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TAR PLANS KURSUTBUD
TILL NYA HÖJDER
Det händer mycket på utbildningsfronten
hos Plan just nu. Bland annat har de certifieringsförberedande kurserna fått helt
nya upplägg.
– Vår förmåga att hjälpa kursdeltagarna
att klara certifieringen har blivit fantastiskt mycket bättre, säger Pär Bergstedt,
utbildningsansvarig i Plan.

Plans uppskattade kursutbud sträcker sig från
lagerstyrning till lean. I höst har utbudet breddats ytterligare mot transportadministration
– med certifieringskursen CLTD – Certified in
Logistics, Transportation and Distribution, som
ger djup kunskap i allt från transporter och distribution till lager och terminalhantering.
– Det här är delvis en ny målgrupp för Plan,
men kompetensen är hett efterfrågad och certifieringen är ett välkommet tillskott, säger Pär
Bergstedt, ny utbildningsansvarig i Plan sedan
september i år.
Produktionslogistik Grunder erbjuds fortsatt
som företagsintern kurs och intresset för Lagerstyrning och S&OP växer.
– Det finns behov av att utveckla kompetensen
inom operations management, det blir troligtvis
fler fördjupningskurser inom detta framöver.
Nytt upplägg för CPIM

En stor nyhet är att APICS lanserat ett helt nytt
utbildningsupplägg, där CPIM-certifieringen
går från fem kurser till två med omarbetat
läromaterial. Kurserna har också en ny digital
plattform (LMS) för utbildningsaktiviteter
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online som erbjuder självtester och stödjer en
ökad interaktivitet mellan elev och lärare. Även
kursmaterialet har blivit fylligare.
– Man får mycket mer för pengarna idag,
det nya, förbättrade kursmaterialet och LMSplattformen gör tillsammans att vår förmåga att
hjälpa kursdeltagarna att klara certifieringen har
blivit fantastiskt mycket bättre.
Upplägget innebär möjlighet till mindre
lektionstid och mer lärarledd distansutbildning
om eleverna så önskar. Samtidigt går ansvaret i
högre grad över på eleven att se till att komma
väl förberedd till lektionerna.
Den nya CPIM-kursen del 2 är under genomförande och leds av Professor Jan Olhager i
traditionell lektionsbaserad form.
– Studietakten är lite högre men upplägget
verkar fungera jättebra. Framöver ska vi öka
möljigheterna till digitala studier, parallellt med
de traditionella lektionsbaserade kurserna.
Passar inte alla

Enligt Pär Bergstedt är den s k ”omvända
pedagogiken” en trend i hela Västvärlden, med
alltmer egenstudier där lärare agerar coacher,
istället för traditionella lärarledda lektioner.
– Det fungerar jättebra för vissa individer som
har hög studiemotivation och disciplin. Men
det passar inte alla, de allra flesta av oss är inte
så självgående att vi klarar av att studera helt på
egen hand.
Pär Bergstedt ser en styrka i digitala läroplattformar, särskilt då möjligheten att testa och verifiera sina kunskaper kan öka förståelsen. Han
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– Plan är och kommer alltid vara ett nätverk för
Peer-to-Peer-lärande, säger Pär Bergstedt.

tror dock starkt på nyttan i lärarledd undervisning – med digitala verktyg som komplement.
– Plan är och kommer alltid vara ett nätverk
för Peer-to-Peer-lärande.

Psst,
Plans nätverksträffar
är gratis för medlemmar!

LYCKAT GÄSTSPEL PÅ
LOGISTIK & TRANSPORT

– Det är bra att kompetensen om planeringsfrågor som
Plan sitter på sprids brett, säger Patrik Jonsson.

Workshopen födde många bra diskussioner och reflektioner.

Kompetensnätverket Plan höll ett uppskattat seminarium om hur man kan nå
lönsamhet med bättre produktionsplanering på mässan i november.
– Plan är ju först och främst ett nätverk för kompetensutveckling, då är det
perfekt att vara med på en mässa där det
traditionellt inte varit huvudfokus på produktionslogistik och planeringsprocesser, säger Patrik Jonsson.

