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Lyssningstips från Älska Logistik 
   
 
Patrik Peter:- om ledarskap kompetens och karriär 
Om ledarskap och framtidens kompetensbehov. Hur attraherar vi 
anställda i framtiden. Vad kommer krävas av framtidens arbetsgivare och 
arbetstagare.  
 
Annika Englund - Mänskligt beteende, effektiva organisationer och 
möjligheterna med ny teknik 
Annika är forskare inom beteendevetenskap och arbetar nära forskare 
inom supply chain, logistik och AI. Avsnittet handlar om mänskligt 
beteende, effektiva organisationer och möjligheterna med ny teknik. 
 
Pia Berglund - Hur inrikessjöfart ökar Sveriges konkurrenskraft & bidrar 
till en mer hållbar logistikkedja 
Pia Berglund är nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. Vi 
pratar om hur sjöfarten den ska utnyttjas i framtiden för att öka 
konkurrenskraften hos svenska företag och bidra till en mer hållbar 
logistikkedja. Fokus ligger på vikten av inrikessjöfart för hela 
transportsystemet.  
 
Robert Falck - Einride vill förändra logistikbranschen och göra den mer 
hållbar 
Avsnittet handlar om att utmana en hel bransch och våga gå sin egen 
väg. Einride arbetar för en fossilfri och hållbar framtid. Deras hyttlösa 
autonoma elfordon T-poden blev nyligen först med att rulla på allmän 
väg. Avsnittet handlar om förändring, framtidens transportsystem och en 
hållbar utveckling. De har också utvecklat t-logen för timmertransporter.  
 
Erik Sjöström - Vad är bra logistik?  
Om att se till hela flödet, och helheten. Vikten av att samverka och sluta 
agera i silos.  
 
Mats Lewan - Hur hänger logistik och människa med när allt ständigt 
förändras? 
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Om att använda förändringen som en hävstång.  Hur kommer världen 
förändras och vad innebär det för oss människor och logistik- och 
transportbranschen. Har vi Hur drar vi nytta av framtiden som väntar? 
 
Hör av er till oss på LinkedIn (Tea Grbic & Åsa Leander) eller Instagram 
(@alskalogistik) om ni har tips på gäster eller ämnen ni vill höra mer om!  
 


