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Sammanfattning 
Problem eller avvikelser uppstår i en organisation när dess standard, mål eller riktlinjer inte 
kan uppnås. För att effektivt kunna minimera problemens inverkan i framtiden kan en 
grundorsaksanalys tillämpas. En grundorsaksanalys avser en systematisk analys vars, syfte är 
att förstå varför avvikelsen uppstod från början för att kunna identifiera dess underliggande 
orsak och utveckla systematiska åtgärder [7]. Grundorsaksanalysens syfte är att finna den 
underliggande orsaken till varför ett problem har uppstått och på så sätt eliminera dess 
inverkan i framtiden.  Grundorsaksanalys ingår som en viktig del i kvalitetsledning och bör 
behandlas av organisationens kvalitetsledningssystem. Kvalitetsledningssystemet kan styras 
eller byggas upp med hjälp av IT-stöd, vilket kan effektivisera kvalitetsarbetet och göra så att 
rutiner och arbetssätt blir mer synliga internt i organisationen. Grundorsaksanalyserna borde 
även kunna styras och hanteras direkt av ett IT-stöd som kan integreras med 
kvalitetsledningssystemet, vilket gör att hanteringen av interna och externa problem kan 
underlättas och effektiviseras. Detta examensarbete syftar därför till att utveckla en modell 
som kan utforma enkla, generella och systematiska grundorsaksanalyser via ett webbaserat 
ärendehanteringsystem för ständiga förbättringar. 
 
Denna fallstudie är uppbyggd kring aktuell litteratur och teori inom grundorsaksanalys och 
innesluter även intervjuer med fyra företag som arbetar eller har arbetat aktivt med denna typ 
av analys. Intervjuerna genomfördes i anslutning till litteraturstudien, vilket medförde att 
modellen kunde utvecklas med hjälp av både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. För att 
ytterligare stödja modellens tillämpning och erhålla feedback från verksamma personer inom 
området genomfördes en workshop om två timmar, där modellen presenterades och 
utvärderades. 
 
En grundorsaksanalys kan utformas på en rad olika sätt och kombineras med en stor mängd 
olika verktyg. Gällande ISO-standarder inom kvalitetsledning nämner detta område väldigt 
kortfattat, vilket tillåter stor frihet vid utformningen av en grundorsaksanalys. Modellen för 
grundorsaksanalyser som utvecklats i denna studie skapar en systematisk utredning som 
definierar det undersökta problemet utifrån fakta och skapar en enkel kartläggning och 
prioritering av problemets grundorsaker. Modellen är uppbyggd i tre steg, problem-
identifiering, utveckling av och prioritering av grundorsaker. Stegen i modellen tillämpar en 
funktionalitet som är hämtad från enkla och kända verktyg som fiskbensdiagram och ”5 
Varför”, vilket gör att modellen inte kräver en hög kunskapsnivå för att kunna tillämpas. 
 
Nyckelord: Kvalitetsledningssystem, Grundorsaksanalyser, Ständiga förbättringar, 
Ärendehanteringssystem 
  
 
 
 
 
 
  
 
   
   
 
 



 

 
  



 

Abstract  
Problems or deviations appear continuously in an organization when their standards or goals 
are not achieved. A root cause analysis (RCA) describes a systematic investigation that can be 
proved to be effective to eliminate problems from appearing in the future. An RCA can be 
applied by the organization to be able to eliminate the impacts of a problem in the future. The 
purpose of an RCA is to find the underlying cause to why a problem appears from the 
beginning to be able to eliminate its future impacts. An RCA is an important part of Total 
Quality Management (TQM) and should be covered by an organization’s quality management 
system. The system can be managed or defined by an IT-software that is integrated with the 
quality management system in order to improve the work with quality related tasks and make 
procedures and methods related to quality more visible in the organization. An RCA should 
have the possibility to be managed directly by a web-based case management system that 
could be integrated with an organization’s TQM-system, so both the work with internal and 
external problems could be improved. The purpose of this master thesis is to investigate how 
a simple, general and systematic RCA model can be developed in a web-based case 
management system used for quality and continuous improvement. 
 
