
Johan Sjöstrand har vanan inne att bygga 
logistiknätverk. Nu tar han över rollen som 
Plans ordförande efter Anna Bjelm, vid 
sidan av jobbet som logistikutvecklare på 
Bergendahls Food.

– Man vinner så mycket på att nätverka, alla 
företag med någon form av logistikflöden har 
potential att bli bättre genom att träffa kollegor 
från andra branscher, säger Johan Sjöstrand. 
Den 1 juni valdes han till ny styrelseordförande i 
Plan, en uppgift han kommer att sköta vid sidan 
av sitt jobb som logistikutvecklare och projektle-
dare på Bergendahls Food i Hässleholm.

– Det ska bli jättespännande. Just nu håller 
jag på att sätta mig in i arbetet, i Plans långsik-
tiga mål och bilda mig en uppfattning om hur 
vi i styrelsen ska jobba för att nå målen och öka 
medlemsnyttan ännu mer. 

– Vi behöver även fokusera mer på att öka vårt 
medlemsantal för att inte tappa kompetensen 
som finns ute i landets alla företag.

Förankrat beslut
Plan drivs helt ideellt och gemensamt för alla 
som engagerar sig i föreningen är kärleken till 
logistik och tron på nätverkande som kunskaps-
källa och grund för kompetensutveckling.

– Den största vinsten med nätverk att få se 
med egna ögon hur en annan verksamhet fung-
erar, det ger en helt annan förståelse. Man måste 
prioritera fysiska möten med andra för att själv 
utvecklas.

Men även ideellt arbete kräver fokus, tid och 
energi, att vara styrelseordförande i Plan är ett 
krävande jobb. Det är Johan Sjöstrand förberedd 
på. 

– Jag har förankrat idén hos mina närmaste 
chefer på Bergendahls som ser det som en fjäder 
i hatten för företaget att jag har det här uppdra-
get. De stöttar mig och förstår att jag behöver 
ägna tid åt det här också.

 
Tid till fördjupning
I fem år har Johan Sjöstrand varit med i logistik-
föreningen och behållningen har varit stor.

2015 tog han initiativ till egna, mindre nät-
verksträffar inom Plan, med bl a Volvo och 
Kjell&Company för att få diskutera framgångar 
och motgångar med kollegor från andra företag i 
lugn och ro. Under ett par år sågs en liten grupp 
representanter från företagen återkommande för 
att lära av varandra och diskutera aktuella frågor 
och utmaningar.

– Det är viktigt att det inte är för många på 
träffen. Och att man får tid till fördjupning och 
verklig reflektion, vi körde heldagar när vi sågs.

Enligt Johan Sjöstrand är Plans främsta syfte 
just det: att föra samman logistikintresserade 
från olika branscher och företag för att utbyta 
kunskaper. Och potentialen är enorm.

– Alla företag med någon form av logistikflö-
den borde ha stor nytta av att nätverka genom 
Plan. Vi måste hitta sätt att nå ut till ännu fler 
och få logistikkompetensen att växa i Sveriges 
företag.

Namn: Johan Sjöstrand
Ålder: 30
Gör: Logistikutvecklare och projektledare på 
Bergendahls Food
Aktuell: Ny styrelseordförande för Plan sen 
1 juni 2017
Bor: I Tyringe utanför Hässleholm
Fritid: Älskar sport och fysisk aktivitet i alla 
dess former. Hängiven ishockeysupporter 
vintertid (Tyringe och Malmö) och såld på 
husvagnslivet med barnen sommartid.

Plan kalendarium  
hösten 2017 
» Master Meeting med Pascal Dennis 
 24–25 oktober, Lund
 Den 24–25 oktober håller Toyota-profilen Pascal  
 Dennis i en heldag om olika implementeringsstrate-
 gier för lean och hur man når önskat resultat. 
 Träffen hålls på Alfa Laval i Lund.

» Forsknings- och tillämpningskonferensen 2017 
 25–26 oktober, Göteborg
 Plans årliga Forsknings- och tillämpningskonferens 
 hålls i år den 25-26 oktober på Chalmers i Göteborg. 
 Håll utkik efter mer info och program på plan.se.

» Logistik & Transport 2017  
 7–8 november, Göteborg
 Plan är ny Content Partner till Svenska Mässan och 
 arrangerar därmed ett seminarium om S&OP under 
 Logistik & Transportmässan den 8 november 
 kl 09.30–12.00. Programmet är under utformning och  
 talar gör bl a Fredrik Helgesson och Patrik Jonsson.  

