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Rätt logistik påverkar lönsamheten!  
 
Detta påstående är inte särskilt originellt men tål ändå att upprepas! I takt med att 
materialförsörjningen globaliseras och blir mera komplex får logistiken en allt viktigare roll. 
Försörjningskedjorna blir längre och längre samtidigt som tidskraven skärps. 
 
Industrin bemöter dessa förändringar genom olika åtgärder internt med ny organisation och 
mera utvecklade IT-lösningar för styrning och uppföljning. Företagen tar samtidigt till sig 
nya koncept och medverkar i att utveckla dessa ytterligare. Många utnyttjar nya tjänster från 
”LSP:er”, Logistics Services Providers. Kundföretagen etablerar nya affärsmodeller med 
sina partners, ett exempel är att leverantörer i större utsträckning skall ansvara för 
leveranser fram till kundernas globala produktions-/sammansättningsfabriker. 
 
Fordons Komponent Gruppen och Odette Sweden har under en längre period samarbetat 
för att förmedla en aktuell bild av de förändringar som företagen möter. Seminarieformen är 
ett utmärkt medium för att belysa, exemplifiera och även diskutera dessa. 
 
Vi vill visa på goda exempel för att på det sättet förmedla information till våra medlemmar 
och intressenter som kan användas i deras strävan att sänka logistikkostnader och höja 
kvaliteten i olika processer. Vi vill också förmedla kunskap och erfarenheter kring nya 
arbetssätt. 
 
Årets seminarium behandlar många olika förändringsområden. Flera föredrag behandlar 
erfarenheter av omläggningar av materialflöden och detta belyses ur olika iblandade parters 
perspektiv, från kund, leverantör och ” Logistics Services Provider”. 
 
Andra områden som tas upp är spårbarhet, denna gång i form av medverkan från 
läkemedelsindustrin genom AstraZeneca, som ligger långt framme inom detta område. 
 
Vi är vidare glada att kunna ta upp ett ämne som berör allt flera, hur hantera ett växande 
antal portaler? ZF ligger långt framme inom detta område och kan förmedla både egna 
erfarenheter samt redovisa de lösningar som kommit fram hittills inom Odette när det gäller 
hur man mellan och inom företag ska hantera åtkomst till ett stort antal portaler hos olika 
handelspartners. Vår presentatör på denna punkt, John Sobeck, är dessutom ordförande i 
Odette International. 
 
Sist men inte minst finns flera kopplingar till forsknings- och högskolevärlden i programmet, 
med medverkan från Chalmers och LTH. Detta är ett led i ett växande intresse för kontakter 
med högskolorna bland medlemsföretagen inom Odette Sweden och FKG. 
 
Vänligen observera att vissa presentationer görs på engelska.  
 
Vi inbjuder härmed alla intresserade till ett intressant seminarium och ser fram mot en 
givande dag! 
 
Välkomna! 
 
 
Svenåke Berglie   Sten Lindgren 
Fordons Komponent Gruppen   Odette Sweden 

  



 
 

 
PROGRAM 

10 oktober 2006 
 
 
09.00 Välkommen 

Sten Lindgren, Odette Sweden 
Svenåke Berglie, FKG 
Peter Cedergårdh, PLAN 

09.15 Trends and responsibilities in the supply chain  
Kenth Lumsden, Chalmers Tekniska Högskola 

09.55 Hur hanterar ett stort leverantörsföretag som SKF kundbehoven med egen 
produktion? 
Peter Cedergårdh, AB SKF 

10.25 Kaffe- och fruktpaus 
 

10.45 RFID: Business Transformation with a Positive ROI 
Sebastian Taylor, IBM 

11.30 Logistikutmaningar ur leverantörsperspektiv och exempel på nya lösningar 
Lotta Castell, Lear 

11.55 Spårbarhet inom läkemedelsindustrin 
Conny Axelsson, AstraZeneca 

12.25 Lunch 
 

13.25 Nytt globalt koncept för avrop och lagerhantering inom Volvo Powertrain 
Fredrik Olofsson, Volvo Powertrain 

13.55 Globalisering – Innebörd och konsekvenser för logistiken   
Darya Anisi, Volvo Logistics 

14.25 User access and management in multi-portal environments 
John Sobeck, ZF 

15.05 Kaffe- och fruktpaus 
 

15.25 Logistics Key Performance Indicators (LKPI) – ett verktyg för analys och 
resultatuppföljning i Supply Chain 
Oscar Fredell, VCC 

15.45 Ny satsning på logistikutveckling i Sverige – NGIL 
Mats Johnsson, Lunds Tekniska Högskola 

16.15 Vilken roll har Odette Sweden inom industrin och vad är på gång just nu? 
Sten Lindgren, Odette Sweden 

16.35 Avslutning – summering 
 

 
 



 
 
 

 

 
 
 

Fordons Komponent Gruppen (FKG) är en intresseorganisation för  
skandinaviska leverantörer till fordonsindustrin. Vi har idag ca 320  
medlemmar inklusive deras dotterbolag. 
 
Vilket syfte har Fordons Komponent Gruppen? 
FKG bidrar till att utveckla medlemmarna som leverantörer till Fordons- 
industrin genom att: 
 
•    vara branschens språkrör till industri, politiker, myndigheter och 

massmedia. 
•    skapa mötesplatser för att öka informationen, stärka relationerna 
      mellan leverantörerna samt skapa möjligheter för tillväxt. 
•    initiera aktiviteter för att stärka kompetensen 

 
 
 

 
 

Odette Sweden AB är ett av BIL Sweden helägt bolag. Bolagets huvuduppgift är att 
svara för svenskt (nordiskt) deltagande i Odette International och i SASIG. Odette 
Sweden är ENX (European Network Exchange) Business Centre för Norden. Odette 
Sweden arbetar i viss mån också med uppdrag inom BIL Sweden. 
Verksamheten är medlemsfinansierad med de svenska fordonstillverkarna som 
viktigaste intressenter. 
 
