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SAPSA
SAPSA är en oberoende och icke vinst-
drivande förening som sedan år 1990 
främjar kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
mellan våra medlemmar genom nätver-
kande. SAPSA är också med och påverkar 
utvecklingen av SAP:s produkter och 
tjänster i samarbete med andra globala 
användarföreningar inom SAP User Group 
Executive Network (SUGEN).

SAPSA:s STYRELSE
Mikael Bretzner, ordförande (ABB)
Per Fohlin, vice ordförande (SCA)
Per Högberg, sekreterare (EY) 
Gunilla Kyhle Kolsrud, kassör (Axfood) 
Johan Torstenson, ledamot (AAK) 
Pontus Borgström, ledamot (SKF) 
Roger Svensson, ledamot (PostNord) 
Viktoria Ivarsson, ledamot (Volvo) 
Marina Stensvad, adjungerad
(SoMa Consulting)

VILL DITT FÖRETAG BLI MEDLEM?
Kontakta SAPSA:s kansli: 
sapsa@sapsa.se 
073-44 41 728

När företag betalar medlemsavgift 
räknas alla anställda som medlemmar.
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ARE YOU 
BOLD?
So are we. Capgemini’s Nordic SAP practice is 
growing significantly every year, not just with 
the number of driven SAP consultants, but as 
an organization and as a strategic partner to 
our clients. We truly pride ourselves on being 
an entrepreneurial business who dare to 
task risks, challenge old ways of working and 
pursue change. We do this for our clients, 
for the individual, for Capgemini and for our 
future. We dare to be bold, do you? 

      Join us to get the future you want

• During 2022 we have achieved several 
new SAP S/4 wins in the Nordics 

• We are currently managing the largest 
number of ongoing SAP S/4 projects  
in Europe

• With us, you will have the opportunity  
to work for some of the best known 
companies and brands in Sweden

• ...and, if desired, the possibility to a truly 
international career
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SAPSAnytt är en av få papperstidningar som  
fortfarande ges ut av världens olika användar- 
föreningar. Detta beror inte på att SAPSA är 
gammalmodiga, utan snarare modiga. När många 
andra lägger ner har vi fortsatt då vi ser ett stort 
värde i den tidning som du just nu håller i handen 
– eller kanske läser du denna tidning digitalt?

Utvecklingen och förändringstakten är 
snabbare och snabbare, därför behöver vi sprida 
information mer regelbundet i våra viktiga nätverk. 
Istället för en tidningsutgåva per år vill SAPSA i 
framtiden nå ut till alla medlemmar genom digitala 
artiklar. Vi behöver tillsammans berätta om våra 
insikter och förmedla goda tips och idéer som 
löpande stärker våra medlemmar. Vi kommer där-
för att kontinuerligt publicera artiklar om aktuella 
ämnen. Allt för att förmedla alla de bra och viktiga 
saker som sker runt om i våra nätverk.

Alla dessa viktiga insikter kommer också 
att finnas på vår hemsida och i våra kanaler för 
sociala medier, allt för att nå ut än mer jämfört 
med idag.

Den snabba utvecklingen inom hela SAP- 
området, med många olika lösningar och inte 
minst kombinationer genom RISE with SAP, gör  
att vi behöver nätverka mycket och ofta.

SAPSA finns för att vi 
alla i hela nätverket 
skall kunna dela 
och ta mot olika 
tankar och möjlig-
heter för att öka 
våra medlemmars 
lönsamhet och mark-
nadsposition. Genom 
att träffas runt en fråga 
och tillsammans djupdyka 
ner i dem, kan vi snabbare 
komma vidare. En bra kickstart inför 
en förstudie, och i vissa fall ersätta en sådan, kan 
vara att träffas och diskutera tillsammans. Tveka 
därför inte att bjuda in till ditt företag för en sådan 
diskussion, eller skriva en artikel.

Vi fortsätter med våra stora IMPULS- 
konferenser, digitala möten med experter samt  
fokusgruppsmöten, där vi kan diskutera framtiden i  
våra företag. Givetvis med olika inlägg och artiklar 
som vi kommer att publicera flera gånger under 
året. Så kan man säga annat än: Leve SAPSAnytt.

Per Högberg
SAPSA styrelsen

T E X T P E R  H Ö G B E R G    B I L D  A N E T T E  A N D E R S S O N

Ensure Every Process Works 
with Process Intelligence
+ Testing for SAP

Intelligence > Testing > RPA

360-Degree Insights Powering Intelligent Automation 
Built to Understand, De-Risk and Optimize Complex 
Business Processes Across Applications. 

Keep critical business processes intact throughout the cycles 

of change with codeless, scalable automation for packaged apps 

and everything they touch. Discover the power of Connective 

AAutomation and learn why more leading global enterprises trust 

Worksoft to automate the full lifecyle of their business processes 

from process intelligence to testing to RPA. 

worksoft.com

SAPSAnytt är död.  
Leve SAPSAnytt!
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Volvo Cars 
kommersiella 
transformation
Sättet vi brukar en bil på har förändrats. Vi kan äga den, prenumerera på 
den eller dela bilen med andra. Hur vi köper alternativt köper oss tillgång 
till bilen har med digitaliseringens hjälp också ändrats. Som en konsekvens 
av nya säljstrategier och köpbeteenden krävs uppdaterade finanssystem 
och transaktionsprocesser inom bolag. Emma Wallgren på Volvo Cars  
berättar här om deras kommersiella transformation.

Volvo Cars kan om ett fåtal år sätta 100 ljus i 
födelsedagstårtan. En rad av innovationer att vara 
stolta över finns i historieböckerna. Utvecklingen 
har varit konstant under åren, men frågan är om 
inte förändringens vindar blåser kraftigare nu än 
någonsin i bilvärlden. Volvo Cars står dock stadigt 
i vinden och presterar på topp. Fjolårets resultat 
visar på de högsta intäkterna och lönsamheten 
någonsin. Biltillverkarens strategi är tydlig och 
uttalad. De ska genom fortsatt snabb tillväxt, 
avancerad teknik och transparenta tekniksam- 
arbeten ha en försäljning som är hundra procent 
elektrisk om åtta år. Volvo Cars var en av de första 
biltillverkarna som meddelade att de kommer 
övergå att sälja sina bilar online. Omställningen 
till online-försäljning är en viktig del i målet att bli 
ledare inom det elektriska premiumsegmentet.

– Vår kommersiella transformation handlar 
om att komplettera vår affärsmodell med att  
sälja online och direkt till användaren. Vi hakar på 
trenden att sälja online och får samtidigt en direkt- 

kontakt med slutkunden. Det kommer fortsatt 
finnas platser där man kan klämma, känna och 
provköra bilar på, säger Emma engagerat.

Den digitala utvecklingen för e-handel har 
påverkat alla branscher. Volvo Cars fokus på 
slutkund betyder att upplevelsen i samband med 
köp och tjänster online ska vara problemfri och 
lustfylld. För Emmas avdelning Digital Finance 
innebär nya sälj- och köpbeteenden en stor och 
omvälvande förändring. Direktköp online, bil- 
prenumerationer och leasing skapar inte bara en 
helt ny typ av transaktioner, utan också till antalet 
många fler transaktioner.