I november 2016 medverkade Plan för första
gången på Logistik & Transportmässan i
Göteborg, i en delad monter med Intelligent
Logistik. I år ställde Plan ut med en egen
monter och var även så kallad ”Content Partner” till mässan med ett eget seminarium om
verksamhetsplanering och lagerstyrning. Flera
flera tunga Plan-profiler fanns i talarlistan, bl a
annat styrelseledamoten Fredrik Helgesson på
Dentsply Sirona och tidigare Plan-ordföranden

Några av diskussionsfrågorna:
» Hur prognostiseras efterfrågan?
» Hur planeras förväntad framtida 		
beläggning i produktion/supply?
» Hur hålls efterfrågevolymer och
försörjningsvolymer i balans?
» Vilka planerings- och beslutsmöten
har ni?

Peter Rosén, Axel Ågren och Madelene Parkhagen från
Plan var nöjda med mässan.

Peter Cedergårdh på SKF.
– Det var ett lyckat upplägg med ett par
anföranden och en avslutande workshop där vi
förde en dialog i mindre grupper kring hur det
ser ut på deltagarnas egna företag när det gäller
planeringsprocesser, berättar Patrik Jonsson,
professor på Chalmers och f d styrelsemedlem
i Plan.
Seminariet lockade ett 50-tal besökare – trots
att planeringsfrågor inte traditionellt brukar tas
upp på Logistik & Transport.
– Jag har inte sett någon utvärdering, men de
som varpå workshopen verkade väldigt intresserade av de här frågorna, så vi fick till jättebra
diskussioner och resonemang. Även om man
inte jobbar med just planering så är det här
viktiga frågor i nästan alla företag. Ur Planperspektiv tyckte Patrik Jonsson att upplägget
var jättelyckat.
– Det är bra att kompetensen i produktionslogistik och planeringsfrågor som Plan sitter på
sprids bredare. Vi borde synas i liknande sammanhang ännu mer framöver.

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
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FABIAN BENGTSSON KLAR
FÖR PLAN-KONFERENSEN
I vår får logistiksverige möjlighet att
frossa i spännande studiebesök, när
Plan-konferensen för första gången gästar Örebro den 17–18 april. Bland talarna
finns flera höjdarnamn, bland annat
NetOnNets ägare Fabian Bengtsson.

– Logistiken är helt avgörande i en digital, transparent e-handelsvärld, säger NetOnNets ägare Fabian Bengtsson,
som talar på Plan-konferensen i Örebro den 18 april.

vi lånat från APICS, som var väldigt uppskattat
där, berättar Stina Palmqvist, projektledare för
Plan-konferensen.
Konferensen kommer att hållas på Konserthuset mitt i centrala Örebro.
Fokus på företagsbesök

Första dagen för konferensen, den 17 april,
ligger huvudfokus som vanligt på studiebesök,
och bland företagen som är klara för besök
finns bl a Oracle, Meritor, Sportamore, Atlas
Copco Rock Drills, Volvo Power Train, ElekFOTO TOYOTA MATERIAL HANDLING

FOTO FOTOGRAF CECILIA

– Logistiken är helt avgörande i en digital,
transparent e-handelsvärld, säger Fabian
Bengtsson, ägare i NetOnNet, styrelseledamot
i Axfood och Svensk Fastighetsförmedling och
tidigare vd i tredje generation för SIBA.
Fabian Bengtsson, som utsågs till årets
entreprenör 2016, ska ta åhörarna med på den
otroliga digitala förändringsresan i hemelektronikbranschen som keynote speaker på Plankonferensen i Örebro den 18 april 2018.
– Jag kommer också att beskriva detaljhandelns utmaningar.
Talarproffset Anna Dyhre är i vanlig ordning
moderator för konferensen och på talarlistan,
som släpps i sin helhet i december finns också
Sven Wirenhammar, Director Supply Control
på Toyota Material Handling, som skall tala om
Toyotas produktionssystem som en livsstil och
företagets resa från BT till Toyota.
– Det kommer också att bli en väldigt spännande simuleringssession med Fresh Connection inom Supply Chain Alignment, ett inslag

– Vi fokuserar på att besöka så många som möjligt nu
när vi är i Örebroregionen, säger Stina Palmqvist.

troskandia, Stoneridge Electronics och Swedol.
– Vi fokuserar på att besöka så många som
möjligt nu när vi är i Örebroregionen. Det är
ett starkt centrum för logistik som utvecklas
hela tiden, säger Stina Palmqvist.
Besökarna tas emot av ansvariga, logistikoch produktionschefer och i besöken ingår
både rundvandring och gruppreflektion. Enligt
Stina Palmqvist har intresset från företagen i
regionen varit stort för att få arrangera besöken.
– Våra studiebesök är väldigt uppskattade
av både besökare och arrangörer och brukar
vara något utöver det vanliga. Vi tittar på allt
från produktion till lager och logistiklösningar.
Gruppsamtalen i slutet brukar ge massor av
inspiration och lärdomar.