This case study has investigated current literature, theories, strategies and best practice cases 
in the field of RCA and TQM to be able to develop a suitable model that is supported by 
known concepts, tools and strategies. In addition to the mentioned theoretical strategy above, 
this study will also investigate a practical perspective based on interviews with different 
companies.  With this approach the study will contain a practical and a theoretical perspective 
on how RCA can be managed. To be able to evaluate the developed model a two hour 
workshop was held in C2 Management’s office, where the model was presented and 
evaluated.   
 
The analysis can be managed and developed in several different ways and can be combined 
with several different tools. The current valid standard for quality management systems, ISO 
9001, covers the field of RCA very brief and this field is generally not very well defined, 
which generates a large liberty when developing an RCA strategy. This study has developed 
an evidence-based RCA model that defines a problem, based on real facts linked to the 
investigated situation and maps and ranks its root causes. The RCA model is defined by three 
steps, problem definition, mapping of root causes and a ranking of root causes.  The models 
functionality is based on simple and well known tools such as fishbone-diagram and “5 
whys?”, which creates an investigation that is not knowledge driven. 
 
Keywords: Quality management system, Root cause analysis, RCA, Continuous 
improvement.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Endast 5 % av de problem som uppkommer är logiskt sett omöjliga att förstå eller förklara 
och kan därför inte elimineras. Dock kan de återstående 95 % redas ut på ett eller annat sätt, 
vilket skapar stora förbättringsmöjligheter [19]. Problem uppstår kontinuerligt överallt i 
vardagen och drabbar såväl den enskilde individen som hela organisationer, företag och 
verksamheter. Problemen kan ha olika inverkan i en organisation, vilket gör att mer tid från 
organisationens dagliga arbete kan krävas för att lösa problemen, om ingen strategi finns 
definierad. En grundorsaksanalys kan tillämpas för att identifiera de bakomliggande orsakerna 
till varför ett problem uppstår, vilket gör att åtgärder kan utvecklas som kan eliminera 
möjligheten att problemet återkommer i framtiden. Enligt Czuchry et al [4] härstammar denna 
filosofi från ett kundinriktat arbete som fokuserar på att skapa förbättringar genom att isolera 
och åtgärda problemens rötter, vilket gör att en analys ofta visualiserar lämpliga åtgärder 
direkt när roten till problemet identifierats.  
 
Tillämpningen av grundorsaksanalys är inte alltid självklar och olika situationer kan kräva 
olika strategier för att kunna få bukt med ett problems orsaker. Det finns väldigt många 
strategier och verktyg som kan kombineras för att skapa en lämplig metodik för att eliminera 
ett problem och på så sätt förbättra kvaliteten på produkter, tjänster eller processer. 
Grundorsaksanalysen innehar en central roll vid arbetet med ständiga förbättringar och 
kvalitetsutveckling. Styrningen av arbetet kan ske manuellt eller via IT-system som 
underlättar både dokumentationen och hanteringen av alla kvalitets- och förbättringsärenden. I 
och med att grundorsaksanalysen ingår som en viktig del i detta arbete borde även denna 
process kunna hanteras direkt av ett IT-stöd som kan integreras i ett kvalitetsledningssystem 
för att ytterligare underlätta förbättringsarbetet i en organisation.  