– Slutkunder vill kunna betala med Klarna, 
Swish och kort och inte bara via traditionell faktura  
som våra återförsäljare. Plötsligt ska vi kunna 
hantera parkeringsböter, däckbyten och service på 
alla bilar som kunder prenumererar på. 

Affären måste också följas upp på ett helt 
annat sätt än tidigare. Emma och hennes kollegor  
behöver till exempel kunna mäta lönsamhet 
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utifrån en bils livscykel, och inte bara utifrån en 
försäljningstransaktion. 

– Vidare ställer en slutkundsaffär helt andra 
krav på våra system gällande operations. Allt 
måste gå fort och ändras konstant. Det går inte 
längre att säga att vi ska ha sex veckors uppehåll 
för nya uppdateringar på grund av underhåll – vår 
säljavdelning vill ha produktändringar oftare än så, 
fortsätter Emma. 

Emma har arbetat på Volvo Cars i snart fem år, 
det senaste året som ansvarig för Digital Finance. 
Avdelningens uppdrag är att leverera funktionalitet 
gällande finansiella flöden och relaterade områden  
samt bygga processer och system som på ett 
effektivt sätt kan hantera flödena 24/7.

– Jag brukar säga att ingen business kan ske 
utan oss, och det stämmer nästan. Vi ser till att 
det finns lösningar för att ta betalt från våra kunder  
på ett smart sätt, vi betalar våra leverantörer, vi  
vet vad våra bilar kostar att bygga, vi får ihop ett 
bokslut att kommunicera till marknaden och vi 
håller koll på våra kundkontakter. Bland annat! 
Ganska mycket viktigt enligt mig, säger Emma.

KPMG gör varje år en undersökning, Global  
Automotive Executive Survey, som år 2020 visade 
att 66 procent av de tillfrågade svenskarna trodde 
att bilförsäljning alltmer kommer göras online. 
Volvo Cars gjorde sin online-lansering hösten 
2019 och målet är att försäljningen i mitten av 
decenniet ökat med 50 procent. Under första  

kvartalet i år var online-försäljningen 13 procent av 
den totala försäljningen på etablerade marknader.  
Emma hoppas att lansering av online-affären till 
nya länder går som ett självspelande piano inom  
några år. Just nu kostar varje utrullning lite för 
mycket energi och tid. 

– Förutom intensivt arbete med att öka online 
är vi på väg att implementera en ny styrmodell, 
byta konsolideringssystem samt ändra sättet vi 
följer upp bolagets resultat på. Därmed kommer vi 
börja använda vårt sextonde SAP-landskap, SAP 
Central Finance.

Emma berättar att hon alltid gillat gamla och 
stora svenska industribolag som varit med och 
byggt välfärden i Sverige med konkreta produkter 
som människor kan relatera till. Det är en av  
anledningarna till att hon sökte sig till Volvo Cars.

– Jag gillar att klura ut coola lösningar för 
vår affär, jag vill vara med och driva utvecklingen 
framåt, förstå vad vi som bolag levererar till våra 
kunder och vad vi tjänar pengar på. I ett sekel har vi  
levererat banbrytande utveckling för hela bilvärlden,  
det ska vi fortsätta med. Jag ser fram emot att 
sätta det hundrade ljuset i födelsedagstårtan, 
avslutar Emma.

FEM SNABBA MED EMMA 

Viktigaste arbetsrådet: Det går att ha kul och ibland vara lite oseriös, samtidigt som man är grym på sitt arbete.
Som ledare vill jag: Sprida energi och ge trygghet att våga göra fel.
Din Volvo? En supersnygg fusion red XC40 R-design – hybrid såklart!
On-prem eller moln? Cloud first för att optimera snabbhet, stabilitet och kostnadstrans-parens – då lägger vi 
fokus där vi är bäst. 
Värdet av SAPSA: Toppenbra nätverk med smarta människor.

VOLVO CARS SAP-
LANDSKAP ON-PREM

» SAP Solution Manager
» SAP Process Integration
» SAP Enterprise Portal
» SAP ECC Platform
» SAP S4 Platform
» SAP Supplier Relationship Management
» SAP Business Warehouse
» Volvo Cars Global Sourcing (VGS)
» Volvo Supplier Management
» SAP Integrated Business Planning
» SAP Warehouse Management
Utöver detta finns ett antal applikationer i SAP:s moln.

EMMAS TIPS TILL ANDRA SAPSA-MEDLEMMAR SOM HISTORISKT SÅLT 
SINA PRODUKTER VIA ÅTERFÖRSÄLJARE OCH NU VILL KOMPLETTERA 
MED ATT SÄLJA ONLINE DIREKT TILL SLUTKUND

1 Det är inte en spikrak väg framåt. Du kan ha en idé om hur saker ska göras men det är bra att vara öppen 
och planera för att hela tiden omvärdera och ändra sina idéer. Digital utveckling innebär att flexibla lösningar 
måste byggas och stegvis lanseras. Tro inte att ni gör rätt från början, då gör ni fel!

2 Glöm inte att det tillkommer en massa processer och aktiviteter när ni börjar sälja direkt till slutkund/
privatkund som inte finns när man arbetar med professionella återförsäljare och B2B-kunder. En hel del 
bisarra situationer kan uppstå. Det är svårt att hålla effektiviteten på samma nivå då.

3 Tänk ur slutkundens perspektiv. Det låter som en klyscha, men jag tror det är superviktigt att hela tiden 
tänka kundvärde och börja alla nya processer med vad som ändras för kunden.

4 Ni kan uppnå det mesta om ni är ett team med smarta och drivna människor. Lägg massor av krut på att 
rekrytera rätt personer som vågar tänka nytt.

T E X T A N E T T E  A N D E R S S O N    B I L D  A N E T T E  A N D E R S S O N  &  V O LV O  C A R S
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Hållbarhet ska vara intelligent och omfamna en 
helhet. Vanliga klimatsmarta mål som minskade 
utsläpp och CO2-neutrala transporter är viktigt, 
men långt ifrån allt. Det räcker inte för att bli 
hållbar på riktigt!
» Hållbara företag inkluderar tillverkningen,  

även om den utförs av annat företag.
» Hållbara företag ser över hela värdekedjan, och 

inte bara kedjan, utan nätverket av leverantörer, 
kunder, logistikpartners, ägare och intressenter.

» Hållbara företag ser en naturlig inkluderande 
helhet i allt; arbetsförhållanden, energi- 
användning, mänskliga rättigheter, korruption, 
olikheter, avfallshantering, öppenhet, återvinning, 
jämlikhet, lokalitet, globalitet och utbildnings-
möjligheter. Med mera!

Till sist, för att bli riktigt hållbar ska du samla 
information, mäta och tala om för alla hur det 
går. Du måste veta vad du gör samt sätta press 
på både dig själv och andra genom att visa upp 
din data. Lyckligtvis har ditt SAP-system dessa 
möjligheter.

