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SAPSA VÅRIMPULS 2019   Vi bjuder dig och dina kollegor på en inspirerande dag där ni får 
tillfälle att utbyta erfarenheter med varandra. Eventet riktar sig till dig som jobbar med SAP och är 
fyllt av spännande föreläsningar, möten och inspirerande utställare. SAPSA:s användarkonferenser 
har slagit deltagarrekord varje gång de senaste åren. På SAPSA VårIMPULS 2019 räknar vi med 
att bli 500 deltagare och hoppas att just du är en av dem! 
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Visste du att ...
... alla anställda på användarföretag  

som är medlemmar i SAPSA går gratis 
på SAPSA VårIMPULS 2019?

SAPSA
VÅRIMPULS

DET VÅRAS!
Våren, perioden efter vintern då naturen har varit kall och frusen. En tid då växterna 

kommer igen efter dvalan. Men i SAPSA har vi ständig vår med en nyvaken växtkraft!

Med våren kommer också något nytt, och nu håller du det i handen. Under 2019 ger vi 
ut SAPSAnytt inför våra stora IMPULS-konferenser. Däremellan (direkt efter semestern) 

kommer ett ”vanligt” nummer av SAPSAnytt.  

Givetvis är aktivitetsgraden konstant hög i SAPSA, och intresset ökar för våra olika aktiviteter. 
Det sker mycket på SAP-området, och det finns stora behov av att träffas och förstå  

utvecklingen – allt för att bestämma vad som kan och behöver göras. Det är just där som  
en användar  förening ska vara, med Dig och för Dig.

Inför SAPSA VårIMPULS är det högt tryck, och det ser ut att bli nytt deltagarrekord – du tar väl 
med dig alla kollegorna också! Behovet av SAP-kunskap och SAP-initiativ är stort, och där står  

vi tillsammans i SAPSA med öppna armar och bara ökar – tillsammans, för att slå rekord i smarta 
lösningar i våra system.

Vi låter kraften i våren få genomslag genom initiativ och kreativitet. 
Vi inspireras att ta fler idéer vidare till genomförande. 

Vi passar på att vara med i olika SAPSA-sammanhang. 
Vi tar extra steg framåt i vår affärsutveckling. 

Vi stärker vår konkurrenskraft. 

TEXT: PER HÖGBERG, SAPSA

Se hela programmet och  
anmäl dig på:  

www.sapsa.se/event/varimpuls-2019 

 
Clarion Hotel Post Göteborg 



VÅRIMPULS 
KUNDTALARTIDER 
ETT AXPLOCK

När 3 system blir 1 Fiorigränssnitt 
– Emballators resa från fax till app
Efter 20 år i vår befintliga SAP-miljö vågade vi på 
Emballator Ulricehamn ta steget mot ny teknik med 
hjälp av Neptunes low-code-verktyg. 

Sabina Wetterlund, Emballator &  
Lisa Ahlgren, Stretch 

How Essity has improved their 
journal and reconciliation process
In 2018, Essity implemented a new global General 
Ledger reconciliation system. The project rolled out 
to 200 users in 90 companies across 20 countries 
using SAP.

Gunilla Robertsson, Essity & Jani Martikkala, Aico

Tetra Pak’s journey from SRM to 
Ariba P2O
Listen to Tetra Pak’s journey from SRM to Ariba, 
where focus is on the automation of the P2O process. 
To imple ment an eProcurement solution is far from 
only IT.

Pia Kupka Persson, Tetra Pak

Ruukki effektiviserar försälj ningen 
av komplexa produkter med  
SAP C/4HANA
SSAB-ägda Ruukki använder SAP C/4HANA  
(SAP Com merce + SAP Sales Cloud) för att driva en 
smidig lead-to-installation-process av komplexa 
produkter.

Henri Polvi, Ruukki & Mathias Hjelt, Bilot

SKF – Integration strategy or  
business strategy?
In today’s world where integration is not just plain 
A2A (system integration), it’s hard to find the bor-
ders between business IT and system IT. 