Odette Sweden arbetar inom följande områden: 
•    e-Business  
•    Automatisk Identifiering       
•    Logistikutveckling 
•    Produktdatakommunikation 

 
Arbetssättet bygger på att medlemsföretagen är aktivt engagerade i alla projekt vilket 
sker inom ramen för en omfattande kommittéstruktur. Resultaten förs ut i seminarier, 
användarträffar, möten, publikationer och genom webbplatsen. Underleverantörer och 
även andra intressenter kan efter särskild inbjudan medverka i arbetet inom Odette 
Sweden. 

 
   



 
 
Praktiska upplysningar 
 
Lokal 
Navet, Lindholmspiren 5, Göteborg, se vägbeskrivning nedan. 
 
Avgift  
Avgift för deltagande är följande:  
3.900 SEK för icke medlem/abonnent i Odette Sweden / FKG/ Transportindustriförbundet /   
                   BEAst / PLAN /NEA 
2.900 SEK för medlem/abonnent i Odette Sweden / FKG/ Transportindustriförbundet / 
                   BEAst / PLAN /NEA 
Avgiftsfritt för studerande vid universitet och högskolor (i mån av plats) 
Moms tillkommer på angivna priser. 
 
Anmälan  
Anmälan sker genom Odette, asa.midbeck@odette.se  eller använd bifogad 
anmälningsblankett. Inkomna anmälningar bekräftas till deltagarna personligen via e-mail. 
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person inom företaget. Vid avanmälan senare 
än två veckor före seminariet debiteras 40 % av avgiften. Vid senare eller utebliven avanmälan 
debiteras hela avgiften. Avgiften faktureras. Vid eventuell överbokning gäller ”först till kvarn”.  
Var vänlig observera att om det krävs beställningsnummer el dyl på fakturan, måste detta 
anges vid anmälan. Om så ej sker kommer en kostnad på 300 SEK att debiteras för ev extra 
hantering. 
 
Frågor kring seminariet  
Svenåke Berglie, tel 031-711 89 01, svenake.berglie@fordonskomponentgruppen.se 
Sten Lindgren, tel 08–701 63 30, sten.lindgren@odette.se 
 
Vägbeskrivning, Navet i Lindholmen, Lindholmspiren 5 
 
 

 
 

Med bil Från E6 Malmö, Rv 40 Borås, E20 
Stockholm, RV 45 Karlstad: kör vidare mot 
E6 Oslo. Fortsätt genom Tingstadtunneln och 
följ skyltarna N. Älvstranden. Ta vänster vid 
trafikljusen vid Lindholmsmotet och håll 
vänster tills du är på Lindholms Allén med 
bussgata i mitten. Sväng över Allén andra 
överfarten och därefter första vänster, skyltat 
Lindholmspiren. Nu har du Navet på höger 
sida.  
 

Från E6 Oslo ta av till höger, innan Tingstad-
tunneln, mot Norra Älvstranden. Fortsätt ut 
på Lundbyleden och ta vänster vid 
trafikljusen vid Lindholmsmotet.   
 

Som framgår av bilden finns flera 
parkeringsmöjligheter i närheten av Navet. 
 

Med buss 16 (minst var 10e minut) tar man 
sig enkelt på mindre än 10 minuter mellan 
Nordstaden, Centralstationen (Nils Ericsons-
platsen) och Navet (Lindholmen). 

mailto:asa.midbeck@odette.se
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Odette Sweden AB   Odette Sweden AB 
Box 26173    Box 26173    
SE-100 41  Stockholm   SE-100 41  Stockholm 
    
Seminarium om att rätt logistik påverkar lönsamheten 
 
Tid:  Tisdagen den 10 oktober 2006 
Plats:  Navet, Lindholmspiren 5, Göteborg 
 
 
Ja, jag/vi kommer gärna på seminariet! 
 
Namn: ___________________________e-post:_______________________________ 
 
Namn: ___________________________e-post:_______________________________ 
 
Namn: ___________________________e-post:_______________________________ 
 
Företag: _______________________________________________________________ 
 
Fakturaadress: __________________________________________________________ 
 
                          __________________________________________________________ 
 
Fakturareferens/Beställningsnummer:________________________________________ 
 
Telefon, vx:___________________________  
 
Önskemål om särskild kost för __________________________  glutenfri    vegetarisk 
 
 

        Ja, jag /vi är medlem/abonnent i Odette Sweden / FKG/  
             Transportindustriförbundet / BEAst / PLAN /NEA 

        Nej, jag /vi är inte medlem/abonnent i Odette Sweden / FKG/  
             Transportindustriförbundet / BEAst / PLAN /NEA 
 
Avgift: 
3.900 SEK för icke medlem/abonnent i Odette Sweden / FKG /  

      Transportindustriförbundet / BEAst / PLAN /NEA 
2.900 SEK för medlem/abonnent i Odette Sweden / FKG /  
                  Transportindustriförbundet / BEAst / PLAN /NEA 
Avgiftsfritt för studerande vid universitet och högskolor (i mån av plats) 
Moms tillkommer på angivna priser. 

Anmäl genom att  
• posta denna blankett i fönsterkuvert 
• faxa på +46 8 411 77 87 
• sända anmälan via e-post: asa.midbeck@odette.se 

mailto:asa.midbeck@odette.se

