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Gör en bastant förstudie. Välj en leverantör som kan din 
bransch. Och ta det hela steg för steg. Så ser språngbrädan 
ut för en lyckad satsning på supply chain management.

Ta ett steg i taget när du 

1. Gör en ordentlig för- 
och målstudie. Doku-
mentera hur de nya 

fl ödena och processerna ska se 
ut. Det kan komma att krävas 
rejäla organisatoriska föränd-
ringar.

2. Identifi era leverantörerna 
noggrant. Det är stor skillnad i 
funktionstäckning. Uteslut inte 
nischspelare!
3. Inför stegvis. Börja internt 
innan du går vidare med kunder 
eller leverantörer.  

4. Ta hjälp av en upphandlings-
konsult med SCM-kompetens 
om du själv saknar erfarenhet 
av en större upphandling eller 
det system du ska skaffa. Kon-
sulten kan även anlitas i delar 
av upphandlingen.

UPPHANDLAR SCM
LÅNGT KVAR TILL 
SCM I FULL SKALA 

J OH A N  CO OK E

 P OÄNGEN MED SCM är att koppla ihop en 
hel försörjningskedja så att fl öden av 
varor, information och pengar mel-

lan dina kunder och tillverkare effektivise-
ras. SCM kan även börja användas internt 
på större bolag som har leveranskedje-
proces ser. 

Men för att uppnå SCM måste fl era 
byggklossar sättas på plats. 

– Det i särklass viktigaste är att göra en 
kraftig förstudie. Att analysera vilka behov 
man har för att kunna effektivisera 
försörjningskedjan, säger Sören 
Janstål, som är affärssystems- och 
SCM-specialist på det obero ende 
upphandlingsföretaget DPU.

Här kan det till exempel visa sig 
att det du behöver är snabbare la-
geromsättning, kortare ledtider, 
ökad produktion eller fl er inköps-
källor. När det väl är kartlagt gäller 
det att dokumentera hur de nya 
fl ödena och processerna ska se ut. 

– Det är det här som är den svåraste 
biten. Stora organisatoriska förändringar 
kan krävas, inte minst att förbereda alla 
underleverantörer och partners på att ar-
beta i det framtida SCM-systemet, säger 
Sören Janstål.

MELLAN 50 OCH 75 PROCENT i en SCM-inves-
tering är konsultinsatser, resten är teknik-
kostnader. Vilka integrationsplattformar 
eller IT-stödsystem som ska upphandlas va-
rierar med företagets storlek, men i  grunden 
handlar det om att koppla ihop olika före-
tags lagersystem eller delar av affärssystem. 
Oftast över nätet.  

Ett tiotal leverantörer är lagom för din 
övergripande intresseförfrågan. Då ser du 
vilka som generellt kan tänkas möta dina 
krav. Välj ut fyra för offertförfrågan. 

I den ska du lyfta fram viktiga skallkrav. 
Till exempel på en funktion som automa-
tiskt skickar en order till underleverantör 
innan produkten hinner ta slut på lagret.

– I offertförfrågan ska du noggrant be-
skriva vad ni kommit fram till i förstudien, 
framför allt hur den upphandlande projekt-

gruppen tänkt sig nya fl öden och 
processbeskrivningar. Då får dina 
kandidater utgå från dina behov 
och föreslå lösningar för att möta  
kraven, säger Sören Janstål.

Ska man välja en lösning från sin 
affärssystemsleverantör, eller från 
en nischad SCM-spelare?

– Välj affärssystemsleverantören 
om de klarar dina behov; det blir 
enklare kopplingar och det blir bil-
ligare i slutändan. Om de inte kla-

rar behoven, så jämför leverantörens alter-
nativ med nischspelarens, säger Sören Jan-
stål. 

Till slut höjer han en varningsfl agga för 
att satsa för stort på en gång:

– Dela upp SCM i fl era projekt och inför 
satsningarna stegvis. Börja till exempel med 
att effektivisera processerna med några av 
dina viktigaste leverantörer, och gå sedan 
vidare med övriga. I nästa etapp kan du ta 
kunderna, säger han.

– Men leverantören du valt måste kunna 
möta dina framtida behov när du är redo för 
en ny etapp.                              Johan Cooke
                                                          cioreporter@idg.se

Sören Janstål är 
SCM-specialist 
på upphandlings-
företaget DPU.

 Storföretag i detaljist- eller tillverk-
ningsledet ligger först i kön med SCM-
satsningarna. De som tar initiativ till 
SCM-upphandlingar är positionerade i 
slutet av försörjningskedjan. I täten ligger 
Nokia, Apple, Procter & Gamble, IBM och 
Toyota. Bland de svenska kan nämnas 
 Volvo, Ericsson och Ikea. 

