
– Plan är ett väldigt bra nätverk som 
man har stor nytta av som yrkesverksam 
logistiker. Men vi behöver nå ut till ännu 
fler, säger Christina Broms, ny i styrelsen 
sedan maj.

Det var kurserna i logistik och supply chain 
under Chalmers-utbildningen i industriell 
ekonomi som ledde Christina Broms in på 
logistikbanan.

– Logistiken lockade mig, det är så många 
ämnen som samspelar och en kul mix av teknik 
och ekonomi.

– Sen finns logistiken i alla branscher, från 
sjukvård till grönsakshandlare. Ja överallt.

Hon har varit logistikkonsult under större 
delen av yrkeslivet, bl a på Swisslog och Alfa-
konsult som köptes av Sweco år 2014. Sedan maj 
jobbar hon dock som programansvarig inom 
supply chain på Getinge.

– Jag hade ett uppdrag på Getinge för några 
år sedan och tyckte det verkade vara en kul kon-
cern. Jobbet är väldigt internationellt, det gillar 
jag. Vår grupp är åtta personer och bara jag sit-
ter i Sverige. Min chef finns i USA och resten av 
gruppen sitter i USA, Tyskland och England.

Hennes uppgift är att harmonisera och sam-
ordna koncernens globala logistik.

– Getinge har haft en väldigt decentralise-
rad försörjningskedja, när verksamheter har 
köpts upp har de till stor del fått sköta sig själva. 
Nu är tanken att vi ska hitta synnergier inom 
supply chain så att vi får större nytta av att vara i 
samma koncern. 

Ett projekt handlar om att samordna transpor-
terna.

– Idag varierar det stort mellan hur fabriker 
och säljbolag bokar och utför sina transporter, 
vilka avtal som används och vem som är ansva-
rig. Med mer koncerngemensamma processer 
borde vi få en betydligt effektivare logistik med 
lägre kostnader för Getinge och samtidigt göra 
miljön en tjänst.

I styrelsen kommer Christina Broms bland 
annat jobba med Plan-konferensen.

2018 hålls den 24–25 april, och för första 
gången i Örebro.

– Det finns väldigt mycket logistikverksam-
het och många spännande företag att titta på i 
Örebroregionen. Det är en väldigt bra placering 
för en logistikkonferens.

Hennes mål med styrelseengagemanget är att 
försöka få ut Plan bredare och locka ännu fler 
medlemmar och konferensdeltagare.

– Man har stor nytta av nätverk som yrkes-
verksam logistiker. Det skulle stärka svenska 
företag om fler logistiker fick chansen att vara 
med i yrkesnätverk och lära mer av varandra.

Det öppna klimatet som råder på Plans konfe-
renser och nätverksträffar är unikt.

– Det som är skönt med logistik är att man 
kan vara ganska öppen kring hur man jobbar. 
Företag har sällan något att förlora på att dela 
med sig av sina logistikerfarenheter, speciellt 
inte mellan olika branscher.

– Däremot har man mycket att vinna på att 
lära sig av varandra.

Namn: Christina Broms
Ålder: 47
Gör: Programansvarig inom Supply Chain på 
Getinge
Aktuell: Ny i styrelsen och jobbar särskilt 
med Plan-konferensen 2018 i Örebro.
Bor: I Sävedalen utanför Göteborg med man 
och två tonårssöner.
Fritid: Sjunger i kör, gillar naturen och är med 
i en bokcirkel. Att resa och att umgås med 
vänner är också prioriterat. 

Plan kalendarium  
hösten 2017 
» Forsknings- och tillämpningskonferensen 2017 
 25–26 oktober, Göteborg 
 Plans årliga Forsknings- och tillämpningskonferens  
 hålls i år den 25–26 oktober i Göteborg. Årets värd- 
 lärosäte är Chalmers och bland huvudtalarna finns  
 Maria Helmroth, Lindex och Lars Hultén, Swisslog.  
 Dessutom hålls en workshop kring hållbar logistik. 
 Mer info om programmet finns på plan.se.

