities on any device

1
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För mer information 
Jonas Lyman
jonas.lyman@accenture.com
08-451 3000

www.accenture.com

Genom branschledande erfarenhet och specia-
listkunskap inom olika branscher och affärsfunk-
tioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina  
resultat och skapa långsiktigt hållbara värden.  
Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och  
har 477 000 medarbetare och kunder i drygt  
120 länder. Genom innovation strävar vi efter  
att göra världen till en bättre plats.

SAP lokalt och globalt
Accentures svenska SAP-verksamhet kombinerar 
en stark lokal närvaro med förmågan att mobili-
sera världsledande expertis inom hela SAP:s pro-
duktportfölj.

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.

SAPSA 
PREMIUM 
partners
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Accenture är ett ledande globalt före- 
tag med verksamhet inom strategi,  
konsulttjänster, digitalisering, IT och 
verksamhetsoptimering.  

Capgemini är en av världens  
största och mest framgångsrika  
leverantörer av konsult-, teknik-  
och outsourcingtjänster

För mer information 
Anders Almqvist  
072 551 5574

www.capgemini.com/sap

Med representation i över 40 länder och 200 000 
anställda, hjälper vi våra kunder att förbättra 
verksamheten och bli ännu mer konkur rens-
kraftiga. Vi erbjuder ett brett utbud av inte-
grerade 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, är vi en av branschens led-
ande och mest erfarna systemintegratörer. Vår 
tjänsteportfölj innehåller lösningar och metoder 
inom hela livscykeln; från förstudier, strategiar-
bete och licensiering till implementering, förvalt-
ning och infrastrukturtjänster. Vi har många  
referenser och lösningar för att hjälpa våra  
kunder med deras S/4 roadmap, samt vilket  
businessvärde S/4 kan skapa. Vi har också tung 
expertis inom SAP Leonardo, Digital Manufactu-
ring etc. Våra innovativa lösningar har uppmärk-
sammats både av SAP och våra kunder och den 
senaste i en lång rad av utmärkelser var då vi i  
år belönades med Pinnacle Award i kategorin 
Customer Choice Partner.

För mer information
Ingela Lidén
Ingela.liden@cgi.com

www.cgi.com

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 störst i Sverige 
inom IT-tjänster. Vi finns i 40 länder i världen och 
på ett 30-tal orter här i Sverige. Vi tror på kombi-
nationen av att vara en stark lokal aktör och sam-
tidigt kunna erbjuda global leveranskapacitet.

För att lyckas på den internationella marknaden 
måste man hitta innovativa sätt att skapa effek-
tiva affärsprocesser och få ut mesta möjliga nytta 
från medarbetare, 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 före-
tag och organisationer med att hantera föränd-
ringar och nå ambitiösa tillväxtmål. Det gör vi ge-
nom att leverera SAP-baserade lösningar som 
hjälper dig att nå bästa möjliga resultat och att  
reducera riskerna i varje steg.

För mer information 
Reza Hashemi 
070-467 39 98

Thomas Lindahl 
070-951 77 00

Andreas Åkerblad 
070-260 99 77

www.claremont.se

Claremont – flerfaldigt utsedd till  
Superföretag av Veckans Affärer och 
Gasellföretag av Dagens Industri.
Claremont erbjuder konsulttjänster för en  
digital värld med tjänster inom tre kärnområden;  
Business, Technology & Experience. 

Genom engagemang och entreprenörsdriv ut-
vecklar vi strategier och lösningar som får både 
individ och företag att växa. Vi växer tillsammans!

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, verksam-
hetsprocesser, omni-channel och användarvän-
lighet. Gärna i kombination med SAP och Hybris. 
Låt oss berätta om vilka värden vi har skapat  
tillsammans med våra kunder genom att bygga 
innovativa lösningar baserade på SAP.
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itelligence – We Transform  
Trust into Value

For more information
+46 8 41028320
info@itelligencegroup.se

www.itelligencegroup.com/se

We are an NTT DATA company and we focus on 
SAP solutions to create value for our clients. As a 
partner, we help companies like yours transform, 
grow and be more successful.

