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DET SJÄLVKLARA  
NÄTVERKET FÖR ALLA 
LOGISTIKINTRESSERADE

Våra medlemmar kommer från vitt skilda håll, men 
det som sammanlänkar oss är intresset för logistik. All 
verksamhet inom Plan bedrivs på ideell basis via styrelse 
och regionkommittéer och vi arbetar för att underlätta 
för logistikbranschen genom nätverkande, mässor och 
utbildningar. Som medlem i Plan får du tillgång till våra 
webinarier kostnadsfritt och vår konferens till rabatterat 
pris. Dessutom får du rabatterat pris på utbildningar och 
tidningen Dagens logistik fyra gånger per år. Men den 
största anledningen till att gå med i Plan är att du får 
tillgång till ett ovärderligt nätverk över hela Sverige. 

Plan är i första hand ett nätverk och därför finns vår 
medlemsmatrikel tillgänglig för alla medlemmar på vår 
hemsida. På så sätt kan du ta kontakt med personer som 
har samma utmaningar som du och få värdefulla råd utan 
att det kostar något. Fantastiskt att kunna lyfta blicken 
utanför sin egen organisation och diskutera med kollegor i 
nätverket, en guldgruva att ta utnyttja i ditt professionella 
liv inom logistiken.

Plans regioner är indelade i norr, öst, mitt, väst och syd 
och i varje region anordnas intressanta nätverksträffar på 
företag och högskolor. Vi har någonting för alla. Ta klivet 
in i vår gemenskap genom att bli medlem på www.plan.se! 

Plan är ett av Sveriges äldsta branschspecifika nätverk. Vi grun-
dades 1963 och har i dag 1 300 medlemmar från mer än 650 
organisationer. Plan arbetar inom logistik, supply chain, lean och 
flödesinriktat förbättringsarbete. 

Plan är en ideell sammanslutning som skall:

• Verka för utveckling och erfarenhetsutbyte inom 
logistiken

• Arbeta för att öka medlemmars kunnande och för att 
främja logistikens utveckling

• Genom internationella och nationella kontakter främ-
ja forskning och utveckling inom logistikområdet
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FUTURE PROOF

Your business logistics.
Ready, set, grow.

Our feature-rich solution, Astro WMS® SaaS is one of the world’s leading 
warehouse management system and we have more than 40 years of experience 
in logistics and supply chain. Let us help you take your warehouse operations to  

the next level. Our software is designed for optimal flexibility and scalability. 
With its real-time distribution planning and optimization for better decisions, 

you not only save time and money, but you also save the environment.

ARE YOUR READY  
FOR WHAT’S NEXT?  

READ ABOUT OUR SOLUTION:
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Webinarierna bygger på deltagande från medlemmar, 
både som deltagare och arrangörer. Här har vi en unik 
möjlighet för företag och nyckelpersoner inom logistik-
branschen att sprida kunskap om aktuella frågor såsom 
digital transportupphandling, MES, cirkulär ekonomi och 
EU:s mobilitetspaket. Vårt mål med webinarierna är att 
skapa något för alla.

Plan arrangerar också nätverksträffar där vi åker och 
besöker företag runt om i Sverige. Besöken är en bland-
ning mellan studiebesök och föreläsning där företagen får 
berätta om sin verksamhet, lyfta problem och lösningar 
tillsammans med andra i branschen. De senaste åren 
har antalet besök tyvärr blivit färre, men med start våren 
2022 kommer vi igång igen med stor entusiasm! Är du 
intresserad av att bjuda in till ett besök? Kontakta oss på 
Plan genom vår hemsida!

MED OVÄRDERLIGA
KONTAKTER
Ett av Plans viktigaste uppdrag är att skapa mötesplatser, underlätta 
för våra medlemmar i kunskapsutbytet och hjälpa till att lösa pro-
blem. Under pandemin startade vi upp vår webinar-verksamhet som 
snabbt blev en stor favorit med upp mot 100 deltagare vid varje träff 
och totalt genomförde vi ungefär 20 träffar förra året. 
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Urval av utbildningar inom logistik

• CPIM-programmet (Certified in Production and  
Inventory Management)

• CSCP-programmet (Certified Supply Chain  
Professional)

• Lagerstyrning
• Produktionslogistik - Grunder
• Sälj- och verksamhetsplanering
• Grunderna i cirkulär ekonomi - materialflöden
• Cirkulär logistik

Urval av utbildningar inom lean

• Lean i praktiken
• Leanspelet - handledarutbildning
• Träning I att göra och coacha problemlösning
• Lean Talks
• Lean Games day

Urval av eKurserna hos Quick & Clever AB:

• Tid och kapitalstyrning
• Produktionsstyrning
• Lagerstyrning
• Kundkrediter och betalning
• Affärsekonomi
• Styrning av försörjningskedjor
Se vår hemsida för komplett lista och beskrivning av varje 
utbildning: www.plan.se/utbildning

UTBILDNINGAR 
FÖR ALLA BEHOV
Plan genomför utbildningar i tre olika segment med en rad inriktningar. Vi ger kun-
skapen som behövs för att skapa en flexibel logistik och produktion och är övertyga-
de om att nyckeln till varaktig framgång och stabil lönsamhet stavas kompetens. 

