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VARFÖR NI BÖR VARA MEDLEMMAR? 
 

Odette Sweden är den nationella svenska organisationen som är en del av 

Odette International. Odette International i sin tur är en del av JAIF – Joint 

Automotive Industry Forum, som är den globala organisationen för 

standardisering av bilindustrins leverantörskontakter i försörjningskedjan. 

 

Odette Sweden har sina medlemmar i följande kategorier: 

OEM – De svenska biltillverkarna 

Andra större industriföretag 

Leverantörer – i första hand Tier 1-leverantörer till OEM 

Transport- och logistikföretag 

IT-företag 

 

Styrelse: 
Odette Sweden’s arbete leds av en styrelse bestående av en representant från 
respektive svensk biltillverkare, en representant från Bil Sweden och VD för Odette 
Sweden. 
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NAF Forum: 
NAF – Nätverk för affärsutveckling i försörjningskedjan – Består av representanter från 
samtliga kategorier ovan och gruppen skall identifiera områden där Odette Sweden 
och dess medlemmar och forum skall vara aktiva och driva projekt. NAF är startat i 
samarbete med Fordonskomponentgruppen. 
 
TC – Technical Committee: 
Skall driva projekt och utveckling på eget initiativ eller på initiativ från NAF Forum. 
Skall även hantera frågor till/från Odette International TC. 
 
PLM Forum – Product lifecycle management: 
Driver projekt och utveckling inom sitt PDM-/PLM-området avseende produkters 
livscykel. 
 
 
Varför vara medlem? 

Att vara medlem i Odette Sweden ger ert företag möjlighet att delta i grupperna NAF, 

TC och PLM och därmed en möjlighet att diskutera och vara med att utveckla och 

förbättra i synnerhet informationsflödet i försörjningskedjan. Är man leverantör till OEM 

någonstans i försörjningskedjan så kan man i dessa forum diskutera svårigheter och 

möjligheter direkt med dessa intressenter; OEM, Tier 1, Transportörer/LSP och IT-

företag som är specialister i bilindustrin. 

 

Odette Medlemsmöte 

En gång per år, bjuds alla medlemmar in till en heldag där vi nätverkar, lyssnar på 

några intressant föredrag, går på rundvandring i någon intressant verksamhet och äter 

något tillsammans. Ett utmärkt tillfälle att träffa andra intressanta människor i samma 

segment. 

 

NAF Forum 

Ett deltagande i NAF Forum ger en möjlighet att lyssna på vad som händer i branschen 

och processerna ur flera aktörers perspektiv och man har också en möjlighet att 

framföra egna idéer om hur vi kan förbättra processerna i försörjningskedjan, mera ur 

ett visionärt perspektiv. NAF-gruppen är även de som föreslår projekt till TC, både i 

Sverige och internationellt. 

 

TC 

Technical Committee är en grupp som jobbar på en något mera teknisk nivå än NAF 

Forum. Här diskuteras bland annat begäran om förändringar i standarder i både 

nationellt och internationellt perspektiv. Det finns en motsvarighet till denna grupp 
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inom Odette International och därför blir detta även en kanal till den internationella 

gruppen. 

 

EDI-kurs 

Två gånger per år erbjuds medlemmar av Odette Sweden utbildning inom EDI och 

Auto-ID till ett reducerat pris. Kursen bär namnet ”Supply chain collaboration in the 

automotive industry” och ger en allmän kunskap om EDI, godsmärkning och RFID. 

Kursen hålls på en nivå som kan passa både en EDI-tekniker och andra profiler som 

behöver en allmän förståelse i ämnena. 

 

MMOG-kurs 

MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation) eller 

logistikbedömning av leverantörer på enkel svenska. En kurs som erbjuds medlemmar 

till reducerat pris och ger dels en övergripande kunskap om konceptet men även 

detaljerad kunskap i det verktyg som Odette erbjuder sina medlemmar. 

 

Projekt, Sverige 

Just nu pågår tre stora projekt i Sverige där Odette Sweden deltar. Samtliga tre projekt 

arbetar med litet olika perspektiv på förbättringar i informationsflödet i försörjnings-

kedjan, bättre visibilitet i densamma o s v. Projekten drivs av bland andra; Chalmers, 

KTH, Lunds Universitet och ALMI. 
 
Anmälan om medlemskap: http://www.odette.se/medlemskap_1 
  

http://www.odette.se/medlemskap_1
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Odette International Achieving supply chain excellence in the automotive 

industry. 

 

Industry driven 

Since its foundation in 1984, Odette has been run for the automotive industry, by the 

automotive industry. Over the past 35 years Odette has built an international 

reputation for its work on the standardisation of containers, bar-coded labels, OFTP 

and, above all, its EDI messages. More recently we have been involved in logistics 

performance assessment tools, logistics KPIs, RFID recommendations for returnable 

containers and vehicle distribution, B2B Security issues and many more. Today, we 

are moving into the field of IoT, Big Data and Industry 4.0. 

 

The people who work within Odette are people who work within the industry itself and 

who are made available by their companies on a part-time basis to work for the benefit 

of the industry as a whole.   

 

Odette is unbiased and non-profit, globally orientated, and responds to the needs of 

users in all areas of the automotive industry by seeking consensus solutions to a range 

of challenges. 
 

The direct members of Odette International are the organisations that represent the 

automotive industry in most of the major European countries. Its direct beneficiaries 
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are the more than 4,000 companies in the European automotive industry that make 

vehicles or deliver the components and services needed to construct them. 

 

Global Outlook 

Automotive companies are increasingly global in their outlook and often have 

operations spread around the world in both the developed and developing countries. 

Many vehicle manufacturers collaborate with other manufacturers in joint development 

and major component design and production. The result is no longer a classical supply 

chain, but is more accurately described as a supply ‘network’, all of which must be 

linked to ensure it delivers what it needs to operate effectively 

 

 Odette is a founding member organisation of the Joint Automotive Industry Forum 

(JAIF) which brings together the European, North American (AIAG) and Japanese 

(JAMA and JAPIA) regional organisations to co-operate on and publish global 

automotive recommendations. 

 

Odette Conference 

Every 18 months, over 300 people from all segments of the automotive industry meet 

at the Odette Conference. Seminaries, site visits, networking and a very nice dinner is 

filling the 2 days with value for everyone in the industry. 

 

 

Med Vänliga hälsningar/Best regards/亲切的问候 

 

 
 
Michael Bogren 

VD/CEO - Odette Sweden 
E-mail michael.bogren@odette.se 
Tel 0046703845802 
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