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• Da resnično razumete problem, potrebujete zbrati čim več dokazov v najkrajšem možnem času.

• Takoj, ko ugotovite, da je problem ali incident potrebno reševati strukturirano, z analizo osnovnega vzroka itd., sprožite nujno iskanje 
dodatnih informacij o problemu.

• Za zbiranje dokazov, še zlasti v primeru kroničnih napak ali težav, določite sistem zbiranja dokazov in informacij: opredelite prožilce - kdaj 
in odgovornosti - kdo in kaj.

• V iskanje in zbiranje informacij, vključite osebe, ki so seznanjene z incidentom. 

• Glede na vrsto incidenta zberite elemente, kot so podatki o napakah, informacije o zastojih, določeni in doseženi parametri na stroju, 
zgodovino vzdrževalnih posegov, standarde ali tehnološke postopke, poročila, fotografije, načrte, izjave očividcev, priporočila dobaviteljev. 
Za orientacijo opredelite dokaze po področjih 4M - Man, Machine, Method, Material / človek, stroj, tehnologija, material.

• V primerih, ko so težave še vedno prisotne, organizirajte opazovanje, dodatno spremljanje ali beleženje, snemanje (ob upoštevanju 
posebnih pravil), na izvoru problema.

• Več informacij in dokazov imate, lažje boste izpeljali analizo.

• S primerom seznanite čim širšo skupino ljudi. Morda nekdo, ki ni neposredno vključen v primer pozna ključne informacije, ki lahko 
pomagajo pri raziskavi in razjasnjevanju primera.

• S takojšnjim pričetkom zbiranja informacij se zagotovi bolj dosledne in kakovostne informacije. Urne ali celo dnevne zamude vplivajo 
negativno na kakovost zbranih informacij in s tem lahko ovirajo kasnejšo analizo. 

• Fizično zaščitite zbrane dokaze (določite odlagalno mesto, fizično omejite dostop …). Ne dovolite ljudem, da posegajo v njih.

• Pridobite izjave vseh, ki so videli ali slišali karkoli v zvezi s problemom. 

• Zamuda pri zbiranju izjav omogoča ljudem, da razmišljajo in racionalizirajo to, kar so videli ali doživeli.

• Ne zavrzite dokazov pri čiščenju, urejanju ali nastavitvah po incidentu. SHRANITE VSE DOKAZE!

ZBIRANJE INFORMACIJ in DOKAZOV”
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• Ekipa bo morda morala biti na voljo za daljše časovno obdobje. Potrebovali boste podporo in sodelovanje vodstva.

• Dobite podporo vodstva, da pridobite ljudi, ki jih potrebujete za tako dolgo, kot je potrebno.

• Brez pravih ljudi, bo v vaši analizi manjkalo specifičnih podrobnosti, ki jih potrebujete. To lahko privede do sestave preveč splošnega 
poročila.

• S pravimi ljudmi v ekipi, vas bo analiza pripeljala dovolj globoko, da se najde ustrezna in delujoča rešitev.

• Potrebujete ljudi z različnimi izkušnjami iz različnih, vendar povezanih delovnih funkcij in ljudi, ki imajo neposredno znanje o incidentu.

• Izberite ljudi z odprtim umom, ljudi, ki znajo poslušati in so pripravljeni prispevati, ter pomagati pri raziskavi. 

• Da najdemo konkretno rešitev potrebujemo ljudi, ki poznajo pomembnost in specifičnost problema (incidenta).

• Nastavite usposobljenega in izkušenega moderatorja ekipe, ki je navajen kontrolirati skupino ljudi in jih usmerjati v pravo smer. 
Moderator mora biti nepristranski.

• Bodite pazljivi, kadar povabite v ekipo strokovnjaka na določenem področju. Strokovnjaki znajo usmeriti raziskavo v smeri njihovega 
strokovnega polja. Osebe z močnim egom ali argumentom moči, ravno tako usmerijo raziskavo v smeri njihovega strokovnega polja ali 
subjektivnega mnenja. 

• Velikost ekipe naj bi odražala kompleksnost problema (incidenta). Splošno pravilo trdi, da je težko moderirati skupino večjo od 10 ljudi. 
Če postane skupina prevelika, razmislite o snovanju dveh ekip in izvajanju dveh sej. 

• Dvig učinkovitosti ekipe lahko dosežemo z selekcijo ljudi, ki so opravili izobraževanje iz reševanja problemov. Poizkusite sestaviti ekipo, 
kjer ima 50% članov tovrstne kompetence.

• Lahko se zgodi, da boste potrebovali neodvisnega člana, ki se bo pridružil ekipi – sposobnost objektivnega pogleda. 

OBLIKOVANJE EKIPE
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IZPELJAVA ANALIZE OSNOVNEGA VZROKA (root cause analysis)

• Med analizo osnovnega vzroka mora moderator vključevati vse člane skupine. Postaviti mora vsa pomembna vprašanja, za 

katere določimo smiselne odgovore, vse do logičnih zaključkov in osnovnih vzrokov.

• Cilj je izpeljati analizo osnovnega vzroka takoj po incidentu ali napaki, ko so informacije v glavah ljudi še sveže.

• Določite čas in prostor, kjer se bo raziskava ali seja zgodila. To storite kakor hitro je mogoče sklicati sestanek. 

• Določite osnovna pravila glede spoštovanja stališč drug drugega in spodbujajte odprt dialog v skupini.