» Supply Chain 4.0 
 12 oktober, Göteborg

» Lean Forum
 19–20 oktober, Göteborg

 
» Master Meeting med Pascal Dennis 
 24–25 oktober, Lund
 
» Logistik & Transport 2017 
 7–8 november, Göteborg
 
» Plan Networking Day 
 30 november, Växjö
 
» Missa inte höstens första nätverksträff: 
 Region Öst: Nätverksträff ABB Control Products, 
 21 september, Västerås

Psst, Plans nätverksträffar är gratis  
för medlemmar!   

Höstens utbildningar 
» Sälj- & verksamhetsplanering  
 26 september, Göteborg
» Produktionslogistik Intro  
 26–27 september, Stockholm
» Lean Advanced  
 26–28 september, Stockholm
» Lean i praktiken  
 6–8 november, Stockholm
» CLTD  
 7–9 november, Stockholm
» CPIM modul 2  
 14–16 november i Stockholm
» Kata Coach-träning  
 28–29 november, Aros Electronics, Göteborg

MEDLEMSSKRIFT FÖR LOGISTIKNÄTVERKET PL AN |  #3 SEPTEMBER 2017

UR INNEHÅLLET

» Vi måste nå ut till fler
» Hallå där: Maria Helmroth
» När är det rätt att automatisera?  
» Händelserik logistikhöst
» Krönika: Johan Sjöstrand

INTERVJUN:

»VI MÅSTE NÅ UT TILL FLER«

– Det som är skönt med logistik är att man kan vara gan-
ska öppen kring hur man jobbar, säger Christina Broms.



När är det rätt att automatisera? 
– Företag har väldigt olika anledningar 
till att välja automation, säger Anders 
Anderberg. På Plan Networking Day ska 
han och kollegan Patric Svensson ta med 
åhörarna på en automationsresa – från 
konceptstudie till en anläggning i full 
drift.

Anders Anderberg har ägnat nästan hela sitt 
yrkesliv åt konceptstudier och projektge-
nomförande i automationsprojekt och Patric 
Svensson har bl a erfarenhet från ICAs lager i 
Helsingborg. 

– Vi har lärdomar från mindre lyckade pro-
jekt till riktiga framgångssagor. Vi ska försöka 
plocka guldkornen och dela med oss av dem, 
ge exempel från verkligheten och även förklara 
vad som ligger bakom ett beslut att automati-
sera.

Automation handlar inte alltid om att effekti-
visera och minska operativa kostnader.

– Ibland automatiserar man för att kunna 
bygga på höjden och minska tomtstorlek och 
byggkostnader.

Automation kan innebära en rejäl förbätt-
ring i effektivitet och kassaflöde. Men det gäller 
att skapa rätt projektförutsättningar, t ex val av 
leverantör, avtal och ansvarsområden. Även 

risker måste tas med i beräkningen, menar 
Anders Anderberg.

– Riskbedömningen måste breddas från pro-
jektrisken till att även gälla resultatrisken. Vad 
händer om det tar ett halvår innan de resultat-
målen nås – Hur hanterar man det?

Vad jobbar du med på Lindex? 
– Jag, tillsammans med min avdelning, är 

ansvarig för fördelning och påfyllning av varor 
till Lindex butiker och övriga försäljningska-
naler. Vårt ansvar är att på bästa möjliga sätt 
allokera varor för att maximera försäljnings-
kanalernas, marknadernas och butikernas 
försäljning.

Vad ska du tala om vid Forsknings- &  
Tillämpningskonferensen? 

– Jag kommer att prata om de logistikutma-
ningar som finns inom modebranschen. Jag 
kommer även att berätta om Lindex digitala 
resa och företagets fokus på hållbarhet.

Vilka är de största logistikutmaningarna?
– Modebranschen är jättespännande och i 

logistiken får man vara beredd på hög kom-
plexitet. En stor utmaning är att majoriteten av 
våra varor bara köps en gång, de är rena mode-
varor med mycket kort livslängd. Det är därför 
svårt att veta i vilken försäljningskanal, i vilken 
butik, eller på vilken marknad varan kom-

mer att sälja bäst. Branschen präglas också av 
väldigt små kvantiteter på lägsta nivå (artikel – 
färg – storlek – butik). Genom optimal alloke-
ring och påfyllning kan vi på logistik bidra till 
att höja andelen fullprisförsäljning och därmed 
företagets vinst.

