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Lean Introduktion 2 dagar

Kursinfo
Få inspiration och insikt om Lean på ett intresseväckande och utmanande sätt. Kursen ger  
kunskap om grunderna i Lean och en dag är förlagd till Leanladans Effektfabrik där du får  
testa på effekterna med Lean. Ni är uppdelade i olika lag med egen lag-coach som under  
fyra spelomgångar ger er tips och råd för hur ni i de verklighetsanpassade situationerna ska  
lyckas ställa om produktionen från klassisk produktion till lean produktion.

Kursmål
Att du genom upplevelse och utmaning själv 
får grundläggande förståelse för Lean som 
förhållningssätt och dess potential. Du ska även 
få kännedom om några av de verktyg som 
används inom Lean Production.

Målgrupp
Kursen passar alla medarbetare på företaget.

Innehåll

•	 Varför	Lean,	vad	är	det	och	vilka	vinster	 
 kan man räkna med
•	 Huvudprinciper	och	metoder	i	Lean
•	 Visualisering	och	styrningsprinciper	
•	 Produktionsmetoder	för	effektivitet
 - 5S
 - Metodstandard 
 - Takt och Takttid 
 - Utjämning och balansering 
 - Kontinuerligt flöde 
 - Enstycksproduktion
 - SMED – Ställtidsreduktion
•	 Ledtid	och	dess	inverkan	på	det	 
 totala flödet
•	 Kaizen	–	ständiga	förbättringar

Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

Pris: 8 900 kr (exkl. moms)
Är ni fler från ert företag 
som vill gå, begär offert

Med reservation för ev. ändringar i våra kursbeskrivningar
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Anmälan

Tel	0522-266090	eller	via	mail:	info@leanladan.se.	
Besök	oss	gärna	på	webben!	www.leanladan.se

Anmälan är bindande för anmäld deltagares företag. Avbokning ska alltid ske skriftligen till Leanladan. 

Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart debiteras 

100% av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare i samma företag efter samråd med Leanladan. 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i våra kursbeskrivningar. Leanladan har rätt att helt ställa in en kurs och då åter-

betalas eventuella inbetalda avgifter till företaget. Eventuella övriga ersättningar utbetalas ej. Alla priser är exklusive moms.

Sagt om utbildningen

”Inget har tidigare fått mig 
att förstå potentialen med en 
produktionsmetod som Lean 
Inspirations-kursen gjorde. 
Den har förändrat hela mitt 
tänk kring flöden”