Men än så länge fi nns det få fullskaliga 
SCM- satsningar där all information fl ödar 
i försörjningskedjan mellan kunder, part-
ners,  tillverkare och underleverantörer. 
Många SCM-projekt är snarare inled-
ningsvis begränsade i att effektivisera 
interna fl öden inom en spridd koncern. 
Bromsklossen är att det tar tid och möda 
att involvera alla aktörer i kedjan, inte 
minst att integrera alla olika system. Det 
lär lossna. Här är några av trenderna som 
driver på utvecklingen:

•   Globala snabbväxande företag 
 måste satsa på SCM för att hinna med 
ökade leveranskapaciteter. Spridda 
 produktionanläggningar i olika länder 
kräver effektivare fl öden.

•   Kundnärheten. Tack vare SCM kan 
kunderna få snabbare leveranser och 
undvika felleveranser. 

•   Miljöpåverkan blir mindre tack vare 
effektivare lagerstrukturer och samord-
nade transporter.  

Och det råder knappast brist på SCM-
 relaterade verktyg och system. Tvärtom. 
 Produktportföljerna sväller, och det fi nns 
gott om integrationsverktyg på menyerna. 
Även SOA driver på.

DET FINNS T VÅ SLAGS SPELARE som slåss om 
SCM-kunderna: affärssystemsföretag och 
nischade SCM-företag. Nischspelarna 
har inga egna affärssystem, utan erbjuder 
vanligen branschspecifi ka SCM-lösningar 
som kan införas i befi ntliga affärssystem –
affärsstystems företagen å sin sida erbju-
der mer och mer SCM-funktionalitet, ofta 
som tilläggsmoduler, och 
köper upp nischspelare. 

Därtill fi nns en väx-
ande skara konsultfö-
retag med fokus på 
SCM, bland andra 
Bearingpoint och 
Connecta. 

(  UPPHANDLINGSGUIDEN )  
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LEVERANTÖR PRODUKT/LÖSNING MÅLGRUPP REFERENSKUNDER   
Aldata  www.aldata-solution.com G.O.L.D. Tier 1–2 Casino, Alko, Tesco

CDC Software 
 www.CDCsupplychain.com

CDC Supply Chain Suite Handel & distribuerande företag, med stora volymer och/eller kom-
plex logistik. Dagligvaru, läkemedel, reservdelar, grossister, 3PL

Ahlsell, Ahold, Aldo, Bergendahls-
Gruppen, Astra Zeneca, Alko, Boeing/
Aviall, Canadian Tire

CDC Software CDC Supply Chain Order Mana-
gement

–||– Ahlsell, Astra Zeneca, Isaberg-Rapid, Medi 
Carrier, NorgesGruppen, PepsiCo UK

CDC Software CDC Supply Chain Warehouse 
Management

–||– Altia, Bergendahls-Gruppen, Boeing/Aviall, 
General Motors, Ica Norge, Isaberg-Rapid

Comactivity  www.ComActivity.net ComActivity Application Suite Tillverkande, distribuerande och underhållande företag med mer än 
100 anställda

Atlas Copco, Alcro-Beckers, Wermland Paper

i2 technologies i2.com
ROCE Partners roce.com

i2-lösning: Total Management
(fl era lösningar)

Stora tillverkningsföretag, leverantörer av logistiktjänster
 
 

Airbus, Bell Helicopter, Catepillar, Metso 
Minerals, Volvo Truck, SSAB

IBS  www.ibs.se IBS Enterprise Stora och medelstora företag Axfl ow, Armatec, Expert, New Wave, Plannja, 
Scribona, Tyco Thermal Controls

IFS  www.ifsworld.com IFS Applications Försvars-, fordons-, verkstads- och processindustri, entreprenad och 
service, handel och logistik, energi och telekom.

Systembolaget, Saab, ByggMax, Lagena, 
Ban verket, Norrmejerier, SSAB, Stadium, 
Autotank

Infor  infor.com/solutions/scm/ Infor SCM  (fl era lösningar)                         Tillverkning, transport & logistik, retail Coop

Jeeves   www.jeeves.se Jeeves Universal Jeeves Selected Mindre och medelstora företag inom tillverkning, handel och service Alfa Laval, Hl Display, ITAB, PIAB, SSAB, SCA

Lawson Software  www.lawson.com M3 Supply Chain Planner Tillverkande & distribuerane industri Lantmännen, Spendrups Bryggeri