Pontus Borgström, SKF

Volvo – Copacabana:  
Curitiba och Country Version
Lärdomar från implementation av skatt och legal 
rapportering i SAP Country Version, i världens mest 
komplexa skattesystem – Brasilien.

Anders Nilsson & Pär Fredrik Widestrand, Volvo

GKN:s satsning på Enterprise  
Architecture och S/4HANA
Enterprise Architecture (EA) kan sänka kostnader,  
minska risker, förbättra processer och ge en strate-
gisk differentiering.

Jonas Steen, GKN & Ulf Liljensten, Biswise

GRC journey at Tetra Pak
Listen to the SAP GRC roadmap at Tetra Pak. 
The speakers will share information about the  
GRC journey and how SAP GRC suite is being  
used across the three modules RM, PC and AC.

Diego Ridano & Kajsa Willemo, Tetra Pak

Brussels Airport – An eCommerce 
marketplace in 3 months 
Airports like any other business have changed radi-
cally over the past decade, attempting to cater for 
relevant digital customer experiences.

Geert Chielens, Brussels Airport &  
Myles Bunbury, EPAM

Masterdata i praktiken på Perstorp
Monica Ekholm, Vendor Master Specialist och  
fokusgruppsledare för MDM-gruppen berättar om 
hur Perstorp arbetar med masterdata när det gäller 
kund, leverantörer och material, samt bjuder in till 
en interaktiv diskussion.

Monica Ekholm, Perstorp
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Välkommen till  
SAPSA årsmöte

SAPSA:s årsstämma äger rum på SAPSA VårIMPULS 14 maj,  
klockan 11:40-12:00 i sal Post 4. 

Din medverkan på årsstämman är värdefull för SAPSA.  
Välkommen att ta del av året 2018!

Mikael Bretzner, ordförande och Marina Stensvad, kanslichef 

SAPSA 
Aktivitetskalender

axplock

 GRC fokusgruppsmöte
Stockholm  

28  
maj

 Road to S/4HANA Day
Stockholm  

24  
maj

 Study Trip to SAP´s 
Experience Center 
Köpenhamn 

12  
sept

 S/4HANA 1909 
Logistics Day 
Göteborg  

25  
sept

 SAPSA IMPULS 2019 
Stockholm  

4-5  
nov

 HR-dagarna 2019  
Saltsjö-Boo/Stockholm  

27-28  
nov

 SAPSA VårIMPULS 2020  
Malmö  

28   
april
2020
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14 maj 
SAPSA VårIMPULS

MER INFO OCH ANMÄLAN  
https://www.sapsa.se/event/ 

#sapsaevent 
SAPSA anordnar många 

 fler aktiviteter, besök även vår  
hemsida.

SAP Svenska Användarförening

SAPSA VårIMPULS bjuder på mer  

än 50 olika föreläsningar.  

Scanna qr-koden och läs mer om  

innehållet eller gå in på 

www.sapsa.se/event/varimpuls-2019

 
Clarion Hotel Post 

Göteborg 

SCANNA FÖR  

ÅRETS PROGRAM  

& ANMÄLAN
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Could you in a few words describe your role  
today in SAP?
I have a responsibility to help customers discover the art of the 
possible with SAP, by crafting a clear strategy that is aligned  
towards the vision of our customers. This means embracing the 
wider enterprise point of view of our customers and related 
challenges they are dealing with, for example ethics around 
machine learning, impact of artificial intelligence outside of the 
core ERP, leveraging the hyperscalers and hybrid architectures 
to the best advantage of the customer and making sense of a 
heterogenous data strategy. 

I consider myself very fortunate to be in this role and to be 
working with such fantastic customers who have such inspiring 
ideas that shape this world to be even better. Part of my role is 
making sense of SAP’s strategy for our customers. Often I find 
that things are misinterpreted or not well explained and so I like 
to make sure that customers really understand who we are, 
why some decisions have been made and if possible, make sure 
customers are part of those discussions even before decisions 
are implemented.

I have been at SAP for almost 12 years now, originally having 
been head hunted to be part of the NetWeaver Customer  
Advisory Office out of our HQ and held many positions across 
many lines of business. SAP is a fascinating company and very 
different to other companies I’ve worked at previously.

