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Industriell logistik är ett område som kännetecknas av hög förändringstakt. Bakom detta 
ligger olika pådrivande faktorer. Internationell konkurrens, nya industriländer, ändrade 
inköpsmönster och förändringar inom IT-system är några exempel. 
 
Vad som händer inom fordonsindustrin är många gånger en tydlig indikator på vart 
utvecklingen är på väg. Vi kan se att när det gäller logistik och materialstyrning blir kraven 
inom fordonsindustrin tydligare och mera detaljerade, allt i syfte att göra hela 
förädlingskedjan så kostnadseffektiv som möjligt. 
 
Fordons Komponent Gruppen och Odette Sweden vill gemensamt under en heldag 
förmedla en aktuell bild av dessa förändringar. 
 
Vi vill visa på goda exempel för att på det sättet ge input till våra medlemmar och 
intressenter i deras strävan att sänka sina logistikkostnader och höja kvaliteten i olika 
processer. Vi vill också förmedla kunskap och erfarenheter kring nya arbetssätt. 
 
Vi inbjuder således till en heldag om logistikutvecklingsfrågor med betoning på Supply 
Chain Management. 
 
Vi är glada att vi kunnat samla så många kompetenta och mångsidiga medverkande till 
detta seminarium. 
 
Speciellt vill vi nämna att vi lyckats engagera en mycket etablerad person inom området, 
professor Peter Hines från Centre for Lean Manufacturing vid Cardiff University. Cardiff 
University är en välkänd resurs inom tillverkning/logistik och fordonsindustri. Peter Hines 
är en av de ledande personerna med nära koppling till utvecklingen inom Supply Chain 
Management och koncept som ”three day car project”. 
 
Vi är också glada att kunna presentera medverkande från forskningssidan i Sverige, från 
flera av våra fordonstillverkare, från IT-företag och från företag i andra branscher, som 
Ericsson och DHL. 
 
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  
 

 
08.30 Registrering och morgonkaffe med fralla 

 
09.00 Välkommen 

Sten Lindgren, Odette Sweden 
Svenåke Berglie, FKG 

09.10 Supply Chain Integration -  forskningsläget 
Susanne Hertz, Jönköping International Business School 

09.50 Komponenter i ett Business Case för Supply Chain Monitoring 
Benedikte Borgström, Jönköping International Business School  

10.10 Kaffepaus 
 

10.30 Value Stream Mapping: Theory and Cases  
Peter Hines, Cardiff University, Centre for Lean Manufacturing 
Björn Wallström, Volvo Car Corp 
Lasse Kärreman, Volvo Car Corp 

11.30 Hur kan verktyg från Odette och utbildning om dessa användas för 
resultatuppföljning och processförbättringar? 
Gerhard Paulinz, Volvo Truck Corp 
Oscar Fredell, Volvo Car Corp 

12.10 Lunch 
 

13.10 Hur kombinera olika koncept för SCM och vilken är kopplingen till olika 
tekniska lösningar? 
Håkan Jöne, PipeChain 

13.50 Odette DCP – koncept för säkring av produktionskapacitet 
Rickard Holm, Volvo Car Corp 

14.20 Presentation of some SCM use cases 
Kurt Mannchen, ICON 
Sebastian Seidel, ICON  

15.00 Kaffepaus 
 

15.20 Presentation av exempel på tillämpning av SCM från industrin  
Lena Palm, Volvo Powertrain 
Lasse Pettersson, Ericsson  

16.10 Control Tower – så skapar DHL avancerade logistiklösningar i samarbete 
med kundföretag 
Mats Olsson, DHL 

16.40 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 
Jönköping International Business School, Gjuterigatan 5, Hus H, sal HE102, i Jönköping. 
 
Avgift  
Avgift för deltagande är följande:  
3.900 SEK för icke medlem/abonnent i Odette Sweden / FKG / NEA 
2.900 SEK för medlem/abonnent i Odette Sweden/ / FKG / 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  
Jönköping International Business School, 
Gjuterigatan 5, Hus H i Jönköping 
 
Telefon 036-15 77 00 
 
För vidare information, se 
http://www.ihh.hj.se/doc/1398 
 
Parkering 
Vi hänvisar till P-huset Galeasen 
(korsningen Smålandsg/Nygatan) med 
gångavstånd till Högskolan. 
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Odette Sweden AB   Odette Sweden AB 
Box 26173    Box 26173    
SE-100 41  Stockholm   SE-100 41  Stockholm  
 
 
 
FKG/Odette seminarium om Bättre styrning av  
materialflödet påverkar lönsamheten 
 
Tid: Onsdag 23 november 2005   
Plats: Jönköping International Business School, Gjuterigatan 5, Hus H, i Jönköping 
 
Ja, jag/vi kommer gärna på seminariet! 
 
Namn: ___________________________e-post:_______________________________ 
 
Namn: ___________________________e-post:_______________________________ 
 
Namn: ___________________________e-post:_______________________________ 
 
Företag: _______________________________________________________________ 
 
Adress: _______________________________________________________________ 
 
Postadress: _____________________________________________________________ 
 
Telefon, vx:___________________________ Fax: _____________________________ 
 
Fakturareferens/Beställningsnummer:________________________________________ 
 
Önskemål om särskild kost för __________________________  glutenfri    vegetarisk 
 

 Ja, jag /vi är medlem/abonnent i Odette Sweden / FKG / NEA 
 Nej, jag /vi är inte medlem/abonnent i Odette Sweden / FKG / NEA 

 
Avgift: 

3.900 SEK för icke medlem/abonnent i Odette Sweden / FKG / NEA 
2.900 SEK för medlem/abonnent i Odette Sweden / FKG / 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 


