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Har ni tänkt på att Retail, just Retail, syns och hörs 
väldigt mycket?!
 Industrilösningar. Branschlösningar. Det finns 
många vinklar på detta.
 SAP har haft industri-lösningar i många år nu. 

Först när de kom var det mer marknadsföring än programme-
rade lösningar i systemet. Men det kom mer och fler funktioner 
för den specifika branschen inbyggda i systemet, och numera 
har hela marknaden accepterat att olika branscher har olika be-
hov samt behöver vissa special-funktioner.
 Dock används dessa bransch-lösningar från SAP, jämförelse-
vis lite, av de svenska kunderna.
 Genom åren har antalet industri-lösningar, som SAP har, va-
rierat runt talet 25. Dagens status är dock 24, i alla fall finns det 
24 industrier uppräknade på SAPs hemsida.

IndustrIlösnIngarna är av olIka djup. Vissa av dessa 
24 har väldigt mycket special-funktioner medan andra mer har 
riktad dokumentation. Dessutom finns begreppet ”Best Practi-
ces”, som är råd och tips om hur, tex vissa industrier, bör använda 
SAPs funktionalitet.
 Till yttermera visso har flera implementationspartner tagit 
fram kompletterande industri-funktionalitet och/eller införan-
demetodik.

tIllbaks tIll saps hemsIda, där det under industrier står 
uppräknat många olika företagsnamn, dvs referenser, som kopp-
las till olika branscher. Betänk dock i detta sammanhang, att det 
inte per definition är så att en referens använder en industrilös-
ning. En referens inom en viss bransch kan använda en generell 
lösning, eller best-practices, eller en partner-lösning, eller en 
blandning av allt detta. 

självklart är det av yttersta vIkt att verksamhetens 
krav och mål införs vid implementeringen av ditt SAP-system. 
Där har industrilösningen en given möjlighet att stötta verk-
samheten ännu bättre.

men varför används ej branschlösnIngar mer I sverIge?

Främsta orsaken är att Sverige är ett litet land. Vi har visserligen 
stora fina företag, och även medelstora fina företag, som alla 
använder SAP. Men kompetensen om bransch-lösningarna har 
inte varit stor och därmed har missionerandet om dess nytta va-
rit ännu mindre. Det är således logiskt att branschlösningarna ej 
fått något större genombrott. Svenska företag har en tendens till 
att inte vilja vara först. Och om det då inte finns någon bransch-
lösning, som referens, i Sverige, är det svårt att finna den som 

vill vara först. Och att det finns referenser i andra länder hjälper 
tyvärr inte den trygga svensken.

retaIl, då?

Av någon anledning pratas det mycket om Retail. Ingen annan 
bransch, i SAP-sammanhang, pratas det så mycket om, som just 
Retail.
 Extra konstigt är detta, då det inte finns särskilt många äkta 
Retail-lösningar implementerade i Sverige.
 Jag kan bara tolka det som att Retail är en cool bransch. Retail 
har blivit ett snyggt varumärke. Kanske inte så konstigt…även 
om coola saker ska tillverkas i andra coola branscher, är det ju 
så att Retail är branschen som tar prylen till kunden.

Retail!   …varför just Retail?  …ständigt denna Retail?
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”Ingen annan bransch, i SAP-sam-
manhang, pratas det så mycket om, 
som just Retail.”

 