How has this role impacted you, when you  
think about the future?
Firstly, always have a strong appetite for learning, never stop 
embracing new things outside of your own domains, push and 
understand as much as you can. Secondly, everyone has to be 
ready for change, and to be able to adapt and embrace it. 

I find the future exciting and at the same time concerning. 
We have many challenges and many opportunities. Applying 
morals and ethics first in business is something I believe in 
strongly, my job isn’t just a job and every day I am learning new 
things about us, about our customers, about challenges we all 
have – everything we do has consequences and I believe this  
is something SAP embraces and does it utmost to help shape a 
better world and a better future.

If you look at your private life today, and think 10 
years in the future, what is the most important 
change you see?
I think there are still many things we can truly change for the 
better. A future that leverages technology and business as fully 
as possible – in the safest way possible and strives to eliminate 
poverty. A future where we improve the health of everything – 
and improve living rates – but in a way where we can cater for 
its growth and improved longevity without sacrifices. A future 
where equality is central and discrimination of all kinds no longer 
exists. A future of happiness for all. 

I fear our greatest achievement in the rate of pace of change 
is also our greatest challenge. More needs to be done around 
how we protect our children and society from those who wish 
to do harm in some way, so more responsibility where innova-
tion is applied. 

If I, as a business strategy developer, should  
focus on only one future question, which is that?
One – understand platforms is the future. Look at the largest 
organizations worldwide such as Google and Amazon, but also 
look in China at the Wechat’s, Alibaba’s, etc. All of them have  
a platform approach to their core business. They hold the top 
spots in web traffic rankings worldwide. The era of openness 
via mobility coupled with ubiquitous connectivity have forever 
altered how we interact with each other in life in all aspects, 
melding the digital and physical worlds and blurring business 
models and distinctions between ”offline” and ”online.” 

And they innovate with these platforms. Look at how you 
organize yourselves around how best to leverage your ecosystems 
in your platforms. Understand api(s) and the way in which they 
can help create ecosystems accelerators on your platform and 
allow even faster innovation. 

Two – be a smart data centric company organization. I truly 
believe if you don’t understand how important data is and the 
oppor tunity that it provides – then it is game over. The data that 
companies collect and use, change business models at speeds 
most older companies never ever thought possible. Companies 
that understand data are becoming the modern monopolies  
of today. 

Ethics and sensitivity around data is so important. As is un-
derstanding governance and gaining trust with your consumers. 
Treat it as your most precious asset your company has, invest in 
it as such – as it will drive your growth and future. 
 

DARREN CROWDER GER OSS  
4 SNABBA SVAR OM SIN SYN  
PÅ FRAMTIDEN
DARREN CROWDER, Chief Technology Officer within EMEA North for the Strategic Customer Program
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LARE  
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SKF – 
A World of Reliable Rotation
SKF grundades 1907 och har gjort sig känt för sina världs-
ledande lösningar för att se till att hjulen snurrar i snart 
sagt alla industrier i världens alla hörn. Denna presenta-
tion beskriver hur SKF går från ett fragmenterat system-
landskap till moderna systemlösningar där SAP:s lösningar 
spelar en central roll. Förändringstakten i vår föränderliga 
värld är hög, vilket också speglar tillvaron för SKF.

JOHAN TÖMMERVIK  
Group Chief Information Officer of SKF 

SAP – Diving Deeper Into  
the Intelligent Enterprise
Understand how the Intelligent Enterprise comes to life. 
During this session, we will get into detail, understand 
What Platforms Are, the Technology Trends that Drive 
them and explore the fundamental pillars of SAP’s Intel-
ligent Enterprise Strategy & Vision supporting this.  
Highlighting how customers can unlock their potential 
realizing this vision.