Bli hållbar genom att:
» Se den totala helheten, som ett kretslopp
» Genom att inte bara ’klimatkompensera’
» Samla data, sätta mål, veta status och tala  

om för alla
» Hålla i och hålla ut! Hållbarhet har inte som  

mjölken eller havredrycken, ett bäst-före-datum
» Ta hjälp av ditt SAP-system

SAP på ren svenska 
Lönsamhet är inte längre det uttalade målet. Affären ska drivas hållbart! 
Men vad ÄR hållbart egentligen?

T E X T T H O M A S  T H E R B O R N    B I L D  P R I VAT

THOMAS THERBORN
Thomas Therborn har arbetat med SAP i nästan 
30 år. Först på SAP Svenska, därefter som VD 
på SAP-partnern Spring Consulting. Sedan 2013 
arbetar Thomas på SAP Svenska igen. Efter mer 
än 20 år som aktiv inom SAPSA är Thomas en av 
veteranerna.

För mer information besök vår hemsida: Pearl Group • Nordens främsta leverantör inom SAP S/4HANA och SAP Commerce

Pearl är en av Nord-Europas främsta leverantörer av
lösningar inom ERP och näthandel. Vi levererar
helhetslösningar inom ett brett spektrum av
applikationsområden och vi fokuserar på
marknadsledande produkter som SAP S/4HANA och
Hybris med AWS som en plattform.

Vad är S/4Move - och vad har det
med SAP att göra?

S/4Move är Pearls metod att på ett smidigt och effektivt sätt migrera från SAP
ECC till SAP S/4HANA.

Strategi (frivilligt)
Proof of Concept (obligatoriskt)
Realisering (obligatoriskt)
Innovation (frivilligt)

Vad är S/4Move?
S/4Move är ett resultat av Pearl Groups långa
erfarenhet med migrering från SAP ECC till SAP
S/4HANA. Den första kunden gjorde en migrering
redan 2016 och därefter har många följt efter.
Optimerade processer, rutiner och verktyg har
etablerats och kontinuerligt förbättrats i kombination
med ett erfaret projektteam som tar ett
helhetsansvar för leveransen. Det har lett till en
riskfri migrering till SAP S/4HANA.

Det finns många argument för att migrera från
SAP ECC till SAP S/4HANA och när det första
steget ska tas är det en stor fördel att ha de
mest erfarna konsulterna med i teamet.
 
S/4Move består av följande leveranser:

1.
2.
3.
4.

 

Syftet med strategifasen är att hjälpa kunden att
fastställa ett motiv för ett eventuellt migreringsprojekt.

Proof of Concept har till syfte att verifiera att en
migrering från SAP ECC till SAP S/4HANA är
genomförbar. Detta är bara möjligt genom att
genomföra en testmigrering i en sandboxmiljö vilket är
en kopia av produktion, från SAP ECC till SAP S/4HANA.

Realiseringsfasen inkluderar migrering av
utvecklingsmiljön, testmiljön och produktionssystem
från SAP ECC till SAP S/4HANA. Detta baseras på våra
erfarenheter från Proof of Concepts. Proof of Concept
kommer också att indikera tidslinjen för den faktiska
migreringen av produktionsmiljön.
 
Efter att SAP S/4HANA är satt i produktion och har
stabiliserats är det väsentligt att titta vidare på
förbättringar kopplat till innovationsfasen. Detta
innebär bland annat att använda sig av det nya
användargränssnittet Fiori. Pearl har erfarenheterna av
Fiori som användargränssnitt och har flera alternativ
för en smidig övergång. Tillvägagångssättet kommer
därmed avgöras i samarbete med kunden.

 

Your Business.
Next Level.



S A P S A N Y T T 2 0 2 2 S A P S A N Y T T 2 0 2 212 13

Dafgårds i molnet
Dafgårds och SAP har en 23 år lång historia tillsammans. Under pandemiåret 
2021 gjordes stora IT-förändringar i bolaget, utan ett enda fysiskt möte. 
Daniel Stenmark som är CIO berättar här om deras resa från mark till moln.

T E X T A N E T T E  A N D E R S S O N    B I L D  A N E T T E  A N D E R S S O N  &  D A F G Å R D S

För 85 år sedan påbörjade Gunnar Dafgård, i sitt 
eget kök, det som idag är Sveriges största familje-
ägda matproducent Dafgårds. Nu är det tredje  
generationen som basar över grytorna i mat- 
fabriken som ligger i Källby vid Vänerns strand. 
Dafgårds har traditionellt haft lokala datacenter 
och ägt alla själva, men under 2021 gjordes flytten 
till molnet. Ett syfte var att frigöra tid från IT och 
verksamhet. SAP investerar stort i hyperscalers 
vilket också bidrog till beslutet. Att övergå till 
en molntjänstlösning var ett strategiskt val som 
ledningen stod enad bakom.

– Vi kände alla att det var helt rätt väg att gå, 
berättar Daniel. Det är en framtidssäker infrastruktur.  
Vi måste använda resurserna rätt, vi kan inte ta 
fram alla tjänster som en molnleverantör kan, 
därav detta val för framtiden.

Projektet hade två mål. Uppgradering av 
ECC-landskapet till S/4HANA samt flytt av 
SAP-miljöer till molnplattformen AWS med hjälp 
av AWS Migration Acceleration Program for SAP. 

– Flytten till AWS gjorde vi i tre faser. Först 
lärde vi oss mer om dem och lade upp en strategi. 
Därefter uppgraderade vi Proof of Concept och 
gjorde en plan för flytt. Den tredje och sista fasen 
var migration ut i produktionslandskapet. Resultatet  
blev en mycket driftsäker och skalbar SAP-miljö 
som hanterar Dafgårds IT på ett flexibelt sätt. Jag 
är otroligt nöjd, säger Daniel.

På Dafgårds IT-enhet arbetar 13 personer 
uppdelat i mindre team med olika kompetens- 

områden. De har även egna utvecklare, det 
prioriteras mer nu än tidigare. Utöver detta har 
Dafgårds ett projekt- och applikationsteam på 
sex personer som arbetar tätt ihop med IT. Att gå 
från on-prem till moln har gett Dafgårds en ökad 
IT-prestanda och därmed en kostnadsbesparing. 
Givetvis har det funnits utmaningar att ta hand om 
på vägen. Exempelvis föregicks beslutet av många 
och långa diskussioner.

– Det är en resa som behövs göras, att stöta 
och blöta och vända på alla stenar innan beslutet 
kan fattas, säger Daniel.

Daniel är en rutinerad SAP:are. Han har arbetat 
på Dafgårds i olika roller i 27 år och med SAP sedan  
införandet 1999. Just nu koncentrerar sig Daniel 
och hans team sig på att få SAP-arkitekturen mer  
anpassad till AWS samt öka säkerhet och prestanda.  
På längre sikt vill de också kunna använda AWS- 
tjänster och data ihop med SAP. Samtidigt som 
Dafgårds och SAP började sin resa tillsammans 
för 23 år sedan gick företaget också med i SAPSA.

– SAPSA har betytt mycket för oss och mig 
genom åren. Vissa perioder har det varit mer 
kontakter och andra mindre, men vi på Dafgårds 
har alltid varit intresserade av vad som händer hos 
SAPSA. Det är ett bra forum, vi blir uppdaterade på 
nyheter samt skapar kontaktytor och erfarenheter 
med andra medlemsföretag. Vi försöker besöka 
något av SAPSA-eventen som hålls årligen, de är 
mycket givande, avslutar Daniel.