At itelligence, we innovate, design, implement, 
manage and continuously enhance business solu-
tions. We are passionate about the change that 
can produced that way. We believe that we can 
transform companies like yours anywhere in the 
world to develop and reach a higher level by 
using our “Trust Model”. It means that we under-
stand your market, your industry and technology. 
And we combine our expertise with local proxi-
mity, global capabilities and our people values –
always finding the right balance for each indivi-
dual customer. That is how we build trust. Our 
strong ties to SAP mean we stay up to speed with 
the latest innovations and technologies. We are 
the right partner for your digital transformation.

Does it work? Well, since our start 30 years ago, 
we have worked with thousands of companies to 
help them transform and be more successful. 
With our 7700 SAP experts in 25 countries, with 
over 500 in the Nordics, we are there where our 
customers need us. That’s why people trust us. 
All over the world.

För mer information
Cecilia Koch
076-859 3866

www.microfokus.com

Micro Focus lösningar hjälper din 
SAP-miljö med funktion-, -prestanda 
och applikationssäkerhetstester
Micro Focus är ett europeiskt renodlat mjukvaru-
företag, ett av världens största, med +15 000 
anställda (ca 120 i Norden och 60 i Sverige), som 
utvecklar och säljer mjukvara med en lösningsin-
riktad innovativ portfölj inom fyra huvudområden:

• DevOps/DevSecOps
• Hybrid IT
• Predictive Analytics
• Security, Risk & Governance

Micro Focus and SAP
• Continuous Delivery – Enable SAP moderniza- 
 tion in a DevOps organization
• Business Continuity – Ensure service during  
 and after the transformation
• Increase Reach – Offer efficient SAP-based  
 service to more users

Deloitte – helps organizations reach 
their business performance goals  
through transformation programs

För mer information
Andreas Hallberg  
070-080 2028

www.deloitte.com

Deloitte är varumärket under vilket tiotusentals 
specialister i oberoende firmor världen över leve-
rerar tjänster inom revision, redovisning, riskhan-
tering, skatterådgivning, förvärv, samgående och 
avyttringar, konsulterande samt finansiell rappor-
tering.

Deloitte Sverige är DTTL:s medlemsfirma i Sverige. 
Med hög branschkompetens, innovation, utveck-
ling av våra medarbetare och ett integrerat arbete 
både lokalt och globalt ger vi våra klienter förut-
sättningar att nå största möjliga framgång inom 
sin verksamhet.



Aico is an intelligent finance automation and control 
platform, purpose built for key record-to-report  
accounting processes – account reconciliation,  
close, journal entries and other financial requests 
such as manual invoices and payments. 

Aico replaces slow, arduous and complex manual 
work with fast and efficient processes to save time 
and deliver better control, quality and integrity as 
well as visibility.

Our product key differentiators are 
1) Real-time integration to all your financial resour-
ces including people, your ERP systems, and even 
your robots, serving as key finance process manage-
ment and reporting solution. 
2) Single platform fully developed by Aico, which en-
sures complete product module inter-connectivity 
and consistent user experience. 
3) Focus on finance – purpose built specifically for 
R2R accounting, which ensures high customisation 
capabilities and finance know-how customer support.

For more information
Andrejs Kuceruks
+358 40 187 7805

www.aico.ai

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
Anders Olander
anders.olander@avegagroup.se
Växel: +46 8 407 65 00
Mobil: +46 708 722 766
Grev Turegatan 11A
114 46 Stockholm

www.avegagroup.se

Bilot är ett konsultbolag med fokus på modernt 
kundbemötande och effektiv försäljning
Vi designar och bygger e-handel och digitala tjänster 
som hjälper dig möta dina kunder och affärspartners 
på bästa möjliga sätt.

Men vi slutar inte där, utan levererar även intelligenta 
verktyg för säljstöd (CRM), prisoptimering, lönsamhets-
kalkyl, sales & demand forecasting, kundanalys mm 
— allt ett företag behöver för att inte bara ha nöjda 
kunder, utan även lysande siffror. Vi kallar detta Com-
mercial Excellence.

En viktig ingrediens i receptet är vårt kunnande inom 
analys, data science och machine learning / AI. Vi hjäl-
per företag bygga upp datastrategi och arkitektur för att 
möjliggöra det SAP benämner ”Intelligent Enterprise”.