DARREN CROWDER 
Vice President & Chief Technology Officer,  
EMEA North

ÅRETS  

KEYNOTETA
LARE  

14 maj 
SAPSA VårIMPULS

KEYNOTE:
Kl 9:00-10:00
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2019 är det dags att öppna ögonen och se ett annat SAP! Ta chansen direkt på SAPSA Vår-
IMPULS i Göteborg 14 maj. Alltför länge och ofta faller många tillbaks till att ”SAP är ett  
affärssystem”, men tiden är inne (egentligen har tiden passerats) att inse att SAP är mycket 
annat – Dessutom och Förutom – än affärssystem! På ren svenska måste SAP-användare ta 
tillvara den potential som finns med SAP, Förutom bubblan ”affärssystem”. För sin egen skull.

Tre exempel:
• Data Hub
• Machine Learning och Artificiell Intelligens
• Cloud Platform

Dessutom att kombinera affärsdata och befintliga affärsprocesser med Machine Learning, 
molnutveckling och datahantering kommer att ge SAP-användaren en exponentiell nytta  
av redan gjorda investeringar!

TEXT: THOMAS THERBORN,  
som ger dig värde med SAP

DATA HUB är SAP:s svar på smart massdatahantering. Idag och 
framför allt imorgon kommer stora mängder data, sk ”big data”, 
kräva smart hantering och särskilt när det ska användas till nya 
tillämpningar och affärsvärden. Dessutom kräver en smart  
hantering en orkestrering av ”big data” i ett komplext landskap. 

Olika datakällor är numera legio, samt även blandat externa, 
interna, moln, on-prem och hybrid, vilka behöver orkes treras 
för att ge maximalt värde till det intelligenta företaget. Data Hub 
är en pipelinedriven lösning för just dataintegration, dataopera-
tions och datasamverkan för alla olika former av data (struktu-
rerad, ostrukturerad, streaming, cloud etc.), stödjandes både 
integration och processer i ett distribuerat landskap. Och som 
Dessutom ger möjlighet till kombination av olika data med hjälp 
av SAP till nya affärsmässiga höjder. 

MACHINE LEARNING (ML), OCH ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI) 
pratas det mycket om, och även här behöver en SAP-användare 
inte gå över ån efter vatten, eftersom SAP har lösningar Dessutom 
kopplade till affärssystemet i syfte att effektivisera arbetet. 

AI är ett övergripande begrepp för alla typer av simulering av 
mänsklig intelligens, och ML är ett underbegrepp till AI. ML lär 
upp datorn att utföra uppgifter utan programmering, såsom 
matchning av betalningar, kundserviceärenden, chatbots, an-
läggningsunderhåll m.m. SAP har satsat väldigt mycket på detta 
område och även köpt upp spetsteknologier, Förutom sin egna 
utveckling. Detta ger sammantaget både färdiga lösningar för t ex 
automatisering inom finans och underhåll samt chatbots för 
kundtjänst, och Dessutom möjlighet att genom machine learning 
få nya unika applikationer i företagets tjänst.

CLOUD PLATFORM, ELLER OFFICIELLT SAP CLOUD PLATFORM 
(SCP ELLER SAP CP), genomgår just nu en intressant vidareut-
veckling! Förutom att vara en teknisk plattform för utveckling 
av moln integrationer och molnapplikationer, ska SAP CP Dess-
utom vara en affärsorienterad plattform för att på bästa sätt ut-
nyttja SAP:s styrkor. SAP CP ska stötta utvecklingsteam hos kunder 
och partners inom Intelligent Suite, genom att erbjuda business 
services, master data services och integration. Dessutom kom-
mer dagens tekniska service och verktyg att finnas kvar inom 
SAP CP, för att stödja snabb utveckling och deployment genom 
modularitet, öppenhet, öppna standards, samt fortsatt funge-
rande med övriga molnleverantörer som Amazon, Microsoft, 
Google m fl. 

Till SAPSA VårIMPULS i Göteborg 14 maj kommer SAP-experter 
på dessa tre områden. Ta tillfället i akt – lyssna, fråga, nätverka!

 
 

SAP PÅ REN SVENSKA

• Se inte på SAP som enbart en affärssystemleverantör!
• Se bortom, Dessutom och Förutom!
• SAP har möjligheter och lösningar för annat som du inte tror.  
 Sprid budskapet utanför den vanliga SAP-sfären.  
 Att åtminstone se på SAP:s alternativ, för att kombinera och  
 återanvända gjord investering.
• Kom på SAPSA VårIMPULS i Göteborg 14 maj! 
• Lyssna, fråga, nätverka!