DAFGÅRDS OCH SAP:S HISTORIA

1999 SAP implementation
2000 E-commerce ver 1
2001 Uppgradering från 3.1H till 4.6C
2002 BW-installation
2003 CRM och Telesales
2009 Uppgradering till ECC 6.0 + PI
2015 Webplattform 
2021 Flytt till AWS samt uppgradering till S/4HANA
2021 SAP Commerce

DANIELS TIPS TILL ANDRA  
SOM ÄR PÅ VÄG UT I MOLNET

» Diskutera tidigt innebörden och involvera  
alla berörda

» Starkt samarbete med partners och leverantörer 
är en förutsättning

» Utbilda tidigt och inskaffa egen kompetens
» Testa kritiska integrationer
» Gör en Proof of Concept
» Arbeta aktivt med kostnadsoptimering



S A P S A N Y T T 2 0 2 2 15

Ready for SAP 
transformation?
We are a RISE with SAP partner

Read more and schedule your briefing:
tietoevry.com/RiseWithSAP

We provide you with the complete package for your cloud journey 
combining cloud subscription with our business knowledge and consulting 
expertise. Let’s accelerate your business transformation together!

Sveriges mest agila 
organisation?
Med ingredienser som stort tålamod, noggrann förankring och full  
transparens har TRR Trygghetsrådet framgångsrikt genomgått en digital 
transformation. Det agila arbetssättet – som numer genomsyrar hela  
organisationen – har gjort dem rustade för den snabbrörliga framtiden.

T E X T &  B I L D  A N E T T E  A N D E R S S O N
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Sedan förra sommaren ligger alla SAP-servrar 
i Azure. Alla affärsregler, exempelvis vilka som 
kan få stöd, och vilken sorts stöd, ligger i SAP. 
Det är också via SAP-system som de olika stöden 
betalas ut. Allting som inte har med regelverk eller 
ekonomiskt stöd att göra bygger TRR i Azure. 

– Jag brukar säga att SAP är vår försäkrings-
lösning, säger Mattias och ler.

Den sista stora releasen gjordes i juni 2021. 
Nu är releaserna kontinuerliga och sker flera 
gånger varje dag. I snitt görs två releaser per dag i 
SAP-systemen, på sju utvecklare. Det förekommer 
i princip inget helg- eller kvällsarbete. 

– Vi har idag runt 3 000 olika tester som  
körs automatiskt mot samtliga miljöer, och vars 
resultat presenteras för alla online på fysiska  
skärmar på vårt huvudkontor, avslutar Mattias.

TRR är arbetsmarknadens krockkudde. Det huvud- 
sakliga uppdraget är att stötta privatanställda 
tjänstemän som blir uppsagda på grund av arbets- 
brist. Stödet kan vara både ekonomiskt och  
rådgivande på väg till ett nytt arbete, studier eller 
start av företag. Bakom stiftelsen finns arbets-
marknadens båda parter, Svenskt Näringsliv  
på arbetsgivarsidan och förhandlings- och sam-
verkansrådet PTK på arbetstagarsidan. 35 000 
företag är ansluta vilket innebär krockkuddar för 
cirka 950 000 tjänstemän.

– Vi är en relativt liten organisation med drygt 
250 anställda runt om i landet där majoriteten är 
rådgivare som arbetar med våra uppsagda tjänste- 
män. Vi har ett omställningsavtal med tydliga 
ramar att förhålla oss till, berättar Marie Battaglia, 
som är produktansvarig på TRR.

De första stegen mot en agil organisation 
påbörjades för fyra år sedan. Då arbetade TRR i 
traditionella utvecklingsprojekt där de kravställde, 
utvecklade och testade med releaser ungefär var 
fjärde månad. Utvecklingsgrupperna satt isolerade  
från varandra och fick ibland beställningar på 
utveckling utan att veta varför utvecklingen  
skulle göras. I tillägg till dessa grupper hade de 
utvecklare som enbart arbetade med förvaltning 
av gamla system.

– Det tog väldigt lång tid innan vi kunde  
använda det vi utvecklade och vi behövde ofta 
göra ändringar innan vi ens kunde använda det vi 
utvecklat, vilket var kostsamt. Det var ohållbart  
och vi kunde inte hålla deadlines med det  
arbetssättet, berättar Mattias Johansson som  
är chefsarkitekt på TRR.

Marie berättar att de var väl medvetna om  
att det skulle innebära ett stort kulturellt skifte i 
organisationen att arbeta mer agilt. Det första  
steget var en stor kommunikationsinsats där 
fördelar med ett agilt arbetssätt lyftes.

– Alla anställda fick prova på att koda en hemsida, 
våra utvecklare satt med rådgivarna och hjälpte 
till. Vi öppnade också upp väggarna mellan IT- 
utveckling och övrig verksamhet. Vidare åkte vi 
runt om i landet och pratade med våra kollegor  
om hur vi nu skulle jobba. Det var ett stort  
förankringsarbete som vi behövt hålla i under hela 
förändringsresan. Än idag berättar vi om hur vi 
arbetar och vad vinningarna är, säger Marie.

Ett år efter start hade TRR sitt första agila team  
på plats. Allt eftersom fler agila team initierades 
kom releaserna i högre och högre takt. Det skulle 
inte bli hållbart att lämna över till ett förvaltnings- 
team. Istället anammade TRR ett Life Cycle 
Management – You Build it – You Run it! Teamen 
ansvarar alltså för allt från ax till limpa. Utveckling, 
lansering, underhåll, vidareutveckling, buggar och 
incidenter, fram till den dag avveckling sker.  

– Ett Life Cycle Management kräver att teamen  
tar ägandeskap över produkten på ett helt nytt 
sätt. Eftersom teamen såklart vill fokusera på 
nyutveckling, och inte på att rätta buggar i  
nuvarande produkt, har de naturligt satsat på att 
höja produktens kvalitet, säger Mattias. 

För att hjälpa teamen att nå dit har TRR  
satsat på kvalitetshöjande åtgärder, och numer  
är automatisk testning och kodgranskning en  
naturlig del i processen. I takt med att de  
avvecklade gamla system såg de över vilka  
kompetenser som behövdes framåt.

– Idag har vi åtta agila tvärfunktionella team. 
Från början jobbade alla team enligt scrum. 
Idag jobbar vissa av teamen med kanban som 
en annan agil metod. Det är teamen själva som 
bestämmer vilken metod som ska användas, 
berättar Mattias.

TRR har en cloud-first-strategi, där de egenut-
vecklar mikortjänster i en Azure-miljö. Från SAP:s 
moln används Business Technology Platform. 

MARIE OCH MATTIAS TIPS TILL ANDRA SOM VILL GÅ DEN AGILA VÄGEN

» Våga prova och göra fel, ta lärdom av snedsteg och var öppna och transparenta med det som inte funkar. 
Agilitet handlar om att hela tiden utvärdera och förbättra. Att inte tappa fokus på målet, men att göra det  
i etapper. Att göra en transformation som vi gjort kräver tålamod och uthållighet, precis som vilken  
förändring som helst. 

