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ICA Sverige Effektiviserar sin
Varupåfyllning med RELEX
ICA Sverige, Sveriges ledande dagligvaruhandlare, optimerar sin
varuförsörjningsprocess genom en mer proaktiv prognostisering och
varupåfyllning.
Stockholm, 8 januari, 2019. ICA Sverige, en av de största dagligvaruhandlarna i Norden,
ville ha mer stöd för planeringen och uppdatera sin till stor del manuella
varuförsörjningsprocess, på grund av verksamhetens storlek och komplexitet. Tillsammans
med fria ICA-handlare, driver ICA Sverige 1300 butiker som tillsammans har en
marknadsandel på cirka 36 procent och en omsättning på 76 400 MSEK (2017).
ICA Sverige ville ha en mer omfattande planerings- och prognostiseringslösning än vad
deras befintliga system kunde erbjuda. De sökte särskilt efter ett system som skulle kunna
integrera deras planering genom att standardisera arbetsflöden i hela organisationen och
möjliggöra datadelning både inom företaget och med leverantörer.
ICA Sverige ville också öka prognosnoggrannheten, särskilt när det gällde utmanande
situationer som kampanjer, produktlanseringar och -utfasningar, samtidigt som de ville
göra det möjligt för sina planerare att arbeta med mer framförhållning än vad som tidigare
varit möjligt.
”Vi tittade på flera lösningar,” säger Kristoffer Widén, Director of Replenishment på ICA
Sverige, ”och valde RELEX både för att lösningen erbjuder ett komplett utbud av verktyg vi
behöver idag och i framtiden, och för att företaget har byggt ett starkt rykte inom
dagligvaruhandeln både genom sitt kundengagemang och genom att leverera resultat.”
”Ett av de viktigaste målen har varit att effektivisera våra processer så att vi kan fokusera
på värdefulla aktiviteter så som säsongsplanering och samarbeten med leverantörer,”
säger Richard Belec, Replenishment Business & IT Development Manager på ICA Sverige.
”Vi har redan sett väldigt lovande resultat och projektet har fortskridit väldigt smidigt.”
Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att hantera förändringar inom organisationen och
en viktig del i projektet har varit att samordna arbetssätt mellan olika affärsområden. Det
här har inneburit både att introducera nya processer och att se till att kollegornas
färdigheter når upp till samma nivå.
Resultat har varit att organisationens olika avdelningar till större del har kunnat kontrollera
sina utmaningar inom varuförsörjning, och är i en mycket bättre position för att nå de
resultat de vill.
”ICA Sverige har ett väldigt skickligt varuförsörjningsteam,” säger Matilda Arnell,
projektledare på RELEX Solutions. ”De bidrog både med en strategisk överblick och med
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bra analytiska färdigheter, och de har verkligen hjälpt till att styra processen för att
säkerställa att de har den kontroll över den dagliga verksamheten som de behöver.”
”ICA Sverige har aldrig varit rädda för att lyssna, ifrågasätta och, vid behov, utmana oss,”
säger Christian Brunberg, Sales Director Scandinavia. ”Det är precis den typ av relation som
vi tycker om, eftersom det är den nivån av förtroende och kommunikation som nästan alltid
ger förstklassiga resultat.”
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Om ICA Sverige
Med cirka 1,300 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent är ICA Sverige den ledande
dagligvaruaktören i Sverige. Verksamheten drivs tillsammans med fria ICA-handlare, vilka var och en
äger och driver sin egen butik och på så sätt kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och
erbjudanden. I verksamheten ingår också ett omfattande samarbete kring bland annat
butiksetableringar, inköp, logistik, IT och marknadskommunikation, vilket gör det möjligt att uppnå
skalfördelar.
I ICA Sverige ingår utöver dagligvarubutikerna, ICA Special, som arbetar med inköp och försäljning av
non-food i Maxi ICA Stormarknad. ICA Special driver även partihandel för ICA Kvantum, ICA
Supermarket och ICA Nära i Sverige, samt levererar produkter till ICA:s verksamheter i Baltikum.
Mer information: www.ica.se

Om RELEX
RELEX Solutions stödjer detaljhandelsföretag i att förbättra deras konkurrenskraft genom lokal
sortimentsstyrning, effektiv varuplacering, noggranna prognoser och varupåfyllning, och optimerad
personalplanering. Våra SaaS-lösningar ger snabb avkastning på investeringen och kan användas både
som enskilda lösningar eller tillsammans, för att skapa en integrerad helhetslösning för detaljhandelns
och leveransvarukedjans planering. Detta möjliggör för samordnat arbete mellan organisationens olika
funktioner i detaljhandelns viktigaste processer: handeln, försörjningskedjan och butiksverksamheten.
RELEX Solutions har kontor runt omkring Europa och Nordamerika, och har valts av flera ledande
företag, så som Coop Denmark, Granngården, Mio, Rossmann och WHSmith.
Mer information: www.relexsolutions.com
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