VIN   LAT
FRÅN TT

Dessutom och Förutom 
på SAPSA VårIMPULS!



TRÄFFA  
SAP-EXPERTER  
PÅ VÅRIMPULS
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SAP-EXPERT       
NIKI SCAGOLIONE  Director Hybrid Integration,  
Cloud Platform and Blockchain,  
SAP Centre of Excellence SAP EMEA North 

SAP Cloud Platform is evolving into a Business Application Plat- 
form and support more technical services to accelerate innovation
Learn how SAP Cloud Platform is becoming the best-choice for extending,  
integrating SAP Solutions, allowing the reuse of business services such as  
Master Data as Service or deliver Serverless computing services e.g.  
Function as Service, Backend as Service.

SAP-EXPERT       

Orchestrate the Intelligent Enterprise – SAP Data Hub 

Session 1 Overview 
Get a comprehensive overview of SAP Data Hub, discuss the challenges companies  
are facing with today’s sophisticated IT landscapes and learn what strategy SAP  
pursues in this context. We will also explain for what reasons SAP has built this tool.

Session 2 Deep Dive
Get a look under the hood of SAP Data Hub! We will discuss the architecture and  
comment on the role of SAP Data Hub within the Data Integration Portfolio.  
Moreover, we will share use cases that have been successfully implemented, and  
elaborate on how SAP Data Hub contributes to the implementation of Machine 
Learning scenarios in the future. 

CHRISTIAN TIETZ 
Product Manager for SAP Data Hub

SAP-EXPERT       

Intelligent Robotic Process Automation (IRPA)

Session 1 Overview
Get an introduction into SAP´s new solution Intelligent Robotic Process  
Automation (IRPA). RPA has been a ‘hot topic’ for quite some time.  
Learn why SAP IRPA is different and how intelligent bots can help your  
company to automate business processes and accelerate the digital  
transformation.

Session 2 Deep Dive  
Get a deep dive into how SAP´s new solution Intelligent Robotic Process  
Automation (IRPA) can help your company to automate business processes and  
accelerate the digital transformation. The session will provide a detailed look under  
the hood of SAP IRPA and show how the solution adds unique value via combining  
RPA with state of the art Conversational AI and Machine Learning capabilities.

BORIS ANDREE 
Director Solution Management  
SAP Leonardo Machine Learning
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TRÄFFA VÅRA SPONSORER  
PÅ SAPSA VÅRIMPULS 

2BM
ADSOTECH
Akquinet Enterprise Solutions
Amazon Web Services (AWS)
Bilot
Biswise
BlackLine
CoreChange

ENTEA
EY Skye
Implema
itelligence
Novarto Nordic
Nutanix Sweden
Repona
Security Weaver

S5 Consulting 
Virtual Forge
WMD Scandinavia
Zuite Business Consulting
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13 MAJ

DAGEN FÖRE VårIMPULS 

Pre-conference Workshops
Clarion Hotel Post kl 15:00-17:00, registrering & kaffe från 14:30

HANDS-ON WORKSHOPS 13 MAJ

Öppet för alla  
SAPSA-medlemmar

Anmälan görs via  
www.sapsa.se/event/#sapsaevent 

Medtag egen dator.

SAP Cloud Platform Hands-on
Uncover the potentials of combined intelligent technologies delivered  
onto SAP Cloud Platform for building the future enterprises. 

Discover cross-Industry use cases that are transforming enterprises with  
a combination of intelligent technologies, such as Blockchain, Internet of Things,  
Robotic Process Automation applied together to SAP Business Processes, delivered onto  
the agile SAP Cloud Platform. 

Workshop Leader: Niki Scaglione. This workshop will be held in English. 

