
 

 

 

Green Belt-utbildning 

Ger dig kunskaper att genomföra förbättringsprojekt 
 

I Green Belt-utbildningen får du god inblick förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kun-
skaper om systematisk problemlösning och grundläggande förbättringsverktyg. Det bety-
der att du kan ta rollen som Green Belt eller lokal förbättringssamordnare och självständigt 
leda mindre förbättringsprojekt. En Green Belt avsätter en viss del av sin tid för att arbeta 
med förbättringar. De verksamheter som satsar ambitiöst på förbättringsarbete har ett stort 
antal Green Belts spridda i hela organisationen. I praktiken har Green Belts stora möjlig-
heter att skapa fina resultat även i mer komplexa situationer genom stöd och mentorskap 
från verksamhetens Black Belts. 
 
 
 
Syfte 
Att skapa förståelse för hur förbättringsarbete be-
drivs enligt Sex Sigma. Att ge kunskaper om sys-
tematisk problemlösning och viktiga förbättrings-
verktyg samt därigenom självständigt kunna leda 
mindre förbättringsprojekt. 
 

Riktar sig till  
Personer som ska leda mindre Green Belt-projekt 
och/eller vara deltagare i större Black Belt-projekt.  
Vi rekommenderar att verksamheten åtminstone 
bör ha startat utbildning av Black Belts, vilka kan 
verka som mentorer, innan Green Belts utbildas.  
 

Förkunskapskrav 
Inga särskilda kunskapkrav ställs. 

 
Dokumentation 
Boken Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist 
samt kompendiet Praktisk statistik - del 1 av 
Joakim Lilliesköld och Jörgen Gustavsson. PDF-
kopior på visade ppt-bilder 
 

Övrig information 
Utbildningen består av föreläsningar, övningar, 
grupparbeten och diskussioner. Parallellet med 
utbildningen genomför även deltagarna tillämpade 
förbättringsprojekt i den egna organisationen.  
 
 
 

 
 
 
 
Deltagarna ska ha tillgång till en dator under 
utbildningen. Programvaran Minitab som används 
finns tillgänglig i en gratisversion under kursens 
gång.  
 
Efter genomgången utbildning och framgångsrikt 
genomfört förbättringsprojekt diplomeras 
deltagarna som Green Belt. 
 
Green Belt-utbildningen kan även med fördel 
genomföras internt i er verksamhet. Innehåll och 
specifika fördjupningar inom olika områden och 
verktyg kan då anpassas utifrån era behov. För 
mer information om olika varianter är du 
välkommen att kontakta oss. 
 

Kurslängd 
2 block om 3 dagar vardera. 

 

Plats 
Delen Problemlösning med förbättringsverktyg 
hålls i våra lokaler på Tegnérgatan 40 i Stockholm 
och delen Statisk processanalys hålls online via 
Zoom.  
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Innehåll: 
 

 

 

 

Utbildningsplan - Green Belt-utbildning 
 

Green Belt – Problemlösning med förbättringsverktyg (3 dagar) 

Under Green Belt-utbildningens första block introduceras grunderna inom kvalitet, förbätt-

ringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. Fokus ligger på konceptet Sex Sigma 

men även konceptet Lean. Roller och ansvar i förbättringsarbetet introduceras samt vi lär hur 

förbättringsprojekt framgångsrikt kan ledas. Detta block följer därefter DMAIC-modellens fem 

faser (Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Styra).  

 

Definiera 

Centralt i definierafasens är att ta fram en tydlig problemformulering och fastställa realistiska 

avgränsningar. Utveckling av ett business case och beräkna en möjlig avkastning är även vik-

tigt. Här identifieras även det aktuella problemets kunder och deras behov fastställs (Voice of 

the customer) samtidigt som den bakomliggande processen analyseras (SIPOC).  

 

Mäta 

I denna fas lär vi oss hur projektets kritiska faktorer (CTQ) kan identifieras och mätbarhet 

uppnås. Metodik för grundläggande datainsamling gås igenom samt mätsäkerheten diskute-

ras. Block två i Green Belts-utbildningen bygger även vidare på mätafasen genom att foku-

sera på kvantitativ dataanalys.  

 

Analysera 

I analyserafasen fokuserar vi på rotorsaksanalyser och problemlösning. Flera olika förbätt-

ringsverktyg introduceras med avsikt att lära deltagarna hur evidensbaserade och verknings-

fulla åtgärder kan tas fram. 

 

Förbättra 

Här fokuserar vi på planering och genomförande den framtagna lösningen. Att hantera attity-

der och förändringsmotstånd är en central del i detta arbete.  

 

 

 

Huvudpunkterna i Black Belt-utbildningen: 

• Sex Sigma – bakgrund, syfte, resultat och genomförande 

• Roller och ansvar i förbättringsarbetet 

• Identifiera och starta förbättringsprojekt 

• Definiera och avgränsa problem 

• Utveckla business case, identifiera problemets kunder (VOC) och analysera den bakomliggande processen 

• Skapa mätbarhet och arbeta faktabaserat med förbättring 

• Fastställa rotorsaker och utveckla en evidensbaserad lösning 

• Genomföra, säkra och följa upp åtgärder 

• Att förstå och analysera variationer - normalfördelning och standardavvikelse 

• Introduktion till programvaran Minitab och dataanalys 

• Processanalys och processduglighet (Cp och Cpk) 

• Användning av styrdiagram 
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Styra 

Under den sista och avslutande fasen lär sig deltagarna hur genomförda förbättringar kan 

säkras och standardiseras. Vi fokuserar även på hur kontinuerlig uppföljning kan ske med av-

sikt att vidmakthålla uppnådda resultat och effekter. Likaså läggs fokus på hur man fastställer 

resultat, rapporterar och presenterar genomförda projekt. 

 

Under utbildningens första block initierar även deltagarna utbildningsprojekt som genomförs 

parallellt med kursen. 

 

 

 

Geen Belt – Statistisk processanalys (3 dagar) 

Det andra blocket i Green Belt-utbildningen ger grundläggande statistikkunskaper och för-

måga att förstå variationer. Vi diskuterar olika processutfall, statistiska mått och normalför-

delningen. Deltagarna lär sig att använda mjukvaran Minitab och erhåller därigenom ett kraft-

fullt tillvägagångssätt att genomföra statistisk dataanalys utan behov av djupa matematiska 

kunskaper.  

 

Fokus läggs på styrdiagram av olika slag och på hur processens duglighet (Cp och Cpk) kan 

fastställas och analyseras. Deltagarna arbetar under utbildningen både med variabel- och at-

tributdata.  

  

Green Belt-utbildningens andra block baseras på en unik pedagogik som utvecklats under 25-

års tid inom Sandholm Associates. Genom att arbeta med praktikfall, vilka i mestadels bygger 

på verkliga projekt, lär sig deltagarna analysmetodik och förbättringsarbete på ett praktiskt 

och tillämpbart sätt. Detta medför att mycket av den kunskap som lärs ut direkt kan använ-

das och tillämpas i det dagliga arbetet efter utbildningen. 

 

 

 

Rapportering och presentation av genomförda utbildningsprojekt sker individuellt online efter 

kursen enligt överenskommelse med kursledaren. Green Belt-diplomering erhålles efter ge-

nomförd utbildning och godkänt utbildningsprojekt. 

 

 

 