Plan-konferensen 2018
17–18 April
Konserthuset Örebro
» För mer info och anmälan, besök plan.se.
»
»

Sven Wirenhammar, Director Supply Control på Toyota
Material Handling

KRÖNIKA:

SKA VI HELLRE FÖRÄNDRA
FORT ÄN BRA?

Ä

r det en trend att företagens förändringar hellre ska gå fort än
att man ser till att de blir bra? Ett nytt IT-system implementeras
idag ofta genom att snabbt gå igång i liten skala och prova sig
fram. Inget fel med agil systemutveckling – men det får inte bli en ursäkt
för att skippa förarbetet. Förr tänkte man noga igenom behov och krav
som sen dokumenterades i en kravspecifikation. Flera offerter begärdes
in och jämfördes för att sedan utmynna i ett val av leverantören med bäst
lösning för pengarna.
Här gäller det att navigera väl och undvika grundstötning. Man riskerar att helt missa målet om leverantören, och kanske inte man själv heller
i värsta fall, förstått de behov och krav som finns. En tumregel är att
undantag och specialfall står för merparten av problemen i en verksamhet. Dessa undantag missas ofta i snabba implementationer där man
bara hinner tänka standardfall. Det som verkade så snabbt och lockande
i leverantörernas säljpresentationer visar sig sedan i värsta fall vara en
ouppnåelig hägring när man står med ett försenat projekt som inte uppnått önskade fördelar. Guldet blir till sand helt enkelt.
Sedan har vi det här med automation – kombinationen av mjukvara

»

Det som verkade så lockande i
leverantörernas säljpresentationer
visar sig sedan i värsta fall vara en
ouppnåelig hägring … Guldet blir till sand
helt enkelt.
och prylar som rör på sig. Ett område som är synnerligen oförlåtande
inför halvtänkta strategier och processer. Ju mer man automatiserar,
desto mindre utrymme för mänsklig improvisation och kreativa genvägar, det är ju det man automatiserar bort i syfte att få högre effektivitet.
Här sitter verkligen djävulen och lurar bland detaljerna om man inte går
på djupet med funktionaliteten.
Men det finns självklart fördelar med automation – när man hittar rätt
lösning. Man ska inte bara stirra sig blind på kostnadsbesparingar man
kan göra på mantimmarna, man får också ökad transparens och mindre
skador i godshanteringen. Automation kan också ge renare luft när man
slipper dammande trucktrafik – jag glömmer aldrig hur smutsig luften
var på sommarjobbets lager, i klass med Londons tunnelbana på 80-talet.
I dessa högkonjukturdagar framställs automation som det nya svarta.
Men vi som jobbat med logistik ett tag vet att robotar, PLC-programmering och självgående truckar inte alls är nytt. Det nya är att bredare delar
av samhället nu fått upp ögonen för automation.
Man kan tro att drivkrafterna bakom automatisering skulle vara urtypen för rationellt beslutsfattande, men så är inte alltid fallet, varken idag

eller historiskt. Till exempel byggdes höglager på nittonhundratalet där
en del i specifikationen var att lagret skulle bli högst i Sverige. Idag byggs
säkert en del automation för att det är trendigt. Och snabbt går det, men
blir det alltid bra?
Hur ska man då göra? Ska man våga investera i ny IT och automation? En bra ansats är att se till att man förstått sina behov, drivkrafter,
möjligheter och risker innan man kastar sig in i ett projekt. Gör en ritning innan du börjar bygga ett hus. Jobba sedan på att kommunicera
ritningen till leverantörerna och hitta bästa partnern, inte bara prismässigt utan även kulturellt. Och se till att lösningen blir bra och inte bara
går fort att åstadkomma.
Christina Broms, Program Manager, Group Project Office, Getinge
Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av
Logistikföreningen Plan.
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