Bilot har sina rötter i djupt SAP-kunnande, med starka 
referenser inom hela SAP Customer Experience (SAP 
C/4HANA Commerce, Service, Sales, Marketing) samt 
SAP HANA, BW och Analytics Cloud, integration och 
custom development. Utöver SAP arbetar vi med  
valda produkter och plattformar från bl a Microsoft, 
Google, Tableau, Neptune, Hortonworks.

För mer information 
Mathias Hjelt
070-625 3461

www.bilot.fi/sv/

Gavdi, en ledande europeisk HCM-leverantör
Gavdi erbjuder specialister inom Human Capital 
Mana ge ment och tekniska tjänster till företag som 
använder eller vill använda SAP HCM och/eller Success-
Factors. Med verksamheter i över 15 länder runt om  
i Europa, hjälper vi kunder i alla storlekar och bran-
scher med kompletta tjänster inom HR – från lös-
ningsvision, strategi, processoptimering och imple-
mentering, 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
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
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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 kostnader 
eller genom outsourcing överta kundernas HR- 
processer för att säkerställa att företagen kan exe-
kvera 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
Geurt Lam
geurt.lam@ngahr.com
0707 - 76 98 11

www.ngahr.com

OpenText – the World’s leading digital information 
platform for SAP customers. Connected informa-
tion. Intelligent enterprise. OpenText and SAP.
SAP is the acknowledged market leader in enterprise 
solutions to enable the Intelligent Enterprise. SAP uses 
three key components to support delivery of the  
Intelligent Enterprise: an intelligent suite, a digital 
platform, and intelligent technologies. Central to the 
Digital Platform are the solutions provided by Open-
Text that support the management of unstructured 
data and content.

To become an Intelligent enterprise, both structured 
(data) and unstructured content in the form of docu-
ments, pdf, ppt etc must be utilized. Making business 
critical decisions solely based on structured data is 
not seeing the full information picture. Only OpenText 
can provide the full capabilities to manage unstruc-
tured information in a compliant manner within the 
context of SAP processes and interfaces. By levera-
ging both solutions, customers are ready to gain the 
Information Advantage.

For more information
Ewa Beckman
ebeckman@opentext.com
+46 70 261 1129

www.opentext.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 17 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 
Hans Montelius, vd
hans.montelius@repona.com / 046-333405

www.repona.se

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, samt har egna nätverk inom 
Solution Adoption och UX. Vi bidrar även i stor ut-
sträckning till flera av SAPSA:s andra nätverk.

Stretch grundades 2002. Koncernen agerar på den 
skandinaviska marknaden med bolag i Stockholm, 
Malmö, Göteborg, Karlstad, Köpenhamn och Oslo. 
Totalt är vi 180 medarbetare.

För mer information
Kontakta oss via mail: hej@stretch.se eller;
malin.anjou@stretch.se / 070-549 61 30
david.glans@stretch.se / 073-673 73 55
stefan.meller@stretch.se / 070-231 08 80

www.stretch.se

About the WMD Group
Founded in 1994, WMD is firmly established as a 
software developer and provider of market-leading
ECM systems across sectors. WMD streamlines scan-
ning, document processing and archiving workflows 
within and beyond SAP software. WMD’s xSuite solu-
tion is developed in-house and delivers interfaces  
enabling easy integration in any environment. Solu-
tions provide compliant, workflow-supported invoice, 
purchase and sales order processing, management 
of digital folders and contracts, digital mailroom pro-
cessing, archiving, and more. The company has ex-
panded its product portfolio, enhancing its traditional 
on-premises solutions with services in the cloud.  
As an SAP silver partner, WMD offers deep workflow 
and archiving expertise. WMD’s xSuite 5.2 is SAP  
certified for integration with SAP S/4HANA® and SAP 
NetWeaver 7.40. WMD has helped to optimize ope-
rations at SMEs and Fortune-500 companies globally 
in over 1 100 installations. Based in Germany, WMD 
has subsidiaries in Europe, Asia and the U.S.A.