» Plan networking day, 30 november, Växjö
 Den 30 november arrangeras återigen Plan 
 Networking Day på Linnéuniversitetet i Växjö. Klara  
 att medverka är bl a Nobia och Volvo Bussar. Håll 
 utkik efter mer info på plan.se!

Psst, som medlem får du rabatt på alla 
seminarier och kurser Plan arrangerar!  

Höstens utbildningar 
» Produktionslogistik Grunder – BSCM 
 5–6 och 19–20 september, Stockholm
» Lean Games, Day 5 september, Stockholm
» Sälj- & verksamhetsplanering, 26 september, 
 Göteborg
» Produktionslogistik Intro, 26–27 september, 
 Stockholm
» Lean Advanced, 26–28 september, Stockholm
» Lagerstyrning, 17–18 oktober, Göteborg
» Kata Coach-träning, 28–29 oktober, Aros Electronics,  
 Göteborg
» Lean i praktiken, 6–8 november, Stockholm
» CPIM del 2, 14–15 november och 5–7 december,  
 Stockholm
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» Luttrad nätverkare axlar klubban

» Helnöjda deltagare på årets plan-konferens

» Plan i nytt samarbete med Logistik & Transport

» Krönika: Oskar Jellbo

LUTTRAD NÄTVERKARE  
AXLAR KLUBBAN

– Det som är så bra med Plan är kunskapsutbytet mellan 
olika företag. Att alla i nätverket blir duktigare på logistik, 
säger Johan Sjöstrand.



leanfolk som jag brukar arbeta med, säger Ola 
Johansson.

– Det blev mer diskussioner kring hur man 
får med sig medarbetare i förändringsarbete än 
om leanstrategier.

Plan-konferensen hölls i Göteborg för första 
gången 2016. 

– Många deltagare tyckte det var tråkigt att 
tvingas välja mellan företagsbesöken. så vi 
valde att upprepa ett vinnande koncept så att 
fler skulle få möjlighet att besöka företagen 
här i Göteborg, berättar Madelene Parkhagen, 
kommunikationsansvarig i Plans styrelse. 

Under konferensens andra dag hölls flera 
uppskattade föredrag. Jonas Ogvall från 
Svensk Digital Handel berättade hur digitalise-
ringen påverkar svenskt näringsliv, Charlotte 
Ljunggren från Göteborg Landvetter Airport 
berättade om framtidens flygplats, Hans Ohl-
son berättade om Ellos stora systembyte för 

HELNÖJDA DELTAGARE PÅ ÅRETS 
PLAN-KONFERENS
Årets Plan-konferens i april var en riktig succé 
om man får tro deltagarnas omdömen.  
 – Betygen var överväldigande positiva, 100 
procent svarade att de var nöjda med årets 
konferens, berättar Axel Ågren på Plan. 

Plan-konferensen den 25–26 april lockade 
cirka 215 logistikintresserade till Göteborg 
och Lindholmen Science Park för workshops, 
studiebesök, konferens och nätverkande. Och 
om man får tro omdömena från deltagarna 
så var konferensen en succé. 4.4 poäng blev 
snittbetyget. 

– Allt fick bra betyg, särskilt talarna och 
besöken men även själva arrangemanget, säger 
Axel Ågren på Plans kansli. 

Första dagen var fylld av parallella heldags-
aktiviteter, med studiebesök hos bl a SKF, 
Göteborgs hamn, Poppels, Varner Gruppen, 
SKF, Ellos, Ica och Volvo cars och workshops 
kring Lean ledarskap, KATA, Demand driven 
adaptive Enterprises och värdeskapande i 
supply chain. 

– Det var genomgende höga betyg, mellan 
4,2 och 5 av fem möjliga. 

– Allra högst betyg – 5 poäng av 5 möjliga 
– och omdömet ”Outstanding” fick worksho-
pen om Lean Kata, som hölls av Ola Johansson 
från Part Development. 

– Det var verkligen kul att höra! Det var 
verkligen lyckat och lärorikt även för mig, med 
fler som jobbar kring logistikfrågor än rena 

e-handeln tidigare i år och världsnamnet Carol 
Ptak från Demand Driven Insitute höll ett 
inspirerande anförande om att Supply chains 
är inte kedjor utan komplexa system med olika 
kontaktpunkter – och framförallt om hur man 
skapar ”flow”. 