1.2 Bakgrund 
Dagens tekniska utveckling i kombination med det förbättringsarbete som bedrivs för att 
identifiera och eliminera ineffektiva processer har varit en bidragande faktor för att kunna 
utveckal en hög teknisk standard. Grundorsaksanalyser har en central roll inom Total Quality 
Management (TQM) och en effektiv problemhantering är viktig för att kunna lyckas med ett 
kvalitetsledningssystem [8]. Inom industrin är problemlösning synonymt med 
grundorsaksanalys, men är ett av de mest frekvent diskuterade och missförstådda områdena 
enligt Sims [24]. Det finns ingen utarbetad internationell standard för att definiera en 
grundorsaksanalys, vilket gör att missförstånd eller missuppfattningar kan uppstå eftersom 
ingen entydig referens finns. Utan en gemensam definition tillåts olika områden, regelverk 
och organisationer att utveckla egna tolkningar, metoder och strategier utifrån egna 
uppfattningar och teorier [14].  
 
Idag finns ett flertal hjälpmedel att tillämpa vid en grundorsaksanalys och många av dessa 
påminner om varandra, men det saknas generella riktlinjer för i vilka situationer de är mest 
lämpliga.  Denna aspekt kan även öka risken för missförstånd, då ingen vet om verktygen kan 
tillämpas i alla situationer eller endast ett fåtal specifika situationer. I industrin utgör 
grundorsaksanalyser en viktig faktor för att minimera återkomsten av icke-värdeskapande 
aktiviter, frigöra mer tid och kunna sprida nyvunnen kunskap [14]. Att arbeta med att 
eliminera återkommande problem borde ses som en central del av varje verksamhets arbete, 
eftersom varje eliminerat problem genererar en förbättring som kan minska avståndet till 
organisationens mål [2].   
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C2 Management har utvecklat System C2 som är ett webbaserat ärendehanteringsystem som 
hanterar, dokumenterar och styr förbättringsarbetet i en organisation med hjälp av ett enkelt 
och systematiskt arbetsflöde. Grundorsaksanalyser ingår som en viktig del inom detta område 
och idag finns ingen standardiserad funktionalitet för detta ändamål utvecklat i systemet. 
Denna typ av funktionalitet är beroende av att både systemanvändarnas tillämpning av 
grundorsaksanalyser och IT-systemets funktionalitet kan mötas. Utvecklingsarbetet av en 
funktionalitet i ett IT-system kan även försvåras om ingen tydlig standard finns som 
definierar, vägleder och specificerar hur arbetsmetodiken ska utformas. Genom att utveckla en 
gemensam arbetsprocess för att kunna genomföra grundorsaksanalyser i det aktuella 
webbaserade ärendehanteringssystemet som tillåter en viss möjlighet till anpassning kan 
förbättringsarbetet effektiviseras mer.    

1.3 Problembeskrivning 
I industrin finns en uppsjö av verktyg och strategier som kan användas vid en 
grundorsaksanalys och utan en gemensam definition kan arbetet försvåras. Olika 
uppfattningar och tillämpningar kan spridas, vilket minskar möjligheterna till ett 
standardiserat arbete. Utvecklingen av ett kvalitetsledningssystem som möter ISO 9000 kräver 
att organisationen både dokumenterar och utvecklar processer för att kunna genomföra 
korrigerande åtgärder när problem uppstått. En lyckad grundorsaksanalys är beroende av flera 
aspekter men ett systematiskt och standardiserat arbete som är enkelt att tillämpa och 
applicera kan vara avgörande för nå framgång i hela organisationen. Grundorsaksanalysen 
kan vara en komplex process som stjäl både tid och resurser. Ett webbaserat IT-verktyg kan 
vara den hjälpande hand denna typ av analys behöver för att kunna effektivisera och 
underlätta styrningen och dokumentationen. 
 
Detta examensarbete avser att undersöka hur en generell, enkel och systematisk modell för 
grundorsaksanalyser kan utformas för att anpassas i ett webbaserat ärendehanteringssystem 
med hjälp av kända verktyg, strategier och begrepp. En funktionalitet som vägleder 
problemlösningen på ett systematiskt, enkelt och elektroniskt sätt kan vara avgörande för att 
lyfta organisationens förbättringsarbete till en ny nivå. För att kunna utveckla en modell i 
denna studie som kan generera ett resultat som uppfyller den önskade funktionaliteten för 
grundorsaksanalyser i IT-systemet, kommer följande forskningsfrågor att undersökas: 
 
R1: Vad definierar en grundorsaksanalys? 
 