» Ta hjälp utifrån. Agila coacher, utbildningar och kurser. Och framförallt – gör det till ert eget och utifrån  
er verksamhet. 

» Låt teamen vara autonoma och själva bestämma hur de vill lösa sina uppgifter inom satta ramar.  
Se till att de har det de behöver i form av beslut, prioriteringar och annat stöd.

» Se till att det agila arbetssättet genomsyrar hela organisationen, inte bara utvecklingen. Det behövs  
förståelse, kunskap och stöd från ledningen och i ledarskapet för att stötta i transformationen. 

» Ha tydliga roller och tydliggör respektive mandat.
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För snart 100 år sedan rullade den första bilen 
från Volvo ut på Sveriges gator. Den kallades 
officiellt ÖV4 Jakob och var en öppen modell med 
fyrcylindrig motor. År 2019, och många bilmodeller 
senare, lanserar Volvo sin första helt eldrivna bil. 
Målet är att företaget 2025 enbart ska sälja helt 
eller delvis eldrivna bilar. Drivlinetillverkning och 
utveckling har i alla år funnits inom bolaget, ända 
tills förra året.

– För ett år sedan fick vi bollen från Aurobays  
styrelse: Lyft ur drivlineverksamheten och skapa ett 
nytt bolag, berättar Fredrik Alenrot som är Head of 
Corporate Products Digital och Henrik Eigert som 
är Head of Industrial Products på Aurobay Digital.

Aurobay föddes. Till skillnad från en start-up 
fanns 100 år av erfarenhet och kunnande – men 
samtidigt ett arv av omodern IT-teknik. Det ny- 
startade bolaget var tvunget att stå på egna ben 
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Aurobay – en 100 år 
gammal start-up
Fordonsindustrin är i fortsatt snabb förändring. Länders och världsdelars 
klimatmål och råvarutillgångar styr teknikutvecklingen. Bilköparna  
prenumererar på sin bil istället för köper, och om de köper görs köpet allt 
oftare online direkt hos företaget istället för hos återförsäljare. Att som  
biltillverkare fortsätta producera som vanligt är inte ett alternativ – 
förändring och utveckling är och förblir vardag.

T E X T &  B I L D  A N E T T E  A N D E R S S O N

Fredrik Alenrot (t.v.)
Henrik Eigert (t.h.)
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och bilda ett självständigt bolag med så lite  
negativ effekt på Volvo Cars övriga leveranser 
som möjligt.

– Vi brukar beskriva oss som en 100-årig  
start-up. Vi har en lång historia och ett positivt 
arv och kompetensbas via Volvo, men historien 
är också ett ok att bära. Volvo har varit pionjärer 
inom förbränningsmotorer, utsläppskontroll och 
nu elektrifiering. Men det globala miljöproblemet 
kommer inte lösas fort nog med enbart el, fler 
innovativa lösningar måste till, säger Fredrik.

Det nybildade bolaget kom fram till att de 
hade tre transformationsscenarion att välja bland 
gällande IT-plattform. Det första alternativet, tillika 
det uppdrag de fick, var att göra en ECC carve-out 
och en kopia på redan existerande arkitektur 
– tekniskt rakt på men skulle medföra många 
nackdelar. Scenario två var att göra en S/4HANA 
Brownfield, men de kom fram till att för mycket av 
ECC skulle finnas kvar och vara oföränderligt. 

– För att framtidssäkra Aurobay var Greenfield 
det bästa alternativet, säger Henrik. Det är läskigt 
att göra om allt från början, men alla parametrar 
visade att det var rätt väg framåt. Att plocka  
russinen ur kakan är inte ett alternativ. Risken med 
en sådan approach är att vi skapar teknisk skuld 
och tvingas integrera dessa russin med andra 
system. Logiken vi använder är att ta hela kakan 
och gilla läget.

Via nätverket i SAPSA har Aurobay hittat fler 
företag som arbetar med liknande utmaningar 
som de själva gör. Henrik och Fredrik hoppas att 
de kan kroka arm med dessa för samarbeten och 
erfarenhetsutbyten. På frågan om det hade varit 
enklare att göra en helt vanlig start-up utan 100 år 
av historia att hantera blir svaret:

– På vissa sätt hade det säkert varit enklare, 
men nettoeffekten av den erfarenhet och kunskap 
vi har gör mig positiv, säger Henrik. Vidare har vi 
ju redan ett SAP-footprint och en acceptans för 
denna lösning,

Den 1 oktober i år går Aurobay live. Rättesnören 
som följer dem under genomförandet är bland 

annat att klippa bandet till Volvo, att köra Proof of 
Concept för kritiska områden samt att låta bygga 
en stabil grund genom att först implementera 
företagets finansiella styrning i S/4HANA.  
Därefter bygger de vidare för att etablera hela 
ERP-plattformen.

– Nyckel till framgång är att vi lyckas med vårt 
Best Practice-tänk. Vi behöver ha förståelse,  
genom hela organisationen, för att nå våra mål. 
Det är den enda möjliga vägen framåt. Det är helt 
enkelt inte vettigt att plöja ner miljontals kronor i 
att anpassa processer efter hur man arbetat förr, 
om standard i branschen säger något helt annat. 
Det blir ingen big bang, utan mindre och konstanta  
steg framåt istället. Och vi får påminna oss själva 
att tillräckligt bra duger. Det blir inte perfekt 
överallt i början, men helheten kommer till slut bli 
perfekt, säger Fredrik.

– Självklart finns det element inom organisation 
som instinktivt vill fortsätta som igår, fortsätter 
Henrik, men det har varit mycket enklare än vad 
jag trodde att få stakeholders att förstå att det 
alternativet inte ligger på bordet längre. De allra 
flesta verkar inse att vi inte är vad vi en gång var. 
Vi måste anpassa oss. Jag har flera exempel på 
möten där jag gått in med tron om att mötet skulle 
bli en tuff utmaning, men ganska snart upplevt  
att de inte alls är negativt inställda till den före-
slagna lösningen, utan egentligen bara undrar  
– När är ni klara?

Ägare av Aurobay är Volvo Cars och 
Geely Holding. I dagsläget tillverkar 
Aurobay 2,5 motorer i minuten och 
levererar till kunder som Volvo Cars, 
Lynk & Co, Polestar, Geely Group 
och London taxi.
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Tänk om vi kunde köpa utbildning till ett barn i 
behov istället för biobränsle när vi ska döva vårt 
dåliga flygsamvete, och de facto veta att värdet 
för barnet är större än värdet av biobränslet. Eller 
tänk om vi gjorde upphandlingar där produkten  
eller tjänsten både angavs i kronor och i hållbar- 
hetspoäng, och utifrån det välja vem som får 
uppdraget. En annan lockande tanke är möjlig-
heten att välja bil utifrån ett eco-värde istället för 
drivlina, och med hundra procents säkerhet veta 
att vi gör det rätta bilköpet för världen, nu och i 
framtiden. Tanken svindlar!