Varför är tillämpad forskning viktigt? 
– Det händer mycket inom detaljhandeln 

med nya köp- och säljmönster samt nya för-
säljningskanaler. Hur påverkar detta företagen, 
kunderna och samhället? Tillämpad forskning 
är viktig för att öka de kunskaperna. »  Att minska de ope-

rativa kostnaderna 
behövs för att öka 

lönsamheten i branschen.
Save the date: 

Plan-konferensen 2018 
24–25 april, Örebro

Maria Helmroth är Central Country Manager, AB Lindex och keynote-talare vid Plans Forsknings- & Tllämpnings-
konferens den 25–26 oktober på Chalmers i Göteborg. 

Hallå där…

 MARIA HELMROTH



Ny teknik är också extra riskfyllt, menar han.
– Oavsett om det handlar om mjukvara eller 

robotar innebär produktlanseringar och nya 
generationer teknik nästan alltid mer stör-
ningar i implementeringen.

Att man låser sig i en lösning är en orsak till 
att TPL-branschen har låg automationsgrad.

– Både orderstrukturen och artikelstruk-
turen måste stöttas av automationen. Många 
tredjepartslogistiker har svårt att förutsäga hur 
kundbasen ser ut framöver, då blir det svårare 
att automatisera.

Just nu råder en automationsbuzz i e-han-
deln, menar han.

– Att minska de operativa kostnaderna 
behövs för att öka lönsamheten i branschen.  
Men i e-handeln är implementeringen extra 
känslig, det får inte bli störningar i leveran-
serna, då försvinner kunderna. 

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

När är det rätt att automatisera? 
För alla som älskar logistik är hösten 
2017 en riktig fullträff. Plan ökar kursut-
budet och kalendern är full av nätverks-
träffar, konferenser och seminarier. 

På Plan är schemat fullmatat med nätverksträf-
far, kurser, seminarier och konferenser. Höjd-
punkten är kanske den årliga Forsknings- & 
Tillämpningskonferensen den 25–26 oktober 
på Chalmers i Göteborg, som berör allt från 
styrning, planering och materialhantering till 
hamn- och sjöfartslogistik. Som vanligt ligger 
fokus på tillämpad forskning. 

– Det är ett väldigt bra program i år med 24 
papers som kommer att presenteras under två 
dagar, berättar Axel Ågren på Plan. 

Plan är utställare vid Lean Forum i Göte-
borg den 19–20 oktober och har också ett nytt 
samarbete med Logistik&Transportmässan i 
Göteborg den 7–8 november. 

– Vi anordnar ett seminarium om lagerstyr-
ning under mässan där bland annat Patrik 
Jonsson och Tobias Ericsson kommer att tala. 

Den tredje större händelsen är Plan Networ-
king Day som hålls den 30 november i Växjö, 
där ämnen som automation, leverantörsut-
veckling, lean och supply chain-partnerskap 
står på agendan. 

– Det känns jättebra! Plan har flera nya sty-
relsemedlemmar och alla är jätteengagerade i 
att utveckla verksamheten. 

Att Sveriges företag behöver öka sin logis-
tikkompetens märks. De senaste åren har 
tillströmningen av deltagare till Plans kurser 
bara ökat. 

– Vi gör om vårt kursutbud och utvecklar 
det. Flera av kurserna i höst är fulltecknade 
och datumen för vårens kurser släpps i oktober, 
berättar Axel Ågren. 

Det senaste tillskottet är CLTD, en helt ny 
certifieringkurs i logistik, transport och distri-
bution. 

– Vårt fokus har främst legat på produktions-
logistik tidigare, nu breddar vi kursutbudet 
mot transporter och utökar med ytterligare en 
certifieringskurs.

Anders Anderberg är senior logistikkonsult på Sweco 
och talare på Plan Networking Day i Växjö den 30 
november. 