– Prognoser är bra för den långsiktiga pla-
neringen men går inte att ta in i den dagliga 
verksamheten, där stämmer de aldrig. Man 
måste ha relevanta tidsramar och använda rätt 
verktyg. Och glöm hårdvara och mjukvara – det 
är tankevara som måste till, sade Carol Ptak. 

215 nöjda konferensdetagare lyssnade till Carol Ptak 
och de andra föreläsarna vid årets Plan-konferens. 

Studiebesöket på Varner Gruppens nya, högautomati-
serade lager i Vänersborg var uppskattat. ”Wow vilket 
lager” var en av kommentarerna från de 14 besökarna. 
Fr v Moa Stenkvist, Coop Logistik, P-O Johansson, Ifö 
Sanitär, Niklas Wall, Varner Gruppen, och Sajad Veismo-
radi, Elisabeth Carlén och Erik Claesson från Newbody. 

– Vi valde att upprepa ett 
vinnande koncept så att 
fler skulle få möjlighet 
att besöka företagen här i 
Göteborg, berättar Made-
lene Parkhagen. 



Plan är kompetensnätverket för alla som 
arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besök oss på www.plan.se  
Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se

Plan inleder nu ett samarbete med Logis-
tik & Transport, där föreningen blir Con-
tent Partner till mässan och står för en 
del av konferensprogrammet.

Den 7–8 november hålls branschmässan Logis-
tik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg. 
Nytt för i år är att logistikföreningen Plan är 
Content Partner till eventet. 

– Samarbetet innebär konkret att vi är utstäl-
lare på varandras arrangemang och mark-
nadsför oss i varandras respektive kanaler. 

Plan arrangerar också ett halvdagsseminarium 
under vår flagg på mässan, säger Jan Nilsson, 
affärsansvarig för Logistik & Transport.

Parallellt med mässan hålls alltså en konfe-
rens med flera parallella spår. Plan bidrar på 
temat lagerstyrning och sälj- och verksamhets-
planering. 

– Det finns tydliga synergier, vi tyckte att det 
var bättre att se varandra som kollegor istället 
för konkurrenter, säger Jan Nilsson. 

– Plan är riktigt vassa på lagerstyrning och 
det är dumt att uppfinna hjulet när kompeten-
sen och kunnandet redan finns.

Seminariet hålls den 8 november klockan 
09.30–12.00.

– Vi ger dem spetskunnandet och får i gen-
gäld möjlighet att öka intresset för både Plan 
och våra hjärtefrågor ännu mer, säger Tobias 
Ericsson, som ansvarar för seminariet från 
Plans håll. 

Bland talarna finns Peter Cedergårdh, Fred-
rik Helgesson och Patrik Jonsson.

– Mässan är ett bra fönster för föreningen att 
synas i. 

De senaste sex åren har Tobias Ericsson varit 
en mycket aktiv och uppskattad kraft i Plan. 
Men den 1 juni lämnade han styrelsen. Fören-
ingens stadgar tillåter nämligen bara att man 
sitter i sex år, som ett sätt att skapa dynamik 
och förnyelse i nätverket. 

– Jag förblir vanlig medlem såklart. Och den 
kompetens jag fått och det nätverk jag byggt 
upp kommer jag alltid att ha med mig. 

Lars Hultén, Jan Olhager, Patrik Jonsson 
och Stig-Arne Mattson är alla klara för 
årets Forsknings- & Tillämpningskonfe-
rens i oktober. 

Den 25–26 oktober hålls Plans årliga Forsk-
nings- och tillämpningskonferens på Chalmers 
i Göteborg. Programmet som släpps inom kort 
och har i år tre parallella spår med flera inslag 
av planering och styrning i allt från tillver-
kade industri till sjukvård och byggindustri. 
Konferensen berör även hållbarhet och cirkulär 

ekonomi, teknologi för materialhantering och 
hamn- och sjöfartslogistik, alltid med stort 
fokus på tillämpad forskning. 

En av årets Keynote Speakers är Lars Hultén, 
vd för Swisslog i Norden. I talarlistan finns 
också framstående logistikforskare som Stig-
Arne Mattsson, Patrik Jonsson och Jan Olhager 
och industrirepresentanter från företag såsom 
AB Volvo, Volvo Cars, SKF och NCC Con-
struction Sverige. 

