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Välkommen att lära Dig mera om MMOG/LE Version 3 
MMOG/LE är ett logistikverktyg som används för att analysera logistikfunktioner inom 
ett företag. MMOG/LE används både i kund/leverantörsrelationer och i samband med 
arbete med kontinuerliga förbättringar. Inom många företag inom fordonsindustrin 
används MMOG/LE som ett kriterium för leverantörsval. Dessutom är det vanligt att 
kundföretag ställer krav på sina leverantörer att dessa ska genomföra återkommande 
egenbedömningar baserade på detta verktyg.  
 
MMOG/LE har tagits fram genom organisationerna Odette International och AIAG. 
MMOG/LE är nu även på väg in i japansk industri. MMOG/LE är ett globalt accepterat 
dokument. 
 
Bland större företag, fordonstillverkare och leverantörsföretag som har en omfattande 
användning av MMOG/LE kan nämnas AB Volvo, Volvo Cars, Ford, PSA Peugeot 
Citroën, Renault, Chrysler, GM, Robert Bosch, Johnson Controls, Valeo, Continental 
Automotive, Delphi och SNOP. MMOG/LE används dessutom av många andra företag i 
försörjningskedjan, även utanför fordonsindustrin. Man beräknar att minst 15000 
bedömningar har gjorts hittills. 
 
MMOG/LE har fått spridning snart sagt över hela världen där det finns fordonsindustri. 
Inte minst har detta skett pga av att MMOG/LE fått en viktig roll i val och utveckling av 
leverantörer på s.k. ”emerging markets”. MMOG/LE finns tillgänglig på tolv språk: 
 

Engelska Franska  Italienska Kinesiska Koreanska Portugisiska   
Rumänska  Ryska Slovenska  Spanska Tjeckiska Turkiska   
Tyska   

 
Vad är nytt i MMOG/LE V3? 
Några exempel på vad som tillkommit är: 

o Många nya funktioner som förbättrar användarvänligheten 
o Förtydligande av frågorna för att underlätta bedömning och poängsättning 
o Resultatpresentationen har blivit mera användbar bl a genom att det är möjligt att 

göra årlig uppföljning av förbättringsarbete 
o Förklaring av hur MMOG/LE är relaterat till kvalitetsstandarden ISO/TS 16949  
o FAQ-funktion  
o Instruktioner för en något förenklad användning i mindre företag  

 
Vad tas upp i kursen? 
Kursen fokuserar på hur dokumentet skall användas, hur en egen logistikbedömning kan 
genomföras och implementeras samt avsikter med och förhållningssätt till de frågor och 
kriterier som ställs i dokumentet. Det är en stor fördel om minst två personer per företag 
deltar i utbildningen, något som också återspeglas i kursavgiftens utformning. 
 
Varmt välkommen till en givande kursdag! 
 
Sten Lindgren, Odette Sweden  



 
 

 
 
Kursinnehåll 
 
(Tiderna är ungefärliga) 
08.30 Registrering och kaffe med fralla 

 
09.00 o Introduktion av deltagare och bakgrund 

o Global MMOG/LE bakgrund, varför skall man använda 
MMOG/LE 

o Self Assessment and Audit – spelet mellan auditor och 
självutvärderare 

 
10.30 Kaffepaus 

 
10.40 o MMOG/LE – Förklaring av dokumentet och dess 

användande 
o Demo av dokumentet 
o Nyheter i version 3 
 

12.00 Lunch 
 

13.00 o Genomgång av kriterier för bedömning  
o Exempel & övningar i grupp 
 

 Kaffepaus 
16.00 o Implementering & utförande av självutvärdering av 

MMOG/LE 
 

16.30 o Summering och utvärdering 
 

17.00 Avslutning 
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Praktisk information 
 
Tid och plats 
Kursen äger rum torsdagen den 25 oktober 2012 på Scandic Europa, Köpmansgatan 
38, Göteborg 

Språk 
Kursen genomförs på svenska, större delen av dokumentationen är på engelska. Vi kan 
också erbjuda kurser på engelska. 

Lärare 
Johan Bystedt, Meridion, Seniorkonsult logistik- och affärssystem med mångårig 
erfarenhet av utbildning i MMOG/LE 
Per Bäckander, Business Consultant på Volvo IT, också med mångårig erfarenhet av 
utbildning i MMOG/LE 

Avgift  
o SEK 5 600 för första deltagare, SEK 1 000 rabatt för medlemmar/abonnenter i 

Odette Sweden och NAF/Odette Sweden 
o SEK 2 800 för deltagare två och tre, SEK 500 rabatt för medlemmar/abonnenter i 

Odette Sweden och NAF/Odette Sweden 
 
Priset inkluderar lunch och kursdokumentation. 
Priserna är exklusive moms. 

Anmälan 
Antalet deltagare är begränsat till 18. Anmälan sker via länken  
 
https://response.questback.com/bilsweden/25oktober/ 
 
Anmälningarna bekräftas till deltagarna personligen via e-post.  
 
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person inom företaget. Vid avanmälan 
senare än två veckor före kursen debiteras 40 % av avgiften. Vid senare eller utebliven 
avanmälan debiteras hela avgiften. Avgiften faktureras. Vid eventuell överbokning 
gäller ”först till kvarn …” 

Frågor 
Frågor om kursen besvaras av Sten Lindgren på tel 08-700 41 20 eller e-post 
sten.lindgren@odette.se  