SUGEN har startat och driver ett initiativ  
(på initiativ från SAPSA) – SUGEN Sustainability 
Initiative – för att att utveckla verifierbara,  
standardiserade och mätbara värden utifrån  
FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Tydliga värden 
som kan hjälpa leverantör och slutanvändare  
att välja de produkter och tjänster som ger bäst 
hållbarhetspoäng. Detta initiativ är en del i det 

viktiga påverkansarbete som SAPSA gör, för  
att medlemmarna ska kunna påverka hur SAP 
utvecklar kommande lösningar.

SAP har rätt infrastruktur, och SUGEN har 
nätverket och samverkan, för att möjliggöra 
initiativet. En ny informations- och processmodell 
behöver etableras för att verifiera, dela och  
bearbeta data – från producent till konsument. 
Värden och processer ska vara kopplade till  
exekvering av SAP S/4HANA. En viktig del i 
initiativet är att vara öppna och transparenta med 
resultat för att även andra utanför SAP-sfären ska  
kunna nyttja arbetssättet. Detta då alla i hela värde- 
kedjan skall kunna hantera informationsflödet.

Initiativet startades upp under juni 2022 och  
nästa steg, för oss i SAPSA, är att skapa en fokus- 
grupp som kan arbeta vidare tillsammans med 
andra fokusgrupper runt om i världen. Många olika  
sorters hjärnor behövs för att initiativet ska lyckas.  
Vill du vara med att bidra – kontakta SAPSA.

SUGEN Sustainability 
Initiative T E X T P E R  H Ö G B E R G  &  A N E T T E  A N D E R S S O N    B I L D  G LO B A L A M A L E N . S E
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Varför gick ni med i SAPSA?
Det var en självklarhet för oss att gå med i SAPSA! 
Vi har otroligt mycket att lära, både om systemet 
SAP och framtida utvecklingsmöjligheter, men 
också av andras erfarenheter, säger Maja som 
arbetar med Finance Process Development.

Vad hoppas du att ni får ut 
av att vara med i SAPSA? 
Jag hoppas att många av mina kollegor ska ta 
tillfället att delta i utbildningar och event inom 
sina respektive områden. Vi ska precis påbörja 
vår implementering av SAP och jag tycker själv att 
det är mycket givande när andra medlemmar delar 
med sig av sina viktigaste lärdomar från liknande 
implementationsprojekt.

Ni är på väg att implementera S/4HANA
i hela koncernen, hur går det?
Du ställer frågan dagen efter vår stora kick-off för
ERP-programmet, det känns riktigt bra. Nu är vi 
äntligen i gång! Vi har en lång period av planering 
och mobilisering bakom oss. Nästa steg är en 
intensiv explorefas. Första release inkluderar både 
Finance och affärsområdet färskvaror. Jag har 
precis klivit in i rollen som projektledare för Finance  
i vårt ERP-projekt, det känns både spännande och 
utmanande, säger Maja.

Ni investerar stort och utvecklar 
nya, innovativa digitala tjänster till 
era kunder. Berätta mer!
Utbytet av våra ålderstigna ERP-system är en 
förutsättning för att vi ska kunna leda den digitala 
utvecklingen i vår bransch. Vi är stolta över vår 
e-handel som har fått flera priser för sin funktio-
nalitet. I år har vi lanserat en ny statistiktjänst 
som gör det möjligt för våra kunder att följa sin 
inköpsstatistik, till exempel andelen miljömärkta 
artiklar. Vi har ambitionen att vara kundens bästa 
partner och det gör att vi utvecklar digitala tjänster 
i nära samarbete med kunderna. Tjänsterna gör 
stor skillnad i våra kunders vardag, exempelvis 
underlättande av inventering och kalkylering. 

Vilka stora utmaningar står ni inför 
just nu på Martin & Servera?
Vi startar ett koncerngemensamt ERP-program 
som kommer ta mer än tre år att genomföra. Det 
blir en balansgång mellan att bygga gemensamma 
strukturer och att standardisera, utan att skada 
affärsområdenas unika konkurrensfördelar. Många 
har befunnit sig i den här situationen före oss. 
Självklart är det en stor utmaning att bemanna 
projektet med den kompetens som krävs för att 
ställa krav på morgondagens lösningar, utan att 
påverka den dagliga driften. 

MARTIN & SERVERA-GRUPPEN är en svensk- 
ägd grossist för restauranger och storkök. 
Koncernen består av fyra affärsområden som är 
specialiserade på färskvaror, livsmedel, drycker, 
utrustning och tjänster till den professionella 
måltidsmarknaden. SAPSA träffade Maja Horwitz 
en solig dag i maj för att ställa några nyfikna 
frågor och hälsa välkommen! 
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Nästa användarkonferens är 7–8 
november. Programmet håller just 
nu på att mejslas fram. Vill du vara 
sponsor eller talare? Hör av dig till 
SAPSA på sapsa@sapsa.se.

VårIMPULS genomfördes på 
Hotel Post i Göteborg den 25–26 
april. Av det härliga sorlet att 
döma verkade deltagarna glada 
över att äntligen kunna ses live. 
Användarkonferensen inleddes 
med mingelmiddag följt av kund-
presentationer, diskussioner och 
demonstrationer både på plats 
och digitalt. Moderatorer var 
Per Högberg från EY, Pontus 
Borgström från SKF, Viktoria 
Ivarsson från Volvo Group samt 
Åsa Jonsson från SAPSA:s kansli.

Det bästa var 
hybridmöjligheten.

Stort tack, 
alla gjorde ett 
riktigt bra jobb.

Möjligheten 
att kunna delta 
på distans 
uppskattades!

35 talare
21 presentationer totalt
10  SAPSA Meet the Expert  
 partnerpresentationer
6 SAPSA Talk Live kundcase
110 deltagare live
400 deltagare online

Det bästa var att 
få ses IRL samt 
möjligheten att se 
presentationerna 
i efterhand!

The services 
was excellent!

Bra presentationer!

Moderator Per Högberg från EY och 
keynote speakers Susan E Palmiere 
och Carl Johan Gentzel från SKF

James Halpin från Mölnlycke 
och Mikael Björk från Stretch

Moderator Viktoria Ivarsson från Volvo Group 
och talare Otto Haarlaa från BlackLine

Magdalena Hamilton från Pearl

Kära återseenden 
live post corona
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För 50 år sedan hade internets historia precis inletts. 
Det första e-postmeddelandet hade nyligen skickats och ordet uppkopplad 

började användas alltmer. Om någon sagt att din klocka en dag kommer 
vara din telefon, eller att vi i framtiden kommer lagra information i moln  

hade de troligtvis trott att du tittat för mycket på science fiction. 

SAP 50 år

1970-tal
Dietmar Hopp, Hasso Plattner, 
Claus Wellenreuther, Klaus 
Tschira, och Hans-Werner 
Hector lämnar IBM och startar 
SAP 1972 med blott en kund 
i Walldorf i Västtyskland. Året 
efter släpps första produkten, 
R/1. Med den internationella 
marknaden i åtanke skapas R/2.

1969 
Första meddelandet 

skickas mellan två 
datorer – bokstäverna 

LO (i LOGIN). 
Mottagardatorn 

kraschade.
1971 
Första riktiga 
e-post-
meddelandet 
skickas mellan 
två datorer.

