
 

 

Lean Six Sigma White Belt  

Lär dig grunderna i metodiken och 
få insikt i vad Lean Six Sigma är och 
varför det ger så bra resultat. 



FrontLeaders 
Vi är en personlig utbildningsleverantör. Vår styrka är vår erfarenhet av att själv arbeta med 
Lean Six Sigma. Vi utbildar, coachar och driver egna faktabaserade projekt.  

 

Vår lärandefilosofi 
Som vuxen lär vi oss på olika sätt. Vi lär oss genom erfarenhet, genom diskussion och genom 
kommunikation. 

Vår lärandefilosofi bygger därför på fyra pelare 

Lära genom aktivitet – för att bearbeta och lära behöver man också vara aktiv, genom 
övningar, diskussioner och frågor 

Repetition – genom att återkoppla och återberätta hjälper vi hjärnan att lära 

Reflektion – stanna upp och byta perspektiv från utbildningsexempel till egen verklighet 

Kunskap - teori och fakta  

Vi arbetar med aktiv inlärning vilket innebär att du som deltagare  

 blir utmanad 
 får bearbeta, reflektera och analysera 
 samarbeta, byta erfarenheter och diskutera i grupp 
 får tillämpa dina nya kunskaper direkt 
 ibland får upptäcka svaren själv och göra misstag 

 

Utbildning: Lean Six Sigma White Belt  
Bekanta dig med konceptet och metodiken Lean Six Sigma. Faktabaserad problemlösning i 
projektform. 

Lean + Six Sigma ger oss en kraftfull metodik för att permanent förbättra våra processer och 
reducera kostnader. Lean för att reducera slöseri (tidstjuvar) och därmed frigöra tid för 
värdeskapande aktiviteter och Six Sigma för att reducera variation och förbättra kvalitet.  

Lean Six Sigma White Belt är grundläggande/informativ nivå. 

 



Format: Digital 
Digital utbildning - du följer den helt i egen takt 

Upplagd i moduler och lektioner. Lektionerna innehåller filmer, guider och mallar. 

Digital utbildning: 

Du får ett login id till vår kursportal och följer kursen när du vill. Du kan starta och stoppa när du vill eller 
se om ett avsnitt om du så önskar. 

 

Som deltagare får du tillgång till vår medlemssida där du hittar ytterligare inspiration inom Lean Six Sigma 
och vårt forum där du kan diskutera med deltagare på våra utbildningar inom området. 

 

Utbildningens längd 
Effektiv tid ca 2 timmar (motsvarar en dags utbildning) 

 

Målgrupp 
Kursen vänder sig till dig som deltar eller driver förbättringsprojekt. 

 

Förkunskaper 
Inga 

 

Utbildare 

 

 

Diplom 
Efter genomförd utbildning erhåller du ett kursbevis 

Pernilla Phil är i grunden maskiningenjör och certifierad Lean Six 
Sigma Master Black Belt med en karriär fokuserad på utveckling. 
Hon har bland annat varit produktionschef på SKF, chef för Lean 
Six Sigma processutveckling på AGA och utbildat hundratals 
ledare och utvecklare inom Lean Six Sigma. 



Utbildningens innehåll 
 

Introduktion till Lean Six Sigma 

Hur fungera metodiken? 

 DMAIC 

 Processen 

 Definiera  

 Mäta 

 Analysera 

 Förbättra 

 Styra 

När ska jag använda Lean Six Sigma 

 Variation 

 Tidsförluster 

 Identifiera rätt projekt 

  

Utbildningens upplägg  
Kursen är upplagd i moduler och lektioner. 

 

Pris 
Öppen utbildning: 1,050 kr ex. moms 

 

 

Se en introduktion till utbildningen på 
LSS White Belt digital - FrontLeaders (simplero.com) 

 

 

 



 

 

 

Läs mer om oss och våra utbildningar på www.frontleaders.se 

 

eller 

 

Kontakta oss om du har funderingar 

FrontLeaders AB 

Email: utbildning@frontleaders.se  

Telefon: 073-0673161 
 

 