R2: Vilka strategier används för närvarande för att genomföra grundorsaksanalyser? 
 
R3: Finns det några samband mellan valet av verktyg och typen av händelse vid 
grundorsaksanalyser? 
 
R4: Vilka problem förekommer frekvent vid genomförandet av en grundorsaksanalys? 
 
R5: Vad måste uppfyllas för att en grundorsaksanalys ska följa gällande standard?  
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1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att utveckla en modell för hur en enkel, generell och 
systematisk arbetsmetodik till grundorsaksanalys kan utformas i ett webbaserat 
ärendehanteringssystem. Tanken är att strategin för grundorsaksanalysen ska utvecklas som 
en modell som kan anpassas för att kunna styras elektroniskt via det webbaserade 
ärendehanteringssystemet System C2 från C2 Management. 

1.5 Avgränsningar 
Detta arbete kommer endast inriktas mot metoder, verktyg och strategier som används vid 
grundorsaksanalyser, då en systematisk och generell modell för att kunna genomföra grund-
orsaksanalyser efterfrågas. Arbetet har endast tagit hänsyn till standarden för kvalitets-
ledningssystem ISO 9001:2000 och inte andra standarder inom ISO 9000-serien. ISO 
9001:2000 har valts eftersom det inte tillkommit några signifikanta revisioner eller ändringar i 
senare utgåvor. Studien av användbara verktyg vid grundorsaksanalys har avgränsats till ”5 
varför”, fiskbensdiagram, orsaksträd, det logiska trädet, CAED-flödesdiagram, WWBLA och 
FTA-diagram. Arbetet behandlar endast strategierna för grundorsaksanalyserna ur ett 
praktiskt och filosofiskt perspektiv för att kunna erhålla en jämförelse. Arbetet kommer inte ta 
hänsyn till några andra system inom ärendehantering än System C2. Intervjuerna i arbetet har 
begränsats till fyra stycken och har genomförts med personer från två oberoende 
certifieringsbolag och personer vid två företag som använder System C2 vid bland annat 
hanteringen av grundorsaksanalyser.  
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2. Metod 

2.1 Studiens utformning 
Uppbyggnaden av en vetenskaplig studie kan inriktas mot både ett positivistiskt och ett inter-
pretistiskt perspektiv. Positivismen härstammar från naturvetenskapen och utgör grunden i 
kvantitativa studier, där observationer eller experiment används för att utveckla teorier ur ett 
objektivt perspektiv. Interpretismen däremot utgör grunden i kvalitativa studier, där huma-
nistiska och subjektiva perspektiv används för att kunna utveckla teorier [3]. Arbetet kommer 
att stödjas av litteratur, kvalitativa intervjuer, kurser och seminarier, vilket gör att studien 
kommer ha en stark interpretistisk inriktning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
 
 
Arbetet kommer att baseras kring en fallstudie som undersöker hur en modell för 
grundorsaksanalyser kan utformas i System C2. Modellen kommer att utvecklas med hjälp av 
ett teoretiskt-, ett certifierings- och ett systemanvändarperspektiv och dessa tre områden 
kommer att utgöra grunden i modellen, vilket ses i Figur 1. En workshop hölls även i slutet av 
arbetet för att skapa en kortare utvärdering av modellens tillämpning och utformning. Denna 
utvärdering har varit en viktig del i studien för att verifiera modellens funktionalitet och 
upptäcka tänkbara problem och förbättringsförslag som gör att modellen bättre kan möta 
verkligheten. 
  