Lawson Software M3 Demand Planning & 
Forecasting

Tillverkande och distribuerande industri Arla, IKEA

Lawson Software M3 Advanced Production Planner Tillverkande industri, företag i alla storlekar Ja (ingen närmare uppgift)

Lawson Software M3 Multi-Site Planner Tillverkande och distribuerande industri, företag med mer än en site Ingen uppgift

Lawson Software M3 Yield Optimizer Främst livsmedelsindustrin Tine 

Llamasoft  www.llamasoft.com Supply Chain Guru Retail, distribution, tillverkande företag Ja (ingen närmare uppgift)

Microsoft   www.microsoft.se Microsoft Dynamics AX Medelstora företag eller divisioner av stora företag Se web04.microsoft.se/sverige/references/
search/default.htm

Microsoft Microsoft Dynamics NAV Mindre och medelstora företag –||–
Monitor  www.monitor.se/ Monitor Små och medelstora tillverkande företag Mekanotjänst, DeLaval

Optitant  www.optiant.com/ Slim Technologies Retail, distribution, tillverkande företag Ja (ingen närmare uppgift)

Oracle  www.oracle.com/applications/
 supply-chain-management.html

Oracle E-Business Suite Supply 
Chain Management

Flygindustri, kommunikation, tillverkning, offentlig sektor m. m.  Apoteket, Canon 

Oracle www.oracle.com/applications/
 peoplesoft/world/
 manufacturing_mgmt/

JD Edwards World Manufac turing 
Management

Tillverkning HIT Entertainment  

Oracle www.oracle.com/applications/
 peoplesoft/scm/ent_one/

JD Edwards EnterpriseOne Supply 
Chain Management

Tillverkning och distribution Tamro  

Oracle www.oracle.com/applications/
 scm/transportation-management/

Oracle Transportation 
Management

Transportplanering, logostik m. m.  CNH,  Pella Corporation  

Oracle www.oracle.com/applications/
 scm/demantra/

Demantra Företagsledning, handel och försäljning Kehe Food  

Oracle www.oracle.com/applications/
 peoplesoft/scm/ent/

PeopleSoft Enterprise Supply 
Chain Management

Synchronized supply chain Norske Skog  

Pipechain www.pipechain.com PipeChain Suite Tillverkande och distribuerande företag Ericsson, Volvo, SCA, Mölnlycke Healtcare, 
Mekanotjänst, Novozymes, OneMed, 
Polarbröd

Planscapetech 
 www.planscapetech.com/

Planscape Production Planner F&B + fl ow production Ja (ingen närmare uppgift)

SAP  www.sap.com SAP SCM Små till stora företag Semper, Mölnlycke Healthcare,  Abu Garcia, 
Elfa, Hemtex, Bergendahls

Syncron  www.syncron.com Supply Chain Management
Global Order Management
Global Supply Management 
Global Price Management 
Master Data Management 
Business Process Platform

Konstruerande och tillverkande företag, t ex fordon och försvar Volvo, Metso Minerals, Atlas Copco JCB, VW, 
Alfa Laval, Dynapac, Trelleborg, Honda, 
Mazda

Toolsgroup  www.toolsgroup.com/ Toolsgroup Solutions Retail, distribution, tillverkande företag Ja

United Logistics Group
 www.unitedlog.com

DCIX (Demand Chain Information 
Exchange)

Tillverkande och distribuerande företag med internationella fl öden SKF, Sandvik, Technicolor

ALTERNATIV FÖR DIN SUPPLY CHAIN32
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INTEGRATIONSVERKTYG MPS 
ORDER, LAGER, 
FAKTURA APS SÄLJKANAL

SOA Ja Direkt och via partners

SOA med olika protokoll, t ex SOAP, HTTPS, FTP och socket 
communication. Gränssnittsstandarden är baserad på OAGIS

Ja Ja Direkt och via partners

–||– Ja Ja Direkt och via partners

–||– Ja Ja Direkt och via partners

ComActivity Business Process Platform Ja Ja Ja Direkt och via konsultpartners

ETL Informatica, SOAP web services, alla integrationsverktyg 
som kan ladda data in i ett tabellverk i en databas

Ja Ja Direkt och via konsultpartners

IBS Integrator Ja Ja Ja Direkt

Ja (ingen närmare uppgift) Ja Ja Ja Direkt

Infor Open SOA Ja (vissa lösningar) Ja (vissa lösningar) Ja (vissa lösningar) Direkt

