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Lean SMED 2 dagar

Kursinfo
Ledtider är i många fall det stora problemet. Inte bara för kunden utan det faktum att 
företaget också binder mycket kapital. SMED – Single digit Minute Exchange of Die  
eller Ställtidsreduktion är en metod för att motverka tröga processer och långa led-  
och leveranstider. Kursen är utformad som en workshop ute på fältet med ett verkligt  
fall. Teori och praktik varvas med praktik och övningar. 

Kursmål
Att få en grundläggande förståelse för SMED 
som metod. Kursen ska ge god insikt i vikten 
av att reducera och utmana sina processer och 
arbeta tätt med kunden. Kursen ska även bidra 
till en konkret handlingsplan för det fortsatta 
arbetet.

Målgrupp
Ekonomipersonal, processansvariga, 
sälj och marknad. 

Innehåll

•	 Genomgång	av	Lean-principer
•	 Ställtidernas	inverkan	på	det	 
 totala flödet
•	 Workshop,	analyser	och	förväntade 
 resultat
•	 Utveckling	av	handlingsplan	och	hur 
 man styr order och beställningsflöde

För denna kurs bör du ha grundkunskaper 
i Lean. 

Pris: 7 900 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

”Märkligt att företagets ekonomiavdelningar fortfarande 
tror att en bra kalkyl i teorin är detsamma som verklig 
lönsamhet, det borde vara dags att ta bort vinstmålen 
och istället fokusera på kunden”

Reducera ställtiderna


