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Det är full fart framåt för samverkan inom logistikområdet mellan näringslivet, akademin och det offentliga livet.
Nu med forskningsteamet ReLog på plats i Campus Helsingborg. I första hand håller vi oss till verksamheter i
nordvästra Skåne som från kommunerna representeras av Familjen Helsingborg

Häng med på ett aktivt medlemskap – bli medlem!
Nästa frukostmöte den 16 september har fokus på E-handel.

Vi träffas hos det många gånger prisbelönta Tailor Store.
Jan Höjman, VD och delägare, berättar om entreprenörskap, kläder och mode,
CSR i Sri Lanka och tillväxt inom e-handel på Tailor Store.
Anmäl dig via vår hemsida www.celit.nu, – vänta inte för länge då antalet platser är
begränsat.

Rapport från vår senaste aktivitet- Frukostmöte den 19 augusti på Campus med forskningsteamet på ReLog;

ReLogs temaområden: Handelslogistik och Citylogistik
Utgångspunkten för satsningen på den nya forskningsplattformen är logistikens ökade betydelse för
handeln. Helsingborg är en handelsstad och ett logistiskt nav för varor och transporter. Helsingborgs
Hamn har utvecklats till Sveriges näst största containerhamn, vilket ställer höga krav på forskning och
utveckling inom logistikområdet.
Forskningen inom ReLog integrerar den kompetens i logistik och tjänstevetenskap som är etablerad på
Campus Helsingborg. Det nära samarbetet med logistik- och handelsföretagen ger bra förutsättningar för
tillämpad forskning.

Efter en sedvanlig start med morgonfika och mingelsnack i Campus trapphall hälsade Sten-Åke Tjärnlund ett tjugotal
deltagare välkomna till CeLITs första augustiträff. En satsning på att i ett riktigt tidigt skede presentera det nya
forskningsteamet ReLog, som startar denna hösttermin vid Campus. Sten-Åke uttryckte en personlig glädje över att
gruppen nu var på plats och att många års arbete och ansträngningar burit frukt. Mats Johnsson introducerade sina
nya kollegor och först ut var Pernilla Derwik, doktorand. Hon går nu in i forskningsprocessen efter många år i
näringslivet som logistikkonsult. En bakgrund som ger goda förutsättningar för att förstå företagens problemställningar och kunna inrikta sin forskning på ett relevant område. Hon pekade på att det saknades intresse för skedet
mellan utlastningsporten hos producent till inlastningsporten hos beställare. Pernilla uttalade en önskan att få en

snabb aktiv dialog med företag i regionen för att kunna hitta bra problemställningar att ta in i sin forskning.
Därefter kom Klas Hjort som talade om ”returns management” – med exempel från postorderföretag som ELLOS och
Nelly.com där han studerat problematiken kring att undvika returer och förståelsen för vad som generar kostnader
och i slutändan vinst i val av fri frakt – fria returer. Ett område som har direkt koppling till CeLITs nästa frukostmöte
med Tailor Store den 16/9. Klas bördig från Borås och därmed Elfsborgare har under flera år långpendlat från Skanör
till Chalmers i Göteborg ser nu mycket positiv på att ha sin bas i Helsingborg. Klas har disputerat vid Chalmers.
Henrik Sternberg tog sedan över. Även han är disputerad från Chalmers och har en tydlig företagsförankrad
erfarenhet med flera år i Tyskland inom tyska järnvägen och tyska posten. I sin presentation med temat ”Nothing is
more practical than a good theory” visade han bl a upp en tillämpning från Volvosfären och åkeribranschen där en
app för mobiltelefoner hjälpte chaufförerna att kontrollerna sin tidsanvändning för att i nästa steg kunna fokusera på
att effektivisera på rätt område. Ett annat projekt knöt ihop Hamn-Tull-Logistik-Åkeri med sina olika moment. En
kombination av aktiv samverkan och ny teknik resulterade i tidsvinster på upp till 25% för hantering av långtradare.
Henrik gnuggade våra semesterinriktade hjärnor med att presentera Little’s law L=ʎW, basformel i köteori. Han
gladde oss med att man kan skapa enkla Excelverktyg som hjälper företag att följa olika variabler för att nå
förbättringar. Ett projekt under namnet ”Closer starfish” handlade om samverkan med distribution mellan Coop och
ICA m fl, en gammal fråga som kommit tillbaka. Analytiska modeller och flödesstudier pekar på tydliga
besparingsmöjligheter i likhet med motsvarande internationella studier.
Henrik kunde också ge oss en tydlig bild av sin insats, som även märkts i media, för Cabotage – transportrörelser i
Sverige för utländska lastbilar. Den mobiltelefonapp som man tagit fram för att rapportera registreringsnummer, fick
under sin aktiva period ca 6000 användare. Den gav underlag för att visa lastbilsrörelser som både låg inom lagens
råmärken men också de som tydligt bröt mot gällande bestämmelser. Detta hjälper nu myndigheterna att ta fram ett
nytt regelverk för effektivare styrning. En sådan studie hade varit omöjlig bara för ett par år sedan men med
smartphones i ”allas händer” öppnar sig helt nya möjligheter. Med den målsättning som Henrik avslutade med –
”Inga frågor är för svåra!” känns det riktigt spännande att få följa utvecklingen för ReLog. Han presenterade också en
handplockad blivande doktorand Andreas Holmberg som jobbat med honom i Closer starfish och Cabotage.
Mats Johnsson kompletterade med att nämna att ReLogs föreståndare Daniel Hellström var förhindrad att delta idag
men är på plats och på ett aktivt sätt driver på utvecklingen. Mer information finns på hemsidan
http://www.relog.lth.se/
I avslutningen gav Campus rektor Jesper Falkheimer en aktuell information där han betonade att Campus nu med ca
10% av Lunds universitets studenter även börjar få en allt starka profil på sina forskningsgrupper. Han var imponerad
av tempot i att få bemanning och verksamhet för ReLog på plats.
Sten-Åke avslutade, tackade de medverkande och underströk att han efter dagens presentationer var riktigt glad över
den kompetens och inriktning som ReLog visar upp. Den presenterade forskningen har en tydlig och stark koppling till
näringslivets behov och kan tveklöst bidra till att höja kunskaps- och innovationsnivån i vår logistiktäta region.
CeLIT kommer målinriktat att arbeta som katalysator för att initiera och stimulera samverkan mellan ReLog och
medlemsföretagen.

Vid pennan//Hans Taranger

