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Root Cause Analysis
- Skrapa inte på ytan – hitta den verkliga orsaken –

Bakgrund Har man varit med om att t.ex. fel, kundklagomål eller driftstörningar upprepas,
trots olika åtgärder. Eller att det är svårt att förstå underliggande orsaker till att
medarbetare inte samarbetar på rätt sätt. Då är det troligtvis rätt att grundligt un-
dersöka vad roten till det onda egentligen är.

Root Cause
Analysis (RCA)

Root Cause Analysis hjälper dig att identifiera den verkliga orsaken till ett pro-
blem, samt att underlätta hanteringen av problemet. Ishikawas orsak- och verkan-
diagram är ett effektivt hjälpmedel som stödjer analysen. Resultat är dessutom il-
lustrativt och intuitivt.

Konceptet kan ses som en strukturerad process med stora möjligheter till att kom-
binera med andra arbets- och angreppssätt. Ett exempel är Toyotas ”5 Why”, där
man ställer frågan varför upp till 5 gånger för att komma närmare kärnan till pro-
blemet.

Vi hjälper till att utforma, planera och leda RCA-processer på ett effektivt sätt.
Många gånger kan det vara bra att kunden själva lär sig att driva processen i sam-
band med enklare situationer. Vid mer komplex problemställning är det ofta bättre
att få hjälp från en opartisk, opolitisk och erfaren ledare.

Leveranser  Tydlig problemdefinition dokumenterad och kommunicerbar
 Kartlagda, definierade och dokumenterade orsaker och orsakssamband
 Identifierade, bearbetade och dokumenterade osäkerheter
 Lösningsförslag baserade på RCA-processens resultat
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 Inför problemdefintionen bestäms inriktning och syfte, idéer samlas in
 Utan ett väl definierat problem ska man inte börja lösa något
 Genom att följa orsakssambanden i flera steg klarnar bilden betydligt
 En test av osäkerheter avseende möjliga orsaker kompletterar bilden ytterligare
 Utifrån de identifierade ”rotorsakerna” utarbetas lösningar

Mer information Spantets hemsida www.spantet.se eller maila till: info@spantet.se


