
Om kursen

Kursen är förlagd på ett värdföretag, vilket innebär
att vi jobbar med skarpa och verkliga fall. 
Uppgifterna genomförs i fasta grupper under veckan. 
Utöver de praktiska verktygen får deltagarna, i och med
de krävande praktiska uppgifterna, erfarenhet av att 
leda en grupp och gruppdynamik. Uppgifterna presen-
teras löpande under veckan för att under sista dagen 
presentera gruppens resultat inför fabrikens ledning. 
Sista kursdagen genomförs även en skriftlig tentamen 
för att säkra kvaliteten och lärandet på kursen. Slutligen 
gör deltagarna en plan för tre månader framåt om vad 
de ska få till i sin egen vardag kopplat till de metoder 
och verktyg de lärt på kursen. Dessa följs upp av kurs-
ledningen efter kursen. Välkommen!

Syfte

Att driva och utveckla produktionen kräver allt mer när 
allt högre krav ställs på mer, bättre och billigare. 
En effektiv produktion kräver struktur och systematik 
samt en ledning som på alla nivåer i organisationen 
fungerar som en förbättringsledning.

Produktionsledarskolan ger nyckelpersoner inom 
produktion metoder, verktyg och kunskap till att bättre 
förstå förlusterna i sin utrustning. Deltagarna får dessut-
om praktisk träning och upplärning för att kunna göra 
något åt förlusterna, reducera dem.
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Målgrupp 

Produktionsledarskolan är framtagen för att ge
teoretisk och praktisk erfarenhet till dem med
ledarbefattningar inom produktion. Inom under-
håll och teknikavdelningar passar den utmärkt
för personal som aktivt jobbar med att stötta
produktionsenheterna. Kursen ger också en 
plattform för att driva ett systematiskt förbätt-
ringsarbete på ett strukturerat och tydligt sätt, 
som ex. TPM och LEAN. För dig som arbetar i 
operativ ledning eller är ansvarig för metoder 
och verktyg kommer kursen ge dig en mycket 
god utgångspunkt för det fortsatta arbetet med 
produktionseffektiviseringar.

Kurslängd

5 dagar

Ger nyckelpersoner inom produktion och underhåll verktyg att reducera
förlusterna och därigenom öka effektiviteten.
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Tidsplan

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15 Ankomst och 

registrering
07:40 Transport från 

hotellet
07:40 Transport från 

hotellet
07:40 Transport från 

hotellet
07:40 Transport från 

hotellet

08:30 Fabriksinfo 08:00 Vad lärde vi oss 
igår?

08:00 Vad lärde vi oss 
igår?

08:00 Gruppuppgift: 
operatörsunderhåll 

steg 2

08:00 Träning och 
utbildning. Tre-
månadersplan

08:50 Välkommen! 
Introduktion till 

kursen

08:40 Att jobba i team 08:45 Operatörsunderhåll 
steg 0-1

10:00 Grupppresentation: 
operatörsunderhåll 

steg 2

08:50 Examination

10:30 Modern 
produktion

10:00 PDCA 10:15 Gruppuppgift: 
operatörsunderhåll 

steg 0-1

11:00 Operatörsunderhåll 
steg 3

10:00 Framtagning av 
tremånadersplan

12:00 Fotografering och 
lunch

10:40 5S 11:30 Lunch 11:45 Lunch 10:30 Summering av 
kursen

13:00 Förlustanalys 12:00 Lunch 12:00 Fortsättning 
gruppuppgift: 

operatörsunderhåll 
steg 0-1

12:30 SMED - reduktion av 
omställningstid

11:00 Lunch

14:45 Gruppuppgift 
förlustanalys

12:30 Gruppuppgift:
5S

15:00 Gruppresentation: 
operatörsunderhåll 

steg 0-1

13:30 Gruppuppgift SMED 11:30 Förberedelse till 
gemensam

presentation

18:00 Gruppresentation: 
Förlustanalys

17:00 Gruppresentation:
5S

16:30 Operatörsunderhåll 
steg 2

18:00 Frågor och svar inför 
examen

13:00 Presentation av 
veckans arbete till 

fabriksledning

18:15 Frivilligt arbete 
med förlustanalys

17:15-
18:00

Gruppuppgift: 
operatörsunderhåll 

steg 2

18:00 Frågor och svar inför 
examen

14:15-
14:30

Utdelning av 
diplom

19:30 Gemensamt socialt 
arrangemang

Teori Praktik Övrigt