Våra utbildningar sker både online och vid fysiska möten och vi har möjlighet att 
skräddarsy en lösning efter våra medlemmars behov. Plan är den ledande utbild-
ningsarrangören för både Supply Chain Management och inom Lean i Skandinavien. 
Vi utför internationellt gångbara certifieringsutbildningar inom det amerikanska 
APICS-programmet samt även mer skandinaviskt anpassade utbildningar inom 
Supply Chain Management och Lean.  

Vi har dessutom breddat vårt utbud genom eKurserna hos Quick & Clever AB. Om du 
ser ett behov av att utbilda dig själv eller din personal är du välkommen att kontakta 
Plan på 08-24 12 90.
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FÅ KONTROLL ÖVER DINA INKÖP MED 
DIGITALISERAD LAGERSTYRNING

Med vårt lättanvända och banbrytande inköps- och lagerstyrningssystem 
får du kontroll över inköpen, känner tryggheten i att köpa rätt volymer 

samtidigt som du sparar tid, helt automatiserat och molnbaserat. 
Inköpsprocessen blir digitaliserad.

Låt AI-algoritmer och Machine Learning 
styra ditt lager och din inkö psplanering.

Ligg i framkant.
 Ta kontrollen över ditt lager.

All försäljning börjar med ett bra inköp.

Följ oss!
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Under konferensen får deltagarna möjlighet att besö-
ka några av värdstadens mest intressanta företag och 
fördjupa sig i deras arbetssätt och filosofi. Vi bjuder också 
in experter som håller föredrag om allt från citylogistik 
till supply chain och låter företag ställa ut i montrar och 
skapa personliga möten. Under Plan-konferensen 2022 
består föreläsarna bland annat av Mattias Perjos, CEO 
för Getinge och Fredrik Boije, som har huvudansvaret för 
H&M:s globala logistik. Representanter från Trafikverket 
berättar om digitaliseringsprocessen inom transportsys-
tem, och Sophie Öhrström på den internationella klädjät-
ten GANT föreläser om hur de utvecklar sina logistikflö-
den och vi besöker ICA, SKF, Kappahl och många fler! 

Den första dagen av konferensen består av studiebesök 
på arbetsplatser och den andra fokuserar på föreläsningar 
och nätverkande. Vi anordnar också en mycket uppskattad 
middag där deltagarna får chans att lära känna varandra 
ännu bättre. Varje år deltar runt 80 företag och ungefär 
200 deltagare, vilket gör det till den största logistikkonfe-
rensen i Sverige. 

PLAN-KONFERENSEN - 
ÅRETS STORA
HAPPENING
Plan anordnar varje år Plan-konferensen. Den hålls på vårkanten 
och är ett unikt tillfälle att samla branschen och utbyta erfarenheter. 
Tanken med vår konferens – mötet för logistik och supply chain ma-
nagement – är att du ska få nya tankar och idéer, nya relationer och 
inspiration samt en härlig känsla från två trevliga dagar.
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Kunskapsutbytet mellan dessa grupper är ett av de grund-
läggande syftena med konferensen och har starkt bidragit 
till tidigare års framgångar. Forsknings- och tillämpnings-
konferensen är en lunch-till-lunch-konferens där forskare 
och företag möts och utbyter erfarenheter. Under konfe-
rensen hålls föredrag med forskare från Sveriges främsta 
universitet inom logistik, som Chalmers, KTH och Linkö-
pings Universitet och ämnen som behandlas är allt från 
strategiska val i försörjningskedjan till cirkulära flöden.

Konferensen kompletterar Plan-konferensen på ett bra 
sätt och ger en dynamik till vår verksamhet. För att nå 
framgång inser vi på Plan att vi måste dra åt samma håll 
genom hela kedjan, från utbildning till utförare och Forsk-
nings- och tillämpningskonferensen skapar en bra grund 
att stå på inför framtiden.

ETT FORUM DÄR  
AKADEMI OCH PRAKTIK 
KAN MÖTAS
Varje höst anordnar Plan Forsknings- och tillämpningskonferensen som 
är ett unikt koncept där det akademiska möter det praktiska. Konferensen 
vänder sig till forskare och praktiker verksamma i näringsliv, akademi och 
offentlig sektor och hålls varje år på ett lärosäte i Sverige. 

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen  
erbjuder helhetslösningar medlyftutrustning, leasing, montage, service 
och utbildning av din personal.  
Låt oss ta hand om det viktigaste så att du kan lägga energi på annat.

Läs mer på abus-kransystem.se

Vikten av det viktigaste

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE
JJ GRUPPEN & CARLHAG
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TGWTGW
POWERFUL INTRALOGISTICS TECHNOLOGIES
TGW solves its customers' supply chain challenges with highly  
automated, efficient and future-proof intralogistics systems. 