Neptune DX Platform Hands-on
How easy can it be to design a business application? Can really anyone design an app  
re gardless of background? We’ll show you how and why you can create enterprise apps  
in days, not months in real time. We’ll also give you a sneak peek into how Fortune 500  
companies are utilizing the Neptune DX Platform to integrate multiple back-ends and  
legacy systems to one unified front-end launchpad and apps with several data sources. 

Workshop Leader: Stellan Flinkfeldt.  
This workshop will be held in English/Swedish. 

Måndag 13 maj från kl. 19
Kvällen innan SAPSA VårIMPULS träffas vi på Clarion Hotel Post för  
SAPSA-mingel med nätverkande, mat och dryck. Varmt välkommen till  
en trevlig kväll med SAPSA-vänner! 

Ange i din registrering för SAPSA VårIMPULS att du vill vara med på minglet.
www.sapsa.se/event/varimpuls-2019/
Frågor: sapsa@sapsa.se
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Inom vårt gemensamma globala arbete i SUGEN (SAP User 
Group Executive Network) fortsätter arbetet för att navigera 
i många stormiga vatten, där gry n norna ibland ligger väl 
nära ytan.

Licenser
När SAPSA för 8 år sedan initierade arbetet med licenser inom 
SUGEN, så trodde vi något naivt att det skulle snabbt ”fixas” till, 
det som vi såg som problem. Idag vet vi att licensarbetet inom 
SAPSA och SUGEN är här för att stanna!

Inom IT-industrin är vi unika genom att vi jobbar tillsammans 
med leverantören med hur strukturer runt licenser ska utformas.  
Vi finner ständigt nya områden som behöver bearbetas. Genom 
vår aktiva fokusgrupp för licenser är inflödet av idéer stort, vilket 
SAP är tacksamma för (även om vi ibland har lite högt tonläge i 
våra diskussioner).

De framsteg som görs i detta arbete avrapporteras löpande. 
Ofta sker diskussionerna bakom stängda dörrar, eftersom det är 
känsliga diskussioner innan allt är klart. Så håll ögonen på våra 
rapporter som kommer, för snart finns det nyheter som släpps 
inom området – vilket vi verkligen hoppas på.

Resurser
Det är inte bara i Sverige som antalet som arbetar med SAP 
minskar pga av många pensionsavgångar och ökande behov, 
men också ”avhopp” till andra områden. För att underlätta re-
kryteringen av nya SAP-experter på alla områden, har SAPSA 
initierat ett arbete för att globalt på kort tid rekrytera många 
nya experter. Vi tror det är viktigt att detta sker både inom an-
vändarföretagen och hos partners, men att vi också försöker 
lyfta fler verksamhetsexperter in i SAP-arbetet. 

Med den tilltagande digitaliseringen på alla plan, så behövs det 
mycket verksamhetskunskap. Digitalisering är grunden i dagens 
verksamhetsutveckling, och just detta går vi miste om när många 
börjar fundera på pension.

Vi ser fram emot att kunna lansera många olika initiativ ihop 
med SAP och våra partners om hur vi ökar kompetensvolymen. 
Detta för att vi ska kunna jobba bra med effektivisering på olika 
plan, och använda kraften i nya lösningar för att vara än smartare 
och bättre i våra bolag.

Påverkan
Som användarförening gör vi ett stort jobb med att tillsammans 
med SAP prioritera utvecklingen på bästa sätt. Just nu tittar vi 
extra mycket på molnprodukterna. Eftersom molnprodukter 
har en annan tidscykel, med uppdateringar var tredje månad, 
så tror vi att arbetet behöver förändras här. Exakt hur våra med-
lemmars röster ska höras har vi inte klart, men idag är det många 
företagsidéer från SAPSA-medlemmar som inte kommer fram. 
Det kommer SAPSA ändra på.