For more information 
Martin Lundsteen / +45 70 27 03 09
Managing Director, WMD Scandinavia A/S
Barbara Wirtz / +49 (0)4102 88 38 36 
Marketing & PR, WMD Group GmbH

www.wmd.de



2BM
Acando
Adsotech
Advectas
Akquinet
Amazon Web Services (AWS)

Applicon
Aregab
Biswise
BlackLine
Cinqore
CoreChange
dormakaba
ENTEA
EPAM
EPI-USE Labs
Everteam
eWork Group
EY Skye
GRC Nordic
IBM 
Implema
Innowera
KPMG
Mark Information
Microsoft
Neomore  
Neptune Software
Novarto Nordic
PWC
S5 Consulting
Security Weaver
Snow Software
Sovos
SQL Systems
SSG
SUSE
Tieto
Vertext
Virtual Forge
Winshuttle
Zalaris
Zuite Business Consulting
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Välkommen till SAPSA:s populära ”S/4HANA Logistics Day”. 
Ulrike Raidl, SAP, kommer att hålla i dagen. 

Du kommer att få lära dig S/4HANA essentials, se demonstra-
tioner av den nya versionen 1909 och lyssna på erfarenheter 
från tidigare releaser. 

Mer information och för anmälan: www.sapsa.se

Ulrike Raidl 
Vice President SAP S/4HANA Solution Management

https://www.sapsa.se


We grow together. 
We win together. 

Join our team 
of SAP experts.

We grow together. 
We win together. 

Join our team 
of SAP experts.



ANMÄL DIG TILL  
VÅRA FOKUSGRUPPER 

genom att uppdatera din pro fil  
i SAPSA:s elektroniska nyhetsbrev.  

Alternativt mejla till  
sapsa@sapsa.se.

<
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NYA FOKUS- 
GRUPPSLEDARE 

GRC – Thomas Hjelm, Electrolux

Inköp – Johan Linde, Zuite och  
Markus Fredriksson, Stretch

MDM – Sven Ferdinandsson,  
SQL Systems kommer att hjälpa  
Monica Ekholm, Perstorp

LÄS ARTIKELN
Niklas Sandvik och Thomas Bladh  
från Fokusgrupp Licenser har i en  

intervju berättat om fokusgruppens  
arbete och värdet med att vara  

fokusgruppsledare,  
se sidorna 42-44.

HR-DAGARNA 2019
27-28 november Yasuragi,  

Saltsjö-Boo/Nacka
Eventet vänder sig till alla intresserade  

av HR, såväl SAP HCM som  
SuccessFactors.

Läs mer och anmäl dig på: 
www.sapsa.se/event/hr-dagarna-2019

https://www.sapsa.se/event/hr-dagarna-2019/


SAPSA 
FOKUS 
grupper

PM/CS /  
PLANT MAINTENANCE/ 
CUSTOMER SERVICES
Fokusgruppsledare 
Anders Magnusson, Stora Enso, 
Anders Eriksson, AGA/Linde och 
Sven Ferdinandsson, SQL Systems

S/4HANA
Fokusgruppsledare
Christer Welander, Volvo och  
Birgit Nilsson, itelligence

SOLMAN /  
SOLUTION MANAGER
Fokusgruppsledare  
Christer Lidholm, Volvo och
Ingo Pfeiffer, Innovait

HCM / HUMAN CAPITAL  
MANAGEMENT
Fokusgruppsledare 
Peter Raak, Gavdi

ILM /  
INFORMATION LIFECYCLE  
MANAGEMENT OCH  
ARKIVERING
Fokusgruppsledare
Tomas Hagberg, TSHG Consulting

INKÖP / UPPHANDLINGS- 
OCH INKÖPSLÖSNINGAR
Fokusgruppsledare
Johan Linde, Zuite och  
Markus Fredriksson, Stretch

INTEGRATION /  
PROCESS INTEGRATION
Fokusgruppsledare 
Pontus Borgström, SKF och  
Johan Estelius, EY Skye

LEONARDO
Fokusgruppsledare 
Ulf Liljensten, Biswise

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

MDM / MASTERDATA  
MANAGEMENT
Fokusgruppsledare  
Monica Ekholm, Perstorp och 
Sven Ferdinandsson,  
SQL Systems  

PLM / PRODUCT LIFE-  
CYCLE MANAGEMENT
Fokusgruppsledare
Christer Matsson, Vatten fall och  
Per Högberg, EY Skye

ANALYTICS 
Fokusgruppsledare
Carl-Johan Nordqvist, Implema

BPC / BUSINESS PLANNING  
AND CONSOLIDATION
Fokusgruppsledare
Johanna Carlsson, ABB och  
Mikael Karlsson,  
Mikael Karlsson Consulting