In our core markets of Fashion & Apparel, Grocery and Industrial 
& Consumer Goods, we build on strong partnerships that include 
everything from planning to implementation to lifetime services.

www.tgw-group.com
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knapp.se

Behöver ditt lager automatiseras?

Vi har automatiserade lagerlösningar för alla typer av lager och behov,
oavsett om du söker helhetslösningar eller integrerade delar till lager,
fulfillmentcenter eller butiksautomation. 
 
Alla lösningar passar inte alla verksamheter. Med fler än 3000 installationer
globalt har vi en gedigen erfarenhet från många olika automationslösningar 
och branscher. 
 
Vi levererar inte bara lösningar, vi bygger långsiktiga relationer. Kontakta oss så
hjälper vi dig med din automationsresa. 
 

sales.se@knapp.com

+46 42 560 00 



Framtidens hållbara 
etableringslösningar
finns i Eskilstuna 
Etablera din verksamhet i Eskilstuna nära kunder och leverantörer mitt i expansiva
Stockholm-Mälardalen där du når 4 miljoner människor inom 60 minuter. Strategisk 
placering med klimatsmarta transportflöden via Eskilstuna kombiterminal, tillgång 
till etableringsklar mark och rätt kompetens för verksamheter inom logistik,
industri och e-handel är bara några av alla fördelar med Eskilstuna

People that make 

a differencewww.eskilstunalogistik.se

Stockholm-Mälardalen där du når 4 miljoner människor inom 60 minuter. Strategisk 
placering med klimatsmarta transportflöden via Eskilstuna kombiterminal, tillgång 
till etableringsklar mark och rätt kompetens för verksamheter inom logistik,

Om något är viktigt 
kämpar man lite extra. 

Logistik är viktigt för 
alla de människor i Eskilstuna 

som planerar, tillverkar, 
förpackar, transporterar 
och distribuerar varor. 

Människor som 
gör skillnad.



- Vi har ju väldigt många medlemmar och en tydlig förändring 
vi har gjort de senaste åren är att starta upp webinar-verk-
samheten när vi inte har kunnat hålla våra vanliga träffar. Det 
har varit mycket uppskattat och välbesökt, berättar hon.

Plan är ingenting utan sina medlemmar, understryker 
Christina, och berättar om hur intresset och engagemang-
et är tydliga framgångsfaktorer för Plan.

- Det är roligt att folk är öppna och vill dela med sig av 
både problem och lösningar. Det tjänar ju alla på. När man 
arbetar med flöden har man mycket gemensamt och det 
är det som är Plans styrka, att vi kan lyfta blicken.

Hur vill du att Plan ska utvecklas framåt?

- Vi står för kompetensutveckling och nätverkande och 
det bygger vi vidare på. Vi har ett starkt grundkoncept 
som hela tiden utvecklas. De senaste åren har vi, liksom 
många andra, anpassat vår verksamhet till att bli mer di-
gital, men onlineutbildningar och webinarier och vi gjorde 
till och med en konferens virtuell. 

Hur ska du få Plan att växa ytterligare?

- Vi ska nå ut i bruset och vi ska fortsätta vara relevanta. 
Vi har en enorm kompetens hos våra medlemmar och en 
enorm potential. Vi ser också nu hur det kommer en ny 
generation in i logistikbranschen, som hellre ser digital kom-
munikation jämfört med exempelvis papperstidningar. Vi har 
en stark koppling till akademin med fördelaktiga student-
medlemskap för att fånga upp dessa nya talanger tidigt. Det 
är otroligt givande att ta del av deras färska kunskaper och 
nya ögon på logistikbranschen. Där ligger framtiden.

”VI BYGGER VIDARE 
PLANS FRAMGÅNG  
OCH GRUNDKONCEPT” 
Christina Broms har suttit i Plans styrelse i sex år, och varit ordförande i 4. 
Med ett genuint engagemang för logistikbranschen har hon varit med och 
drivit Plan genom svåra pandemi-tider och utvecklat vår verksamhet till 
att möta de förändrade behoven som kommit till följd av restriktioner och 
inställda personliga möten. 
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OptimityOptimize
YOUR SUPPLY CHAIN - TRANSFORM
YOUR BUSINESS 
Intelligent planning software from the supply chain experts

optimitysoftware.com

19 | LOGISTIKFÖRENINGEN PLAN 



Regional partnerHuvudman

Varför placera dig
i en storstad 
när du kan 
dra nytta av två?
Upptäck affärsmöjligheterna i området mellan Oslo och Göteborg,
en av sveriges främsta transport- och industriregioner. 
Vi hjälper dig snabbt och kostnadsfritt att hitta rätt läge.
www.positionvast.se

I Position Väst ingår: Bengtsfors • Dals-Ed • Essunga • Färgelanda • Grästorp • Lysekil • Mellerud 
Munkedal • Orust • Sotenäs • Strömstad • Tanum • Trollhättan • Uddevalla • Vara • Vänersborg • Åmål

Oslo

Stockholm

Malmö

Köpenhamn

Göteborg

Logistikföreningen Plan

Gustavslundsvägen 143, 5tr

167 51 Bromma

08-24 12 90

info@plan.se

www.plan.se 
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