SOA, web services Ja Ja Ja Partners

API:er, fi löverföring Ja Direkt och via partners

API:er, fi löverföring Ja Direkt och via partners

API:er, fi löverföring Ja Direkt och via partners

API:er, fi löverföring Direkt och via partners

API:er, fi löverföring Ja Direkt och via partners

Ja Via Optilon

BizTalk Ja Ja  Via partners

Biztalk Ja Ja  Via partners

Anpassningsbart. Kan integrera mot de fl esta applikationer Ja Ja Ja Direkt

Ja Via Optilon  

Oracle AIA (Application Integration Architecture) Ja Ja Ja Direkt och via konsultpartners

Oracle AIA Ja Ja Ja Direkt

Oracle AIA Ja Ja Ja Direkt och via konsultpartners

Oracle AIA  Ja Ja Ja Direkt

Oracle AIA  Ja Ja Direkt och via konsultpartners

Oracle AIA  Ja Ja Ja Direkt

Ja Ja Ja (Webpurchase) Ja Direkt och via partners

Ingen uppgift Ja Ja Via Optilon

SAP NetWeaver Ja Ja Ja Direkt och via återförsäljare

SOA Ja Ja Ja Direkt

Ja (DRP) Ja Via Optilon  

Stöds fullt ut gm EDI, webservices etc Ja Direkt

Fotnot: Listan visar ett urval av leverantörer. Uppgifterna kommer från leverantörerna själva och är redigerade av CIO Sweden.
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 Sony Ericssons mobiltelefoner tillverkas på 
entreprenad i ett tiotal anläggningar runt 
om i världen. Med alla logistikföretag 

och leverantörer medräknade är antalet part-
ners drygt 450. När efterfrågan på mobilerna 
ökade kraftigt för några år var leveranskedjor-
na allt för ineffektiva.   

– Det saknades fl exibi-
litet. Det var svårt att 
kunna styra komponenter 
till de anläggningar som 
producerade modeller 
som hade störst efterfrå-
gan. Vi var snabbt tvung-
na att göra något för att få 
full koll på hela fl ödet, säger Rolf Bardh, an-
svarig för integration av affärsprocesser på 
Sony Ericsson. 

2005 drog man igång ett projekt för att ef-
fektivisera hela kedjan. Konsultföretaget 
Connecta bidrog med IT- och management-

specialister inom integration, SAP, Rosetta-
net-standarden och leverantörskontakter. 

Man beslutade sig för att behålla all out-
sourcad logistik och tillverkning. Men in-
effektiva informationsfl öden måste bort, 
bland annat Excel ark med e-post, onödiga 

 telefonsamtal och fax. 
Man siktade på att få le-
verantörerna att ansluta 
sig till en elektronisk B2B-
process. 

Affärssystemet SAP ha-
de man redan, liksom ett 
integrationscenter baserat 
på IBM:s integrationssvit, 

bland annat Websphere. 
– Vi gjorde en grundlig undersökning, och 

valet föll på en B2B-Gateway från IBM. Från 
samma leverantör upphandlade vi även en 
webbaserad portallösning för leverantörer 
som saknade B2B-kapacitet, säger Rolf Bardh.

Man synade även konkurrerande lösningar, 
från bland andra Gridnot. 

– Men vi valde inte den eftersom vi hade 
behövt installera en klient hos våra partners 
och ha ett underhållsavtal för klienten, säger 
Rolf Bardh.

DRYGT 80 PROCENT av leverantörerna använder 
nu portalen – vanligen mindre företag med 
enklare IT-stöd – och allt de lämnar där åker  
per automatik in i SAP. Övriga leverantörer 
använder integrationslösningen (baserad på 
IBM:s B2B-Gateway), och fl er ska integreras 
på sikt.

– Inledningsvis fanns det viss tvekan hos 
somliga. Idag ser alla fördelarna, säger Rolf 
Bardh.

Och satsningen har gett resultat: 2005 
 hade Sony Ericsson 7 procent av marknaden. 
2007 hade man drygt 9 procent. Arbetet med 
försörjningskedjan är en av förklaringarna. ●

Leveransproblem på Sony Ericsson
Efterfrågan på telefonerna växte med sådan fart att Sony 
Ericsson fi ck leverans problem. Lösningen blev B2B och 
en webbportal för att få full koll på hela försörjningskedjan. 

case 1         SONY ERICSSON
Verksamhet: Global aktör i mobiltelefonbranschen
Antal anställda: 8 000
Omsättning: 10,9 miljarder euro (2006)
Upphandlad lösning: B2B-gateway, Rosettanet 
webbportal
Storlek på investering: hemligt
Webbadress: www.sonyericsson.se

”Inledningsvis fanns det 
viss tvekan hos somliga. 
Idag ser alla fördelarna.”
                                    Rolf Bardh, Sony Ericsson

(  UPPHANDLINGSGUIDEN )  
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SPECIALISTERNA PÅ 
FÖRÄNDRINGSPROJEKT
I ENTERPRISE IT-MILJÖER

Affärsdriven förändring av IT-miljön kan vara liten eller stor men effekten består.
Vi ser till att era IT-investeringar optimeras till bästa kvalitet och med minimerad 
driftskostnad.