FINANCE & TREASURY
Fokusgruppsledare
Gunilla Kyhle Kolsrud,  
Martina Stenvall, Axfood och 
David Petö, Accenture

GRC / GOVERNANCE RISK  
AND COMPLIANCE 
Fokusgruppsledare
Thomas Hjelm, Electrolux

Har du idéer kring jobbet som du vill testa? 
Kanske hitta nya infallsvinklar och utvecklas i yrkesrollen?  
Eller helt enkelt bara spara tid och pengar? 
I våra fokusgrupper står dörren öppen till allt detta. Här är du välkommen att diskutera 
och hämta inspiration inför nya utmaningar och trender. Experterna ger dig tips och 
andra användare delar med sig av sina erfarenheter. På köpet får du chans att knyta 
nya, intressanta kontakter.

Mer info  
www.sapsa.se/fokusgrupper/

<
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Vi vinner på att dela 
erfarenheterna

Niklas Sandvik och Thomas Bladh, gruppledare för Fokusgrupp Licenser

Själv är bäste dräng. Så resonerade många användar-
företag när frågan om licenser kom upp på tapeten. 
Men på senare år har man börjat föra en mer öppen 
och konstruktiv dialog – inte minst tack vare arbetet 
i SAPSA:s Fokusgrupp Licenser.  

TRE AV FYRA ANVÄNDARFÖRETAG TYCKER SIG HA PROBLEM ELLER 
UTMANINGAR INOM LICENSOMRÅDET. Det visar en anonym  
enkätundersökning som SAPSA och konsultföretaget 2BM  
utförde bland SAP:s användarföretag för en tid sedan. Siffrorna 
talar sitt tydliga språk: licenserna är fortfarande ett komplext 
område som vållar användarna stora bryderier.

- Men vår förhoppning är att detta också kan öppna upp  
för en diskussion, så att vi vet vilka frågor som är angelägna 
framöver, säger Thomas Bladh, Compliance Principal Con-
sultant på 2BM.

Tillsammans med Niklas Sandvik är han, sedan drygt tre år 
tillbaka, gruppledare för Fokusgrupp Licenser.

De beskriver hur licenshanteringen, traditionellt sett, varit 
ett minerat område som företagen inte gärna pratat om sinse-
mellan. 

- Många resonerade nog utifrån talesättet ”själv är bäste 
dräng”. Alla var rädda för att föra upp diskussionen på bordet, 

eftersom man då kunde jämföra avtalen och se om man lyckats 
bra eller dåligt. Dessutom fanns många gråzoner och egna 
oftast felaktiga tolkningar av licensregler som behövde förtyd-
ligas, säger Thomas Bladh.

Men med tiden bildades grupper på annat håll, där man mer 
generellt diskuterade license management. Deltagarna insåg 
att de hade mycket att vinna på att dela erfarenheterna med 
varandra. 

Inom SAPSA var Per Högberg länge den drivande kraften 
kring licensfrågor. Men till sist blev de så stora och komplexa 
att man insåg att fler personer behövdes. Man ville dessutom 
gärna ha in kunder som drev diskussionerna framåt. 

DET BÖRJADE MED LÖSA RUNDABORDSSAMTAL, MEN SNART  
BILDADES FOKUSGRUPP LICENSER. Niklas Sandvik och Thomas 
Bladh tog sig an uppdraget att bli dess ledare.

- Jag tyckte helt enkelt att det kändes meningsfullt och vik-
tigt att licensarbetet fungerade. Därför räckte jag upp handen 
när frågan dök upp, säger Niklas Sandvik, som till vardags är 
Software Asset Manager på Volvo IT.

Mötena drog igång i februari 2016, och i början kom fyra, 
fem personer. Men med tiden har intresset vuxit. Idag består 
Fokusgrupp Licenser av ett fyrtiotal personer från femton olika 
företag – med stor spridning bland storlekar och branscher.

TEXT: KERSTIN WEMAN  FOTO: HENRIK JANSSON
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- På senare år har diskussionerna luckrats upp och  
attityden blivit mer öppen för att prata om licenserna,  

menar Thomas Bladh och Niklas Sandvik,  
fokusgruppsledare för Fokusgrupp Licenser.