Figur 1 – Modellen för grundorsaksanalyser byggs upp av 
teori och två praktiska perspektiv 
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2.2 Datainsamling 
Insamlingen av data till detta arbete har skett genom intervjuer med oberoende certifierings-
bolag och företag som styr sina grundorsaksanalyser via system C2. Intervjuerna tillämpades 
för att enklare kunna skapa en aktuell bild av verkligheten med hjälp av deras praktiska insyn 
och erfarenheter. Relevant litteratur och teori har sammanställts i en litteraturstudie som även 
innehåller information från C2 Managements egna kurser och seminarier. 

2.2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudiens syfte är att skapa en teoretisk grund i arbetet och sammanställa aktuell och 
relevant information om grundorsaksanalys från forskning och litteratur. Insamlingen av 
information har skett genom en litteratursökning i referensdatabaser och journaldatabaser 
inom kvalitetsledning anslutna till Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek i Stockholm. 
Litteratur från böcker har sammanställts genom sökningar via Libris och e-resurser anslutna 
till Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek relaterade till grundorsaksanalyser.  
 
De tidsskrifter som använts har varit specifikt inriktade på kvalitetsledning och har varit 
anslutna till Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek.  Viss litteratur, som böcker och infor-
mation kring det webbaserade ärendehanteringssystemet System C2, har erhållits via C2 
Managemets egna material, seminarier och kurser. Insamlingen av teori fortlöpte både före 
och efter att intervjuerna genomfördes. Detta gjorde att en tydlig teoretisk grund fanns 
sammanställd innan intervjuerna genomfördes, vilket även underlättade arbetet med att 
konstruera intervjuerna. Teorin kompletterades efter intervjuerna för att kunna erhålla ett hel-
täckande teoretiskt underlag. 
 
2.2.2 Omvärldsanalys 
För att kunna skapa en verklighetsanknytning i studien av hur omvärlden uppfattar arbetet 
med grundorsaksanalyser, kontaktades två oberoende certifieringsbolag och två företag som 
arbetar aktivt med grundorsaksanalyser via System C2.  Avsikten med detta var att samla in 
och skapa en diskussion kring organisationernas egna erfarenheter och perspektiv kring 
grundorsaksanalyser. Intervjuerna konstruerades som en kvalitativ datainsamling, där en 
inblick i företagens egna perspektiv och erfarenheter eftersöktes. Vid den kvalitativa 
datainsamlingen användes semi-strukturerade intervjuer för att skapa en bredare förståelse för 
den intervjuades perspektiv och erfarenheter [3].  
 
Den semistrukturella intervjutekniken erbjuder både flexibilitet och en tydlig struktur då 
metoden tillämpar öppna frågor och diskussioner av olika ämnesområdena i en specifik följd 
[10]. Frågornas öppna karaktär gör det även möjligt att undvika kortsvarsalternativ och skapa 
en bred angreppsvinkel [3]. Intervjuerna varade mellan 30 till 60 minuter och frågorna 
kategoriserades efter ämnestyp och delades in i fyra kategorier enligt definition, tillämpning, 
val av strategi och problem. Kategorierna och frågorna utformades i en logisk ordning för att 
kunna svara på studiens forskningsfrågor.  Tre av intervjuerna genomfördes via telefon på 
grund av geografiska begränsningar och den fjärde intervjun genomfördes genom en personlig 
intervju. De tre telefonintervjuerna spelades in för att underlätta dokumentationen och 
genomförandet av intervjuerna. 
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2.2.3 Workshop 
Efter att den tänkta modellen för grundorsaksanalyser i System C2 utvecklats genomfördes, 
en workshop vars syfte var att utvärdera modellens steg och skapa en diskussion kring vilka 
förbättringsåtgärder som kan göras. Workshopen hölls vid C2 Managements kontor i 
Stockholm den 13 september 2013 och utformades som en två timmars workshop, där 
examensarbetet först presenterades och därefter följde en 90 minuters brainstorming-session 
där möjliga problem och förbättringsförslag diskuterades.  Presentationen av arbetet under 
workshopen varade i omkring 30 minuter. Presentationen beskrev examensarbetets bakgrund, 
problemformulering, resultat och slutsatser för att ge deltagarna en grundläggande förståelse 
av studiens innehåll. Efter presentationen genomfördes brainstorming-sessionen, där 
modellens utformning och funktionalitet kritiskt granskades. Anteckningar fördes kontinuer-
ligt under hela workshopen. Deltagare vid workshopen var C2 Managements konsulter Ola 
Ljunggren Bergå, Mikael Wennberg, Max Wilhelmsson, Siradj Sabbar och kvalitets-
samordnaren för PostNord, Peter Spangfort [25].  