Gemensamma initiativ  
skapar förutsättningar

TEXT: PER HÖGBERG,  
SAPSA och SUGEN
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13 MAJ

DAGEN FÖRE VårIMPULS 

  Plats: Clarion Hotel Post, Göteborg  
  Kl. 16:30-18:00 13 maj  
 För de som vill fortsätter vi till SAPSA-minglet kl. 19:00

S/4HANA fokusgruppsmöte
Resan till S/4HANA, hur och när
Vi diskuterar och utbyter erfarenheter baserat på tidigare fokus-
gruppsmöten och aktiviteter, fokusgruppsledarträffen hos SAP i 
Walldorf i mars, samt genomförda eller planerade S/4-projekt bland 
medlemmarna.
Värd för mötet är fokusgruppsledarna: Christer Welander och Birgit Nilsson

FOKUSGRUPPSMÖTEN 13 MAJ

För fullständig  
agenda  

och anmälan se 
www.sapsa.se/ 

event/#fokusgrupp

<

  Plats: Clarion Hotel Post, Göteborg  
 Kl. 17:00-18:30 13 maj  
 För de som vill fortsätter vi till SAPSA-minglet kl. 19:00

Leonardo fokusgruppsmöte
Vad är nytt inom Machine Learning och SAP?
Boris Andree och Niki Scaglione visar upp de senaste förbättringarna 
inom SAP:s Machine Learning-portfölj med bl a SAP Conversational AI 
och SAP Intelligent Robotic Process Automation. Vi träffas och dis ku-
terar de trender vi ser på marknaden idag inom detta heta område!
Värd för mötet är fokusgruppsledaren: Ulf Liljensten

  Plats: SKF, Hornsgatan 1, Göteborg 
 Kl. 13:00-16:00 13 maj 
 För de som vill fortsätter vi till SAPSA-minglet kl. 19:00

Licenser fokusgruppsmöte
Var med och påverka framtida licensmodeller
Fokusgruppens arbete kommer till användning i SAPSA:s diskussio-
ner med SAP som sker via SUGEN. Fokus senaste tiden har varit 
Digital Access (indirekt användning), men även SAP Audit process 
och C/4HANA:s framtida licensmodell kommer att diskuteras. 
Värd för mötet är fokusgruppsledarna: Thomas Bladh och Niklas Sandvik
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ANMÄL DIG TILL  
VÅRA FOKUSGRUPPER 

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

Alternativt maila till  
sapsa@sapsa.se.

<



SAPSA 
FOKUS 
grupper

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

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

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

HCM / HUMAN CAPITAL  
MANAGEMENT
Fokusgruppsledare 
Peter Raak, Gavdi

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

INKÖP / UPPHANDLINGS- 
OCH INKÖPSLÖSNINGAR
Fokusgruppsledare
Alexander Larsson, Stretch

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

LEONARDO
Fokusgruppsledare 
Ulf Liljensten, Biswise

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

MDM / MASTERDATA  
MANAGEMENT
Fokusgruppsledare  
Monica Ekholm, Perstorp 

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
Christa Schönberg, GRC Nordic
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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 kunder delar med sig av sina erfarenheter. På köpet får du chans att knyta nya, 
intressanta kontakter.

Mer info  
www.sapsa.se/fokusgrupper/

<



SVERIGE
PORTO BETALT

Avsändare
SAPSA
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm

SAP Svenska Användarförening

VAD ÄR  
SAPSA?

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

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

SAPSA har funnits i mer än 25 år och fortsätter att växa och utvecklas. Oavsett om du är intresserad av en specifik 
fokusgrupp, produktutveckling eller nätverkande, ser vi fram emot att kunna hjälpa dig att få ut maximalt av din 
SAP-investering.

LINKEDIN
SAPSA User Group

TWITTER
 @sapsaswe

FACEBOOK 
SAPSA sapswedishusergroup

KONTAKT    
www.sapsa.se
Telefon: 073 44 41 728
Adress: Kungsgatan 33
111 56 Stockholm
E-mail: sapsa@sapsa.se

SAPSA:s STYRELSE
Mikael Bretzner, Ordförande (ABB)
Per Högberg, Sekreterare (EY Skye)
Gunilla Kyhle Kolsrud, Kassör (Axfood)
Johan Torstenson, Ledamot (AAK)
Pontus Borgström, Ledamot (SKF)
Roger Svensson, Ledamot (PostNord)
Thomas Schierwagen, Ledamot (Volvo)
Marina Stensvad, adjungerad  
(SoMa Consulting)