1973 
Ordet internet 
börjar dyka upp.

1983 
Internet ”föds” 

genom övergången 
från NCP till TCP/IP.

Första ”riktiga” e-post-
meddelandet tas emot 

i Sverige av pionjären 
Björn Eriksen.

1984 
Internet kommer 
till Sverige för 
första gången.

1996 
Internetabonnemang är 
årets julklapp i Sverige.

2004 
Facebook 
grundas. 2007

Steve Jobs 
presenterar 
Iphone.

2010
Instagram 

lanseras och 
tar välden 

med storm.

2011
Minecraft 
lanseras av 
Markus Notch 
Persson. 

2020
Arbetslivet digitaliseras 
rekordsnabbt på grund 

av en pandemi.

2005 
Youtube 
startas.

1989 
Tim Berners-Lee skapar 
world wide web.

1980-tal
När företaget fyller tio år 
har SAP 250 kunder och de 
rekryterar anställd nummer 
100. Företaget expanderar 
internationellt och i slutet av 
80-talet öppnas ett dotter-
bolag i Sverige.

1990-tal
Representanter för företagen SJ, 
Coop och SEB går samman och 
startar SAPSA. SAP börjar arbeta 
med Microsoft för att sjösätta R/3 
till Windows NT. Vice VD Hasso 
Plattner tillkännager mySAP.com 
som kombinerar e-handelslösningar 
med SAP:s ERP-applikationer på 
banbrytande webbteknologi.

2000-tal
Teknologiplattformen 
NetWeaver, som blev basen 
för all utveckling under många 
år och applikationen ERP 
lanseras. Hasso spelar elgitarr 
på Sapphire 2003 i Lissabon.

2010-tal
2011 kan de första HANA-kunderna 
analysera data på några sekunder.  
SAP förvärvar Ariba, Hybris samt  
Concur. Molnbaserade S/4HANA  
lanseras 2015. Jim Hagemann Snabe,  
före detta VD för SAP Svenska, blir  
co-VD för SAP globalt.

2020-tal
SAP börjar bygga e-handelsnätverk 
– SAP Business Network. Signavio 
förvärvas vilket innebär byte av 
plattform inom Process Mining. 
Vidare lanseras Industry Cloud, 
en innovationsplattform i molnet, 
med fokus på att användas i olika 
integrationer.

Internetfakta hämtade från internetmuseum.se    * SAP:s första logotyp.

1979

1985

1980

2019

*

Hasso Plattner 
är keynote 
på Sapphire i 
Orlando 2019.
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Er fokusgrupp har bytt namn till  
Application Lifecycle Management 
(ALM) – berätta mer!
Vårt tidigare gruppnamn var SolMan (Solution 
Manager). SAP har numera ett flertal produkter 
utöver Solution Manager som är avsedda för  
användare på IT-avdelningar. Nu har även projekt-
metoden SAP Activate och implementationsverk-
tyget Focused Build fått stor betydelse för många 
företags pågående S/4HANA-implementationer.
Många företag börjar införa agila arbetssätt och 
använder DevOps. Sammantaget gör det att  
namnet Application Lifecycle Management (ALM) 
är en mer rättvisande beskrivning av gruppen.

 
Vad är aktuellt i fokusgruppen just nu?
Förutom att förvalta och utveckla befintliga 
system är resan till S/4HANA en viktig fråga för 
många medlemsbolag. Oavsett om företaget gör 
en on-prem-konvertering, nyinstallation eller väljer 
S/4HANA molnlösning erbjuder SAP SolMan, 
Focused Build eller Cloud ALM för att stödja  
implementeringsfasen av projekten under GoLive. 
Ett annat viktigt ämne är Test Management och  
då särskilt automatisering av tester.  
 
Nu när IT-lösningar flyttar mer och mer 
till molnet, utmanas också SolMan.
Vad innebär det, och vad behöver ni som 
fokusgrupp göra inom området?
SAP erbjuder fler lösningar för ALM än bara 
Solution Manager. Den senaste produkten, SAP 
Cloud ALM, lär under kommande år att komma 
upp i nivå med Solution Manager i funktionalitet. 
Redan nu finns ett behov av att förstå vad SAP 
gör för att stödja kunderna i planeringen av sin 
ALM-roadmap. SAP kommer att tillhandahålla en 
SolMan Readiness Check, liknade den som finns 
för S/4HANA-transformationen. Med fokus på vad, 
när och hur SAP Cloud ALM kan ersätta de funk-

tioner som idag används på respektive SolMan
system. Tätt kopplat till SolMan och SAP Cloud 
ALM paketerar SAP också lösningar från Signavio 
och Tricentis, i tjänsten Business Transformation 
Suite (BTS). Den ingår i tjänsten RISE with SAP.  
Via fokusgruppen är vi tidigt informerade och 
också inbjudna av SAP att påverka utvecklingen 
av de nya tjänsterna.

Vad innebär rollen som  
fokusgruppsledare Ingo? 
Som fokusgruppsledare är du spindeln i nätet, du 
hjälper medlemmarna att knyta kontakter mellan 
varandra eller direkt med SAP. Vi bjuder in till möten  
för information och diskussion inom intressanta  
teman, samt hjälper SAPSA att arrangera olika event.  
Personalen på SAPSA gör ett toppenjobb, vilket 
gör att vi inte behöver lägga mycket tid på admi-
nistration. Ibland får vi tillfälle att agera bollplank  
eller mentor då någon medlem i gruppen har ett  
problem att hantera. För den som gillar att fördjupa  
sin kunskap ger rollen som gruppledare fantastiska 
möjligheter att lära sig mer om SAP:s värld.
 
Varför är du fokusgruppsledare Christer? 
Jag tycker det är kul att vara med och ta del av de 
senaste nyheterna från SAP och kunna förmedla 
dem till resten av fokusgruppen. Det är inspirerande 
att vara bollplank till företag som har utmaningar. 
Att få träffa utvecklarna hos SAP på plats i 
Walldorf ibland, gör inte uppdraget sämre!
 
Vad arbetar ni med till vardags?
Jag arbetar på Volvo Group Digital & IT som  
Solution Leader vilket innebär att jag är ansvarig 
för att applikationen SolMan är uppsatt och  
fungerar som det är tänkt, säger Christer. Jag är 
arkitekt för SAP ALM på Innovait, säger Ingo.  
Jag hjälper mina kunder att förstå, implementera 
och förvalta SAP:s ALM-produkter. 

SAPSA säger hej till fokusgruppsledare 
Ingo Pfeiffer och Christer Lidholm SAPSA:S 
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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. 

