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Förbättringsarbete
och SMED
3 kurser för bättre effektivitet

Förbättringsarbete med
produktionsekonomi
grundkurs

Förbättringsarbete
fortsättningskurs

Effektivare ställ med
SMED, introduktion

Denna endagars kurs är en fortsättning på

Denna endagarskurs är till för dig som arbetar

Denna endagars grundkurs ger dig grundläggan-

grundkursen. Den vänder sig framförallt till per-

med omställningsarbete i maskiner. Den ger dig

soner som arbetar som förbättringsledare eller

grundläggande kunskaper om metoden SMED

motsvarande. Du kan vara kollektivanställd eller

(Single Minute Exchange of Die).

produktionstekniker, kvalitetsansvarig eller mot-

SMED är ett av Toyotas effektiva arbetssätt för att

svarande. Kursen tar upp frågor runt förbättrings-

bli effektiv i fabriken.

de kunskaper och förståelse för hur man arbetar
med förbättringsarbete och att det är lönsamt att
göra det. Du får också förståelse för ekonomiska
termer och vad de innebär samt hur de påverkar
företagets lönsamhet. Kursen vänder sig till alla
som behöver grundläggande kunskaper.
Kursinnehåll:
• Ekonomiska begrepp
• Kalkylering
• Vad gör ett företag lönsamt?
• Våra 8 slöserier
• Förbättringsarbetets grunder
• Verktyg för förbättringsarbete såsom
5 varför, 5S m.m.
• Förbättringsövningar
Kursens omfattning: En heldag.
Kurslitteratur: PowerPoint-bilder + övningsuppgifter delas ut under dagen.

arbete och ledarskap för förbättringar.
Kursinnehåll:
Kursinnehåll:

• Varför SMED?

• Hur får vi personalen motiverad till

• Effektivt maskinutnyttjande TAK (OEE)

förbättringar?

• Inre ställ

• Ledarskap för förbättringsarbete

• Yttre ställ

• Mäta och sätta mål

• Ställets inverkan på lönsamheten

• Vilka verktyg ska jag använda

• SMED:s 8 punkter

• Släktskapsdiagram och träddiagram
Kursens omfattning: En heldag.
Kursens omfattning: En heldag.
Kurslitteratur: PowerPoint-bilder + övningsKurslitteratur: PowerPoint-bilder + övningsuppgifter delas ut under dagen.

uppgifter delas ut under dagen.

Om Polymercentrum
Polymercentrum är kompetenscentrum för alla som vill öka sin kunskap om
plast, gummi och kompositer. Vi erbjuder öppna kurser och skräddarsydda
företagsutbildningar. Genom att även fungera som ett testcentrum, där
validering och certifiering erbjuds tillsammans med ett brett kursutbud, ger
vi ett heltäckande utbildningsstöd.
Polymercentrum är en resurs för universitet, forskningsinstitut, högskolor
och yrkeshögskoleutbildningar - allt för att bredda samverkan mellan industri och akademi.
Vi genomför arbetsmarknadsutbildningar för ställare och operatörer, med
externa platser för plastindustrin.
Vi samarbetar också med branschorganisationer och externa konsulter för
att alltid kunna bistå med den senaste kunskapen. Polymercentrum är även
aktiv inom en rad forsknings- och utvecklingsprojekt för att stärka svensk
plastindustris konkurrenskraft.
Vill du veta mer - gå in på www.polymercentrum.se
Som medlem i Polymercentrum får du:
• Möjlighet att driva branschfrågor för att stärka svenska plastbranschen
• Nyhetsbrev med branschspecifik bevakning
• Rabatt på Polymercentrums utbildningar, validering och certifiering
• Länkad logotyp på Polymercentrums hemsida
• 50 % rabatt på tidningen Plastforum
• Reducerad avgift på event som Polymercentrum arrangerar
• Hjälp att rigga examensarbeten/studentprojekt
• Riggning av forsknings- och utvecklingsprojekt med ledande aktörer.
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