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MMOG/LE – Den globala  
logistikbedömningen 
”Ett verktyg för verksamhetsutveckling och  
ständiga förbättringar” 

Bakgrund 
Att det finns standarder för kvalitets- och miljösystem (t.ex. ISO 9000, QS-

9000, ISO/TS 16949, ISO 14000) och att kunder ofta ställer krav på sina 

leverantörer om att uppfylla dessa vet de flesta idag. Att det finns liknande 

system och krav för logistikfunktioner är mindre känt. Sedan våren 2004 

finns en global version av logistikbedömning som är framtagen inom 

fordonsindustrin. Den nya versionen har utarbetats gemensamt av 

representanter för amerikansk och europeisk industri och innebär att äldre 

versioner inom respektive region slagits samman och utvecklats vidare till 

ett gemensamt dokument. Den nya logistikbedömningen går under 

beteckningen Global MMOG/LE (Material Management Operating 

Guideline/Logistic Evaluation). 

Flera större kundföretag i Europa och världen går nu ut till sina partners 

med en begäran om att dessa skall genomföra en logistikbedömning. Ett 

OEM-krav är t.ex. Fordkoncernens Q1-bedömning, i vilken Global 

MMOG/LE är ett område som måste uppfyllas av leverantörerna. Då allt 

fler nu önskar genomföra logistikbedömningar finns ett utbildningsbehov. I 

samband med lanseringen av den globala versionen av MMOG/LE har en 

harmonisering av utbildningsmaterialet skett där utbildningsgivare 

samarbetat med både varandra och Odette International samt AIAG för att 

erbjuda en gemensam utbildning. 

Odette Sweden har samarbetat med Lawson som varit med vid fram-

tagningen av den globala utbildningen, liksom de tre övriga utbildnings-

givarna i USA, Frankrike och Tyskland samarbetat med de regionala 

organisationerna AIAG, Galia, VDA samt SMMT. 

Lawson erbjuder utbildningar främst för företag baserade i Norden. 

Utbildningen 
Utbildningen i Global MMOG/LE 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.  

Grundmodellen är en endagskurs. Det är en stor fördel om minst två 

personer per företag deltar i utbildningen.  

Vid intresse ordnas även företagsgemensamma projektgenomföranden på 

en eller tre dagar. I det senare fallet är första dagen utbildning i 

dokumentet. Dag två och tre avsätts för workshops, planering, verifiering 

av utvärdering samt skapandet av aktivitetsplan och GAP analys. 
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Fig. Audit- och självutvärderingsprocedur 

 
 

Kurstillfällen hösten 2008 

Göteborg, 4 september (Svenska) 
Göteborg, 23 oktober (Engelska) 
Göteborg, 27 november (Svenska) 
 
Alla tillfällen kl. 09.00–17.00. 
 
Vid fullbokade kurser kommer fler att 
planeras.  
 

Målgrupp 

Kursen vänder sig till alla typer av 
tillverkande och distribuerande företag 
och där främst till  
personer som arbetar med kvalitet, 
logistik, inköp, marknad, produktion, 
planering eller distribution. 
 

Priser 

Öppen kurs, en dag  
SEK 4 800 för första deltagare  
SEK 2 400 för deltagare två och tre 

Priset inkluderar lunch och kurs-
dokumentation. Priserna är exklusive 
moms. 

För mer information och anmälan, 
vänligen kontakta oss på Lawson: 

E-post: automotive@se.lawson.com 

Tobias Petersson: +46 733 13 82 14 
Maja Weber: +46 733 13 83 22 

Besök gärna Odette Sveriges hemsida:  
www.odette.se 
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