Governance, Risk 
and Compliance 

(GRC)

Licenser

Vill du vara med i en fokusgrupp? 
Kontakta oss på sapsa@sapsa.se. Läs mer om våra fokusgrupper på vår hemsida, sapsa.se.
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Accenture är ett ledande globalt företag med 
verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitali-
sering, IT och verksamhetsoptimering. Accentures 
svenska SAP-verksamhet kombinerar en stark 
lokal närvaro med världsledande expertis inom 
hela SAP:s produktportfölj.
accenture.com

Med 40 års erfarenhet av att skapa och driva  
samhällsbärande och affärskritiska lösningar är 
CGI den självklara partnern på den digitala resan. 
cgi.se

Capgemini är en av världens största och mest 
framgångsrika leverantörer av konsult-, teknik-  
och outsourcingtjänster. Över 40 år av samarbete 
med SAP, är vi en av branschens ledande och 
mest erfarna systemintegratörer.
capgemini.com

Deloitte har verksamhet inom bland annat IT, 
strategi, M&A, revision och skatt. Med över 23 000 
engagerade och erfarna SAP-konsulter är vi ledande 
på SAP S/4HANA globalt.
deloitte.com

Fortinet är världens största IT-säkerhets leverantör 
och vår plattform tänk är unikt då våra 50 olika 
lösningsområden är utvecklade för att arbeta 
tillsammans. Fortinet hjälper kunder att adressera 
alla olika säkerhetsbehov, hela vägen från klienten 
till molnet. 
fortinet.com

Mirakl erbjuder branschens första och mest 
avancerade SaaS-plattform för marknadsplatser 
inom både B2B och B2C.
mirakl.com

Nordens största IT-partner för SAP-kunder, med 
250 medarbetare och verksamhet i Norge, Sverige, 
Lettland, Ukraina och Singapore.
pearlgroup.no

Westernacher erbjuder affärsprocesser, IT-strategi 
och SAP-rådgivning som täcker design, implemen-
tering och supporttjänster. Vi betjänar företag som 
strävar efter innovation, operativ excellens samt 
lönsam och hållbar tillväxt.
westernacher.com

PREMIUM PARTNERS
Vi är Sveriges största SAP-nätverk med över 60 partners som 
är med i det självklara navet och hjälper oss att utveckla SAP. YASH Technologies är en ledande partner för  

affärssystem, konsultverksamhet, applikations-
tjänster och outsourcing med en omfattande 
portfölj av tjänster och lösningar.
yash.com

Vi är digitala förändringsagenter med mer än 25 
års erfarenhet och expertis inom arbetsflöden, 
dokumenthantering och optimering av företagets  
kritiska processer inom SAP ERP och S/4HANA.
xsuite.com/dk

Tietoevry är ett ledande nordiskt digitalt  
tjänste- och programvaruföretag med lokal  
närvaro och global kapacitet. Tillsammans med 
vårt helägda dotterbolag Avega Group, erbjuder 
vi en heltäckande tjänsteportfölj inom SAP med 
konsulting, implementationsprojekt, hosting-  
och plattformstjänster.  
tietoevry.com

På LTI, levererar vi kompletta digitala förändrings-
arbeten grundade i vår långa branscherfarenhet, 
SAP-kompetens och Mosaic Automation plattform.  
Vårt över 20 år långa samarbete med SAP och 
GSSP partnerskap möjliggör för oss att driva fram-
gångsrika innovationer och förändringsarbeten. 
lntinfotech.com

Zington är en av Sveriges största lokala SAP- 
partner som sedan 15 år tillbaka erbjuder  
konsulttjänster för en digital värld inom tre kärn- 
områden; Business, Technology & Experience. 
zingtongroup.com
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QUALITY PARTNERS

Utöver expertkunskaper i SAP, 
har våra konsulter gedigen 
affärskompetens och kan 
snabbt sätta sig in i och bidra 
till innovationer som gör verklig 
skillnad för dig som kund.
repona.se

Framtidens utmaningar börjar 
idag, vi gör er redo. Stretch 
kombinerar SAP:s molnbaserade 
lösningar med vår projekt- 
erfarenhet genom hela livs- 
cykeln. Vi sätter användaren och 
innovation i fokus och utmärker 
oss inom områden som UX och 
förändringsledning.
stretch.se

Gavdi erbjuder specialister inom 
Human Experience Management  
(HXM) till företag som använder 
eller vill använda SAP HCM,  
Kronos, Workforce Time, Success- 
Factors och/eller Concur.
gavdi.com

Pyramid Analytics gör det möjligt 
för organisationer att samla sina 
SAP-data i en säker, lokal eller 
molnbaserad business intelligence- 
miljö. Pyramid Decision Intelligence 
Platform är en one-stop-shop för 
alla analysbehov. Den är special-
byggd för att ge alla en enhetlig 
upplevelse av beslutsfattande. 
pyramidanalytics.com

EY i Norden är en helhets- 
leverantör av SAP-tjänster, 
exempelvis större transforma-
tionsprojekt till S/4HANA,  
senior rådgivning, risk (GRC), 
skatt samt förvaltning av ert  
företags lösning som certifierad  
PCOE till SAP.
ey.com

Att standardisera din  
IT-infrastruktur på Red Hats 
integrerade mjukvarustack 
kan hjälpa dig att optimera din 
SAP-miljö och din verksamhet 
samtidigt som du förbereder 
dig för framtiden.
ey.com

Worksoft tillhandahåller  
Connective Automation för 
världens största organisationer 
och automatiserar hela affärens 
livscykel från upptäckt och 
testning till RPA. Vår kodlösa 
automatisering ger QA-team 
och globala ledare möjlighet 
att leverera felfria applikationer 
snabbare och mer effektivt.
worksoft.com

20 år 
av ständig
utveckling

Vi tror på alla människors 
vilja och förmåga att  
skapa en bättre värld

Tekniken och omvärlden förändras kontinuerligt och vi med 
den. Tillsammans håller vi oss i rörelse för att skapa framtidens 
företag. Vi finns där genom hela SAPs livscykel.

Kontakta David Glans, Stretch Göteborg, 073-673 73 55
eller Malin Anjou, Stretch Evolve, 070-549 61 30

stretch.se
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BASIC PARTNERS

SOL SYSTEMS
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Hur kan du navigera under konstant disruption?  
Ta reda på varför Deloitte är världsledande samarbets
partner till SAP! Vi har ett helhetsperspektiv som kan 
hjälpa dig nå dina målsättningar inom Finance, Supply 
Chain, Analyitcs och Cloud – utan att kompromissa 
med hållbarhet. Kinetic Enterprise™ är det intelligenta 
företaget, byggt för ständig utveckling. Deloitte kan 
visa dig vägen dit!

deloitte.se/SAP

Affärstransformation med 
hjälp av SAP S/4HANA®



Din SAP-partner inom
HR- och affärssystem
CGI blev utsedd till årets SAP Partner 2021 i 
Sverige och är sedan många år en guldpartner 
till SAP.

Våra erfarenheter och insikter av RISE with SAP, 
S/4HANA Cloud och SAP SuccessFactors gör
att vi levererar framgångsrika projekt som 
säkerställer affärsnytta och innovation till våra 
kunder.

Din SAP-partner inom
HR- och affärssystem
CGI blev utsedd till årets SAP Partner 2021 i 
Sverige och är sedan många år en guldpartner 
till SAP.

Våra erfarenheter och insikter av RISE with SAP, 
S/4HANA Cloud och SAP SuccessFactors gör
att vi levererar framgångsrika projekt som 
säkerställer affärsnytta och innovation till våra 
kunder.


