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PV17
Lean produktutveckling (7,5 hp)
Lean Product Development (7,5 credits)
Beskrivning
Kursen syftar till att skapa förståelse för och ge insikt i filosofier och principer för lean produktutveckling, samt att ge färdigheter
i ett urval av arbetssätt och metoder inom området. Lean produktutveckling tar sin utgångspunkt i ett antal vägledande filosofier
och principer, vilka innefattas i en modell/ett system för produktutveckling. Kursen lägger en grund för fortsatta bredare och
djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens företag med fokus på lean produktutveckling.
Innehåll
• Strategier och principer samt modell(er)/system för lean produktutveckling
• Produktplanering - teknikplanering - förändringsplaner
• Fokus på tidiga faser
• Filosofi och tänkande kring multilösningsteknik (Set-Based Concurrent Engineering, SBCE)
• Kommunikation och kunskapsuppbyggnad, PDCA, LAMDA och A3-rapporter
• Standarder, checklistor, gräns- och avvägningskurvor
• Funktionsanalys, konceptgenerering och lösningsval
• Skapa flöde i produktutveckling
• Visuell planering och styrning, Obeya, puls och daglig uppföljning
• Värdeflödesanalys inom produktutveckling
• Konstruktion för production samt förankring av lean produktutveckling
Genomförande
Kursen omfattar totalt tio dagar som – beroende på kursomgång – är fördelade på fyra eller fem träffar. Under träffarna
genomförs diskussionsföreläsningar, litteraturseminarier och praktiska övningar. Mellan träffarna arbetar deltagarna självständigt
eller i grupper med hemuppgifter samt med ett projektarbete som presenteras i samband med den avslutande träffen.
Examination
Bedömning av hemuppgifter och projektarbete. Minst 75 % närvaro och aktivt deltagande krävs. Godkänd kurs ger 7,5 hp.
Kurstider och –orter
Under hösten 2011 och våren 2012 kommer två kurser (man går alltså en av dem) att genomföras på följande tider och platser
Kurs 1

Luleå
Våren (feb?) 2012

Kurs 2

Göteborg (2 dagar)

Göteborg (3 dagar)

Göteborg (3 dagar)

Göteborg (2 dagar)

23-24 nov 2011

10-12 jan 2012

7-9 feb 2012

27-28 mar 2012

Förkunskapskrav
ProVikingkursen PV01 eller motsvarande kunskaper i produktutveckling.
Anmälan
ProVikingdoktorander anmäler sig till Dan Carlsson, Chalmers Professional Education (se kontaktuppgifter nedan).
Övrigt
Kursen arrangeras av Chalmers Professional Education, och förutom doktorander deltar produktutvecklare, interna
förändringsledare, gruppchefer och projektledare från industriföretag. Doktoranderna utgör max 1/3 av deltagarna.
Examinator och kursansvarig
Universitetslektor Göran Gustafsson
Chalmers tekniska högskola
Telefon: 031-772 13 57
E-post: gorang@chalmers.se
I samverkan med

Kursansvarig
Stefan Bükk
Swerea IVF
Telefon: 031-706 61 23
E-post: stefan.bukk@swerea.se

Praktisk information lämnas av
Dan Carlsson
Chalmers Professional Education
Telefon: 073-034 62 85
E-post: daca@chalmers.se