- Ju fler vi är, desto större chans har vi att påverka. Det ger lik-
som lite större tyngd än att enbart komma från ”Olle Nilsson 
AB”. Vi representerar en bredd av SAP:s kunder, från några av 
de största bolagen i Sverige till de små och medelstora SAP-
kunderna. Självklart är vår bredd en styrka. 

De träffas en gång per år och håller möten via webben där-
emellan. 

NÅGRA AV DE AKTUELLA PUNKTERNA HANDLAR OM DEN NYA  
LICENSMODELLEN som lanserades förra året, men som inte blev 
den omedel bara succé som SAP hoppats på. Många kunder har 
känt sig osäkra och avvaktat med att kliva på tåget. 

- Men nu har Digital Access Adoption Program lanserats, 
vilket framstår som mer attraktivt, säger Thomas Bladh. 

Indirekt användning, alltså hur tredjepartsanvändning av 
SAP berörs av licenserna, har varit en het diskussion, liksom 
den nyligen genomförda separationen mellan sälj- och audit-
avdelningen på SAP.

THOMAS BLADH OCH NIKLAS SANDVIK MENAR ATT FOKUS- 
GRUPPEN FYLLER FLERA FUNKTIONER. Utöver det konkreta ut-
bytet av erfarenheter bland de svenska användarföretagen, har 
de också tät kontakt med det internationella nätverket SUGEN 
(SAP User Group Executive Network). Det övergripande syftet 
är förstås att, i förlängningen, kunna påverka SAP:s licenshan-
tering till det bättre. 

På senare år har SAP fått upp ögonen för de växande med-
lemsgrupperna, och insett att man faktiskt kan dra nytta av dem. 
De visar därför allt större intresse att bjuda in fokusgrupperna 
för att låta dem utvärdera utformningen av licenser.

- Om de inte har oss på sin sida riskerar de att mötas av pro-
tester varje gång en ny produkt ska licensieras. Därför har SAP 
gått från att bara lansera något de trodde var bra, till att verkli-

gen stämma av med användargrupperna och sedan leverera 
något som verkligen efterfrågas, säger Thomas Bladh.

DÄRMED INTE SAGT ATT SAMARBETET OCH DIALOGEN LÖPER 
HELT SMÄRTFRITT. 

- Nej, det handlar förstås om kompromisser. Det är precis 
som man brukar säga: båda parter ska vara lite missnöjda efter 
slutförd förhandling. Då har man förlikat sig på ett sätt där 
ingen part har gått ur med för stor fördel. Men förhoppningen 
är ju att komma fram till något som både SAP och dess kunder 
kan acceptera.

DE ÄR BÅDA ÖVERTYGADE OM ATT FOKUSGRUPPENS ARBETE BLIR 
ÄN MER ANGELÄGET OCH RELEVANT FRAMÖVER, inte minst i 
samband med licensieringen av nya cloudprodukter.

- Ur mitt perspektiv så trodde jag för några år sedan att 
cloudlicenserna skulle göra det hela betydligt enklare, och att 
licensdiskussionen därmed skulle dö ut. Men i stället blev det 
tvärtom. Få kunder väljer ju hela cloudlösningar, utan de flesta 
satsar på en hybrid. Därmed ökar komplexiteten också vad  
gäller licenser, menar Thomas Bladh. 

Även om de själva lägger mycket tid och energi på fokus-
gruppsarbetet, tycker de båda att det är mödan värt.

- Detta är ju ett pågående lärande som ger en större kunskap 
om licensfrågorna. Man lyfter sig och får då bättre koll, säger  
Niklas Sandvik. 

Vill du gå med i Fokusgrupp 
Licenser eller någon annan 
av SAPSA:s fokusgrupper? 
Hör av dig till SAPSA via mejl:  
sapsa@sapsa.se



Samgåendet mellan CGI och Acando gör oss till en unik 
SAP-partner med 250 konsulter på den svenska och finska 
marknaden. Kombinationen av Acandos satsningar på 
S/4HANA och SAPs molntjänster med fokus på innovation 
samt användarupplevelse, och CGIs breda branschkunskap 
och paketerade lösning för SAP SuccessFactors gör oss till en 
självklar partner i resan mot det intelligenta företaget.

Unik förmåga att leverera.