2.3 Validitet och tillförlitlighet   
Tillförlitligheten i en vetenskaplig studie avser hur väl studiens resultat kan återskapas i en ny 
oberoende studie [3]. Tillförlitligheten för denna studie blir låg i och med att en stor del av 
studiens innehåll, t ex intervjuer, kurser och seminarier, kan skilja sig åt om ny oberoende 
studie genomförs. De semi-strukturerade intervjutekniken gör även att olika frågor kan 
diskuteras i olika utsträckning beroende på vad den intervjuade väljer att diskutera för 
stunden. För att höja studiens tillförlitlighet genomfördes en litteraturstudie för att kunna 
stödja studiens empiri, vilket visar att det finns en stor chans att ett liknande resultat skulle 
kunna åstadkommas av ny oberoende studie. Validiteten i en vetenskaplig studie avser hur väl 
studiens resultats avspeglar det området eller objekt som studerats [3]. Studiens validitet får 
anses hög då det material som samlats in i mångt och mycket ger samma perspektiv och 
diskuterar många allmänt kända och etablerade teorier och begrepp. Intervjuerna genomfördes 
också med personer som varit väl insatta i och har stor erfarenhet inom det undersökta 
området, vilket har gett ett informativt och pålitligt material. Det medför att studiens innehåll 
har en stor chans att ge en rättvis bild av verkligheten. 
 
För att kunna verifiera den utformade modellen och öka dess trovärdighet genomfördes en 
workshop vid C2 Managements kontor i Stockholm den 13 september 2013. Workshopen 
genomfördes som en brainstorming-session, där modellens utformning och tillämpning 
kritiskt granskades. Under workshopen framgick det att modellen presenterar en enkel och 
systematisk grundstrategi för att genomföra grundorsaksanalyser i det webbaserade 
ärendehanteringssystemet. Dock ifrågasattes graden av generalitet i modellens steg och 
funktionalitet. Modellen verifierades som en enkel och systematisk grundstrategi för att 
genomföra grundorsaksanalyser inom vissa områden, vilket gör att modellens trovärdighet får 
anses hög. Dock måste modellens steg och funktionalitet kunna regleras om analysmodellen 
ska kunna tillämpas inom olika branscher. Varje bransch regleras av sina egna unika 
grundförutsättningar som kan vara beroende av, t ex. olika regelverk, vilket gör att modellen 
inte kan betraktas som helt generell och kräver viss anpassning för att kunna möta dessa 
grundförutsättningar. Detta gör att modellens tillförlitlighet sjunker en aning då den inte blir 
helt generell.  
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3. Litteraturstudie 
 
3.1 Problem och avvikelser 
Ett problem framträder när avvikelser uppstår i en verksamhet och gör att rätt standard eller 
mål inte kan uppnås [15]. Ett problem symboliserar intervallet mellan organisationens 
aktuella situation och dit de vill nå, vilket gör att varje eliminerat problem minskar avståndet 
till deras mål [2].  Problem kan delas in i två kategorier, problem initierade av sporadiska 
händelser eller problem initierade av kroniska händelser. De sporadiska händelserna uppstår 
vid enskilda tillfällen och har ofta en dramatisk påverkan som skapar stora kostnader under 
kort tid, t ex ett stort maskinhaveri i en produktionslina.  De kroniska händelserna, däremot 
uppfattas sällan som något problem i det dagliga arbetet och utgörs ofta av t ex. frekvent 
återkommande produktionsstörningar. Dessa händelser generar inga stora kostnader under 
kort tid men med en ökad frekvens växer kostnaderna på sikt [14].  

