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Lean VSM 2 dagar

Kursinfo
Värdeflödesanalys är den grundläggande metoden för att eliminera slöserier och utförs 
främst i form av en workshop för att verkligen se flöden i processen.

Under kursen väljer vi ett flöde som analyseras och kartlägger nuläget. Tillsammans och 
under handledning av en coach arbetas en flödeskarta fram som tydligt beskriver dagens 
flöde för att i nästa steg sedan ritas upp till en ny flödesstruktur där alla tydligt ser vad som 
ska göras för att nå det nya önskade läget.

Kursmål
Deltagarna lär sig genom praktiskt arbete att 
skilja ut de aktiviteter som inte skapar nytta för
kunden från de som skapar ett verkligt kund-
värde. Kursen ger kunskap om värdeflödes-
analys som verktyg och visar en tydlig bild 
över vinsterna med bra flöden.

Målgrupp
Berörd personal i flödesorienterade processer.

Innehåll

•	 Lean-principer
•	 Introduktion	och	av	värdeflödes- 
 analysens teoretiska delar 
•	 Kartläggning	av	befintliga	flöden
•	 Önskat	framtida	läge
•	 Analys	av	ett	bättre	framtida	flöde
•	 Handlingsplan	

För denna kurs bör du ha grundkunskaper 
i	Lean.	

Pris: Offert
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

”Att verkligen se vilka konstiga vägar en produkt eller 
tjänst kan gå ger verkligen en tydlig bild över flödens 
och processers brister, det är nästan så att man tycker 
synd om kunden ibland”

Värdeflödesanalys