SAP Cloud

SAP S/4 HANA Cloud

SAP SuccessFactors  

SAP UX & Mobility

SAP HCM

SAP C/4HANA Cloud

SAP Cloud Platform

SAP Ariba

SAP Business Suite ClassicSAP S/4HANA Conversion Factory
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TEXT: KERSTIN WEMAN  FOTO: HENRIK JANSSON

Det fysiska mötet är oslagbart  
Ballonger, broschyrer och en mängd programpunkter. 
Detta möter besökarna som kliver innanför portarna 
till Clarion Hotel Post, där årets SAPSA VårIMPULS arran-
geras. I vimlet möter vi en rutinerad eventfixare, men 
också två nybörjare som kommit hit för att knyta sina 
allra första jobbkontakter. 

- Vi älskar att slå rekord. Och idag har vi faktiskt rekordmånga 
besökare, konstaterar Pontus Borgström. 

Han står framme på scenen och blickar ut över femhundra 
åhörare som samlats denna morgon i Clarion Hotel Posts stora 
konferenssal i Göteborg. SAPSA VårIMPULS har just inletts. 
Användarföretag och konsultbolag har laddat upp med ballon-
ger, reklampennor och broschyrer i sina montrar. I angräns-
ande salar väntar ett digert talarprogram på drygt femtio punkter.

FÖRST UT SOM KEYNOTETALARE ÄR SKF:S CIO JOHAN TÖMMERVIK, 
som beskriver den digitaliseringsresa som pågår. Förändring 
är ett ord som ska åter komma, både en och två gånger, under 
dagen. Överallt diskuteras den kommande cloudifieringen  
och automatiseringen. Eller, som dagens andra key notetalare  
Darren Crowder från SAP formulerar det: världen för vandlas 
– från atomer till bites. 

-  Och det kommer bara att gå snabbare; just nu befinner vi  
oss precis i början av en accelerationskurva som pekar brant 
uppåt, säger Johan Tömmervik med eftertryck.

TANKEN MED SAPSA VÅRIMPULS ÄR ATT SKAKA OM, väcka nyfi-
kenhet och främja kontakter. Det säger Pontus Borgström, som 
sitter i SAPSA:s styrelse, när vi träffar honom i en paus mellan  
programpunkterna. Till vardags arbetar han som Lead Integra-
tion Architect på SKF, men mycket tid och möda går åt att ut-
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veckla SAPSA:s IMPULS-event till något som del tagarna verk-
ligen efterfrågar.

- Tidigare bestod programmet av långa föreläsningar på  
45 min u ter. Det var svårt att hålla sig vaken. Vi insåg att vi be-

hövde föra in energi, få igång nätverkandet och låta sponsorer 
känna sig delaktiga.

Han lät sig inspireras av liknande konferenser i Tyskland, 
där man i stället byggt upp delar av dagen kring korta, effek-
tiva föreläsningar som påminner om Ted Talks. Den nya formen  
provades för första gången för tre år sedan. Pontus Borgström 
beskriver det som ett ”hallelujah-moment”:

- Det är folk överallt, på utställningen och på passen, och de 
umgås verkligen! Vissa tycker att det är underbart, andra tyck-
er att passen är lite för korta. 

När de satt ihop talarprogrammet har de varit noggranna 
med att välja punkter som deltagarna kan ha nytta av. 

- Enbart säljpresentationer är inte intressant, utan det måste 
finnas någon annan substans. Just denna gång handlar det myck-
et om appar och förstås om releasen av S/4. Vi hade kunnat 
fylla ett par veckors program, utan problem. 

SAPSA:s kansli har tillsammans med Pontus Borg-
ström, som är ledamot och har utpekat ansvar för 
SAPSA:s event, arrangerat VårIMPULS.

- Det är ganska imponerande när man ser program-
met, men det ligger också mycket arbete bakom.
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- Men, betonar Pontus, man kan inte räkna med att lära sig allt 
på en enda dag, utan IMPULS-eventen fungerar främst som 
inspiration. Den som sedan vill dyka lite djupare i ett specifikt 
ämne kan vända sig till fokusgrupperna för vidare samtal.

Själv är han nöjd med närvaron i Göteborg. Visst är det en 
bit kvar till Tysklands nivå, där konferenserna drar 5 000 be-
sökare. Å andra sidan har de ungefär trettio gånger fler SAP- 
användarföretag som medlemmar.