Fullständigt program för konferensen finns 
inom kort på plan.se!

»  Plan är riktigt vassa på 
lagerstyrning och det är 
dumt att uppfinna hjulet 

när kompetensen och kunnandet 
redan finns, säger Jan Nilsson.

Plan i nytt samarbete med Logistik & Transport

Här är Plans nya styrelse
Johan Sjöstrand, Bergendahls Food(ordf)
Magnus Nordfeldt, Göteborgs Hamn
Peter Rosén, Handelshögskolan Göteborg
Pär Bergstedt, Pär Bergstedt AB
Christina Broms, Getinge
Madelene Parkhagen, Västra Götalandsre-
gionen
Per-Olof Johansson, Ifö Sanitär 
Joakim Hillberg, Revere
Erik Claesson, Newbody
Fredrik Helgesson

Het talarlista på Årets F&T-konferens

Tobias Ericsson lämnar Plans styrelse men fortsätter 
hålla i trådarna för Plan Networking Day och seminariet 
vid Logistik & Transport i höst. 



NYA KURSER 
– NY UTBILDNINGSANSVARIG

Som PLAN tidigare informerat om så kommer APICS´ 
certifierings-program CPIM (Certified in Production and Inven-
tory Management) att förändras. Tills nu har det varit totalt 

fem kurser, men i framtiden blir det bara två; modul 1 och modul 2. 
Modul 1 kommer i stort sett att motsvara nuvarande Grunder. Den stora 
förändringen är att de övriga fyra kurserna ersätts av en; CPIM modul 2. 
Vi kommer att ge denna kurs för första gången i november-december 
med Jan Olhager som kursledare. Jan har undervisat i samtliga moduler 
i ”gamla” CPIM och har den bredd som krävs för att ta sig an nya CPIM 
modul 2.

En annan nyhet är kursen CLTD (Certified in Logistics Transportation 
and Distribution) som vi planerar att ge till hösten. Kursen har funnits 
en tid i APICS’ utbud och nu ger vi den i Sverige. I likhet med övriga 
APICS-kurser som vi ger så talar vi svenska på kursen, men bilder och 
kursmaterial är på engelska.

Utöver ovanstående fortsätter vi givetvis med vårt ”traditionella” utbud 
av kurser. Information om detta finns på vår hemsida www.plan.se

 
Efter sommaren kommer undertecknad att glänta på dörren till pen-
sionärslivet. Jag kommer att fortsätta mitt ordinarie jobb på Högskolan 
Väst, men uppdraget som ansvarig för PLANs utbildningar kommer 
att tas över av Pär Bergstedt. Han har undervisat på PLAN-kurser i 
många år och har bred erfarenhet från logistikarbete i olika befattningar 
och uppdrag. Pär har den kompetens och den energi som krävs för att 
utveckla potentialen som finns i vår utbildningsverksamhet.

Vi i PLAN anser att vi har bra utbildningar – och våra utvärderingar 
visar att även våra kursdeltagare tycker så. I varje tillverkande företag 
finns minst en person som borde gå någon av våra utbildningar. Det blir 
några tusen. Dessutom finns det stort behov av våra utbildningar inom 
konsultföretag, distributionsföretag, logistikföretag etc. Problemet är att 
det ofta går att få logistiken att fungera hyfsat, men att det kan vara väl-
digt svårt att få grepp om vad det kostar. Ännu svårare är det att få grepp 
om vilka kostnader och uteblivna intäkter som orsakas av dålig logistik. 
Effekterna uppstår ju på så många olika (kostnads-)ställen att det är näs-
tan omöjligt att få en samlad bild. Men det råder knappast någon tvekan 

om att ökad kompetens hos medarbetarna är en lönsam investering.
Jag önskar Pär lycka till med uppdraget som ansvarig för PLANs utbild-
ningar. Jag vill också lyckönska Sveriges företag och logistiker som har 
tillgång till det smörgåsbord av utbildningar, nätverk, konferenser och 
annat som PLAN erbjuder. Ta för er!

 
Oskar Jellbo

» Det råder knappast någon tvekan 
om att ökad kompetens hos  
medarbetarna är en lönsam  

      investering.

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av  
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafisk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se, www.michaelwall.se
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