HÄNDELSERIK LOGISTIKHÖST
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För alla som älskar logistik väntar en riktig toppenhöst. Plan anordnar flera konferenser och seminarier  
i logistikens tecken. 
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HINNER LOGISTIKFLÖDET MED 
DEN DIGITALA MATHANDELN? 

Jag som konsument har alla möjligheter. Idag handlar det inte 
om när jag ska åka och handla, utan när jag kan ta emot min leve-
rans. Den tanken slår mig när jag från soffan handlar in familjens 

veckoinköp. Men en hel del utmaningar föds samtidigt som vi bekvämt 
beställer våra livsmedel hemifrån. 

Jag ser dagligen utmaningarna i branschen utifrån mitt arbete. Vi går 
från stora volymer och långa transportsträckor med stora lastbilar till att 
behöva skapa fler hubbar och mindre transportbilar för att kunna leve-
rera löskolliplock med dagen-efter-leverans. 

Tillväxten inom digital mathandel ökar drastiskt varje år. 7,2 miljarder 
SEK spås omsättningen hamna på 2017. En ökning med två miljarder 
per år. Det innebär att flera av livsmedelsaktörerna behöver ställa om i 
sin produktion. Kampen mellan aktörerna för att ta marknadsandelar på 
en relativ ny marknad som inte är mättad kostar mycket pengar samti-
digt som branschen aldrig haft så mycket tryck på prispress som nu. 

Jag välkomnar den digitala mathandeln. Men jag anser samtidigt 
att det finns risker med att vi i branschen stressar fram lösningar och 
arbetsprocesser för att hinna med i utvecklingstempot som tvingas fram 
i racet om marknadsandelar. Bland annat finns risken för att matkvalitén 
sänks. Främst ser jag risker med temperaturhanteringen vid transporter 
med olika temperaturzoner till samma kund. Ett annat problem är hur vi 
hanterar vårt svinn när fler hubbar måste öppnas på grund av kraven på 
dagen-efter-leveranser.  

Samtidigt tror jag att riskerna är mindre än kundnyttan, vilket gör att 
jag hejar på och själv försöker bidra med mina logistikkunskaper och 
nya, bättre och mer genomtänkta lösningar för att minska riskerna inom 
digital mathandel. 

Jag tror att digital mathandel om några år kommer att hamna i en sta-
bilare tillväxtkurva och då kommer alla aktörer få börja se om sina pro-
cesser för att effektivisera och ta bort flaskhalsar och slöserier de skapat 
under denna hektiska positioneringstid. Det är egentligen då marknaden 
verkligen kan börja skapa vinst för företagen. Just nu kostar det ofantliga 
summor för alla aktörer. Att hantera de ineffektiva processerna kommer 
att bli ett måste i framtiden. 

Jag älskar att följa utvecklingen inom e- handeln och ser visioner från 
drönare med matlådor och självkörande budbilar till förvaringsboxar 
som håller varorna i rätt temperatur utanför hemmet och med kylskåp 
som har koll på både bäst före datum och beställer det som snart är slut. 
En annan vision är en digital mathandel där vi som konsumenter bara 
behöver ställa in våra matvaror som är levererade till våra ”Förvarings-
lådor” utanför hemmet. Men för det krävs det först en hel del tankenö-
tande av oss logistiker.  

Jag är glad för att jag får vara en del i den digitala matrevolutionen och 
vara med och bidra till dess utveckling.  

I PLAN verkar vi för kunskap och utbyte av erfarenheter – vi tror att 
det gör både Sverige och oss som förening väldigt starka. För att nå våra 

visioner behövs personer som kan ge oss möjligheterna och en grupp 
som gör just det är forskarna inom logistik. Plans forsknings- & tillämp-
ningskonferens den 25–26 oktober i Göteborg är ett bra forum för att se 
och mäta våra praktiska kunskaper med forskarnas resultat.  Välkommen 
dit du med - för att se om forskarnas framtagande stämmer överens med 
praktikerna.  

Johan Sjöstrand, logistikutvecklare på Bergendahls och  
styrelseordförande i Plan

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av  
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se
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