- Så procentuellt sett har vi väldigt god uppslutning, och 
dessutom en oerhörd bredd. Här finns såväl användare som  
beslutsfattare och allmänt teknikintresserade.

ETT EXTRA GOTT ÖGA HAR PONTUS BORGSTRÖM till de studen-
ter som besöker SAPSA VårIMPULS. 

- Det är ju de unga som kommer att arbeta med detta fram-
över. De lär sig mer om användarföretagen och kan knyta  
kontakter med konsultbolag. Det blir en win-win för oss alla.

I år har ett fyrtiotal unga deltagare, främst från Högskolan 
i Halmstad, kommit hit. En av dem som fått de attraktiva  
gratisbiljetterna är Karin Birge, som går andra året på Affärs-
systemprogrammet.

- Redan första föreläsningen i ettan pratade vår lärare om 
SAPSA, så detta är verkligen något man sett fram emot. Dagen 
har verkligen levt upp till mina förväntningar. Det är bra att få 
bekräftelse på att det vi lär oss faktiskt kan användas på riktigt. 

Andreas Heverius, som går första året på samma program,  
håller med:

- Det är definitivt nyttigt att få komma hit. Man får en djupare 
inblick i det vi lärt oss i skolan, och inser att det inte finns bara 
en version av SAP, utan en mängd olika versioner som används 
av olika företag.

DAGENS HÖJDPUNKT VAR NÄMNDA KEYNOTETALARE DARREN 
CROWDER, som bland annat förevisade en app som hanterade ett 
komplicerat försäkringsärende, med alla dess olika instanser.

 - Jag var helt tagen när han visade hur den fungerade. Jag är 
väldigt intresserad av programmering och apputveckling. Detta 
är något jag tagit till mig – vi behöver aldrig ställa frågan om något 
kan göras. Frågan är i stället hur vi gör det, säger Karin Birge.

Båda studenterna har full tilltro till att de kommer att få  
arbete efter avlagd examen. 

- Ja, det märks verkligen att företagen skriker efter SAP- 
kompetens. Det känns skönt att veta, säger Andreas Heverius.

Karin Birge har redan tagit ett första steg under dagen, ge-
nom att knyta kontakt med ett företag där hon eventuellt kan 
utföra sin kommande VFU, Verksamhetsförlagda Utbildning, 
med start i november.

Deras lärare Christer Rehnström har följt med studenter till 
SAPSA VårIMPULS de senaste tio åren och har sett hur många 
lyckats skapa relationer med kommande arbetsgivare.

- Detta är helt fantastiskt för nätverkandet. Man kan ringa och 
mejla hur mycket som helst, men att ses på riktigt är något annat. 
Det fysiska mötet som sker på SAPSA VårIMPULS är oslagbart. 

Studenterna Andreas Heverius och Karin Birge har kommit i 
kontakt med SAP under utbildningens gång.

- Med SAPSA VårIMPULS känns det som att fler och fler stenar 
läggs till kunskapsbygget, säger de.
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SAPSA  
IMPULS 2019

VÄNTAS SLÅ  
DELTAGARREKORD.

DU KOMMER VÄL?
> Anmäl dig på www.sapsa.se

https://www.sapsa.se/event/impuls-2019/


 
CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM, 4-5 november

SAPSA  
IMPULS 2019

SAPSA IMPULS 
SLÅR DELATAGARREKORD

NÄR: Måndag, 4 november – tisdag, 5 november 2019  
VAR: Clarion Hotel Sign, Stockholm

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

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

SAPSA:s användarkonferenser har slagit deltagarrekord varje gång de  
senaste åren. På SAPSA IMPULS 2019 räknar vi med att bli cirka 800 deltagare 

och hoppas att just du är en av dem!
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Anställda på användarföretag går gratis.  
Inträde till SAPSA IMPULS ingår i  
medlemsavgiften för användarföretag.

> Anmäl dig på www.sapsa.se

KEYNOTETALARE  

Martin Wezowski  
SAP
Chief Designer & Futurist  
Chief Innovation Office @SAP

Jesper Schleimann  
SAP
Simplifying Digital

 

Lena Stormvinge  
Electrolux
Knowledge Management Manager
Consumer Services Europé

Per Söderberg  
Siemens  
Head of Digital PLM
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