• Prva naloga po zbiranju vseh informacij, je sestaviti definicijo problema. Uporabljajte referenčni dokument ali računalniško 

rešitev (orodja, ki jih vsebuje PERFORMANCE STORYBOARD®), da vas vodi skozi raziskavo po korakih.

• Kadar izbiramo ustrezno izhodiščno točko raziskave ali reševanja, je pametno dobro pretehtati možnosti in nato dodeliti naziv, ki 

bo jasen opis problema. Naziv naj odmeva pomembnost problema samega. 

• Ne bojte se spremeniti izhodnega stališča, kadarkoli. Zapomnite si, da nikoli ne boste enotni pri izbiri izhodišča saj lahko vaša 

izbira odraža vašo vlogo znotraj podjetja, zato skušajte biti pri tem čimbolj objektivni.

• Za reševanje problema uporabite orodja PERFORMANCE STORYBOARD®. Vključite vse informacije, da predstavite problem na 

čim bolj jasen način.

• Čas in vire za reševanje določite na osnovi teža problema.

• Rešitev pomembnega primera, bo pozitivno vplivala na vaš status v očeh vodilnih (priporočila, podpora).
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• S pomočjo celotne ekipe, boste naenkrat dosegli jasen pregled problema. Istočasno boste videli tudi katera področja v problemu so še 
nejasna. Tako boste nadaljevali raziskavo v pravi smeri.

• Če je rezultat analize veliko število rešitev, razmislite kako boste dosegli željeno rešitev, v najkrajšem možnem času, s čim nižjimi stroški 
in čim manj vloženega truda.

• Vzpostavite seznam kriterijev, po katerih boste objektivno ocenjevali rešitve in tako izbrali najboljše.

• Sledite procesu analize osnovnega vzroka (kot ga določajo orodja PERFORMANCE STORYBOARD®). Ob ugotovitvi, da je skupina zašla iz 
postavljene smeri, se vrnite na izhodiščno točko, da usmerite skupino v pravo smer raziskave.

• Ne rabite biti strokovnjak na področju raziskav, da bi reševali problem, zato ni potrebno, da se delate takega. 

• Timsko delo je ključ, do rešitve. Ovrednotite prispevke vseh članov iz ekipe. 

• Vprašanje „Zakaj?“ postavite tolikokrat, kot je to potrebno, vse dokler ne pridete do vzroka v obliki človeškega faktorja.

• Ne ustavite se prehitro s postavljanjem vprašanj.

VODENJE ANALIZE OSNOVNEGA VZROKA (root couse analysis)

www.demetra-leanway.com 5



• Bodite jasni, kdo je odgovoren za katero izmed korektivnih aktivnosti. Ne ustvarjajte si možnosti za odgovore »Sem mislil, da bo Janez 
to naredil.«

• Vzpostavite mehanizem za sistematično spremljanje izvedenih korektivnih aktivnosti.

• Lastništvo za rešitve dodelite posamezniku, ne skupi ali oddelku.

• Določite rok izpeljave za vsako korektivno aktivnost. 

• Podpirajte ljudi v izvedbi njihovih korektivnih aktivnosti. 

• Pomembno je slediti stanju vsake korektivne aktivnosti (PDCA cikel). Pogovorite se s posamezniki, zadolženimi za določeno korektivno 
aktivnost, o njenem stanju/napredku. 

REALIZACIJA REŠITEV
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• Z merjenjem uspeha korektivnih aktivnosti prikažete nedvoumno vrednost »ANALIZE OSNOVNEGA VZROKA«.

• Z izražanjem v številkah (o zvišani produktivnosti ali prihranjenem denarju) boste demonstrirali uspeh korektivnih aktivnosti.

• Z merjenjem uspeha korektivnih aktivnosti, se pripisuje večja kredibilnost raziskovalnem procesu. Vsaka naslednja raziskava bo prejela 
še večjo podporo vodstva.

• Prepoznajte, kateri ključni kazalniki uspešnosti so bili uporabljeni za merjenje uspešnosti. 

• Za merjenje učinkovitosti uporabite podatke pred in po analizi. Spremljajte skupno število incidentov, višino stroškov, ki so nastali zaradi 
incidenta in čas med incidenti.

MERJENJE USPEHA IZVEDENIH KOREKTIVNIH AKTIVNOSTI
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• S prikazom, koliko dodane vrednosti ste ustvarili v podjetju, boste ob prihodnjem incidentu lažje sestavili ekipo ljudi, ki jih potrebujete.

• Promocija rezultatov raziskave, bo vzpodbudila podporo vodilnih za reševanje osnovnih vzrokov. Tudi sam proces bo pridobil na
podpori in naklonjenosti vaših kolegov.

• Uporabite orodja PERFORMANCE STORYBOARD®, da delite poročilo raziskave oz. reševanja v obliki obrazca. Deljenje poročila 
raziskave, bo prav tako pomagal celotnem podjetju, da se uči iz prejšnjih incidentov ali problemov.

• Postavite rezultate na vidno mesto v podjetju.

• Delite celotno raziskavo z vsemi deležniki.

• Naj bodo analize kratke in jedrnate. Uporabite orodja PERFORMANCE STORYBOARD®, za standardni prikaz, ki ga delite z vsemi 
vključenimi.

• Merite in prikažite vaš uspeh na način, da ga lahko razumejo vsi. 

OGLAŠEVANJE VAŠEGA USPEHA
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PERFORMANCE STORYBOARD®

Bi tudi vi želeli preizkusiti 
različna orodja za reševanje problemov, 

ki jih vsebuje aplikacija 
PERFORMANCE STORYBOARD®?

Pišite nam na: info@demetra-leanway.com
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