ICW leder och genomför alltifrån små förändringar till stora skalbara 
helhetslösningar med specialistkunskaper. Detta ger er reducerade IT-kostnader 
och ökad verksamhetsnytta så att ni kan lägga fokus på er kärnverksamhet.

Våra förändringsprojekt ger er en snabbare, säkrare och mer effektiv IT-miljö.
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 Det nya SCM-systemet på Plannja är 
egentligen inte helt nytt, utan en upp-
gradering av det befi ntliga affärssyste-

met från IBS.
– Innan sommaren ska några större kunder 

kunna lägga order via EDI istället för 
att ringa, mejla och faxa. Men först 
måste vi effektivisera våra interna 
processer, säger Lars Juntti, CIO på 
Plannja.

PLANNJA HAR EN SPRIDD verksamhet, 
uppdelad i tre olika företag med dot-
terbolag i Danmark, Norge, Finland, 
Polen och  Tyskland. Varje bolag har 
egen tillverkning. Kunderna är bland 
annat byggföretag, byggherrar, plåt-
slagerier, byggfi rmor och byggvaruhus.

– Dessa kunder ställer allt högre krav på att 
det de beställer ska levereras samtidigt. Pro-
blemet är att vi har haft svårt att  koordinera 

våra leveranser. Det beror på att vi inom kon-
cernen har olika affärssystem som inte sam-
verkar, säger Lars Juntti. 

Nu är målet att alla bolag och dotterbolag 
ska köra en integrerad, gemensam plattform, 

nämligen IBS med SCM-funktio-
nalitet (IBS Enterprise). Det ska 
resultera i snabbare och samordna-
de leveranser och ökad lagerom-
sättning.

MODERBOLAGET OCH NORGE har haft 
IBS i fyra år. I fjol infördes det i Fin-
land. Satsningen på IBS Enterprise 
kom igång i höstas.  

– Vi har börjat etappvis för att 
uppnå ett standardiserat arbetssätt. 

Vi inför till  exempel gemensamma artikel-
nummer, säger Lars Juntti. 

Innan sommaren ska några större kunder 
vara länkade i SCM-systemet och kunna läg-

ga order via EDI. Nästa etapp är SCM via en 
webbaserad portal. Målet är att ett 20-tal le-
verantörer ska med i de nya processkedjorna.

Lars Juntti gjorde en rejäl förstudie för att 
kunna analysera hur man skulle kunna effek-
tivisera processerna. Någon omfattande upp-
handling av IBS Enterprise gjordes dock 
 aldrig. Alternativ diskuterades visserligen, 
men man såg inget värde i att anlita någon 
annan SCM-leverantör. 

– Vi bedömde att IBS var bäst på att möta 
våra krav inom SCM. IBS kan vår verksam-
het. Om vi hade genomfört en bred upphand-
ling och valt någon konkurrent hade vi förlo-
rat tid. Vår bedömning är också att det knap-
past hade blivit billigare, säger Lars Juntti. 

Finns det några svagheter med systemet?
– Alla system på marknaden har svagheter. 

Vår största utmaning är att inte förstöra stan-
dardsystemet med allt för många anpassning-
ar, säger han. ●

Plannja satsar på sitt befi ntliga IBS
Byggplåtstillverkaren Plannja måste möta allt högre krav 
på samordnade leveranser. Man synade olika lösningar, men 
valde en trygg bekant för att spara både tid och pengar.  

case 2         PLANNJA
Verksamhet: Tak- och väggprofi lstillverkning 

Antal anställda: 600 

Omsättning: 1,5 miljarder kronor (2006)

Upphandlad lösning: IBS Enterprise 

Storlek på investering: Hemligt

Webbadress:  www.plannja.se

Lars Juntti ska inte-
grera alla Plannjas 
bolag på en gemen-
sam plattform.

FO
TO

 A
N

DE
RS

 A
LM

www.cio.se  CIO Sweden 1, mars 2008 | 63

www.ibs.se

You can’t beat 
passionate 
Supply Chain 
specialists!

Vill du ha full överblick på processerna 

i din varuförsörjning kan vi erbjuda

dig marknadens mest effektiva lösning. 

Med full transparens i hela kedjan. 

30 år i branschen har gjort oss oslagbara 

när det gäller Supply Chain.

Med blick för detaljer
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