3.2 Kategorisering av grundorsaker 
Roten till problemen kan återkopplas till fysiska, mänskliga och organisatoriska grundorsaker 
och i de flesta fallen identifieras inte en grundorsak vid ett problem [14]. Enligt Seaver [22] 
finns tre tänkbara scenarion till att ett problem uppkommer. 
 

1. Att kvalitetsledningssystemet aldrig hanterade problemet 
 

2. Att kvalitetsledningssystemet upptäckte problemet men  
kvalitetsstandarden var bristfällig 
 

3. Att standarden var korrekt och kvalitetsledningssystemet  
upptäckte problemet men att andra brister orsakar ett  
icke-tillfredsställande resultat. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Problem 

Organisation 

Strukturer och 
rutiner 

Människor 

 Med- 
arbetare 

Tillgångar 

Materiell defekt 
eller symptom 

Brister 

Beslut 

Figur 2 – Illustrativ tolkning av hur organisatoriska, mänskliga och fysiska 
grundorsaker är kopplat till ett problem 
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Samtliga scenarier kan enligt Seaver [22] återkopplas till ett bristande ledarskap. Däremot 
menar Pylipow och Royall [20] att grundorsaken kan härledas till bristfällig träning, tidsbrist, 
oaktsamhet eller mänskliga fel. Grundorsaken kan betraktas ur många perspektiv beroende på 
hur djupt betraktaren är beredd att gå, Latino et al [14] beskriver förhållandet mellan 
grundorsakerna enligt Figur 2. Ett problem i en organisation triggas ofta av en materiell defekt 
eller avvikelse som i sin tur definierar den fysiska grundorsaken och beskriver den direkta 
problemupptäckten, vilket illustreras i Figur 2. Den fysiska grundorsaken är den första 
indikationen på att ett problem uppstått och Czuchry et al [4] beskriver detta som symtomet 
till problemet. De fysiska grundorsakerna triggas av felaktiga mänskliga beslut eller 
handlingar, vilket återspeglas av pilen mellan människor och tillgångar i Figur 2 [14]. De 
mänskliga grundorsakerna uppstår när en individ inte uppfyller det som ska göras eller gör 
något som inte skulle gjorts. De mänskliga grundorsakerna triggas i sin tur av brister i den 
organisatoriska strukturen och fungerar som mellanhanden mellan de fysiskt synliga 
problemen och de dolda bristern i den organisatoriska strukturen, vilket ses i Figur 2 [15]. 
Organisationens struktur avser de system och rutiner som vägleder och stödjer medarbetarna i 
deras arbete och beslutsfattande. Brister i den organisatoriska strukturen kan vara den del som 
definierar den verkliga grundorsaken till ett problem och initierar hela förloppet i Figur 2 [14].  

3.3 Grundorsaksanalys 
Problem uppstår kontinuerligt i en organisation och framförallt i större tillgångsintensiva 
verksamheter. Utan en tydlig strategi för att hantera problemen tenderar snabba åtgärder att 
priorieteras för att undvika störningar i det dagliga arbetet [14]. En strategi för att kunna 
hantera problem och identifiera dess orsaker är en grundorsaksanalys. Denna strategi grundas 
i tron på att problemlösning utförs bäst om problemens grundorsak elimineras istället för att 
endast mildra dess symtom [21].  Utan en tydlig strategi löper utredningen stor risk att anses 
som komplett när den fysiska grundorsaken påvisats [15]. En grundorsaksanalys kan tillämpas 
i många olika situationer och används vid t ex. utvecklingsprojekt av tillverkningsprocesser, 
brottsutredningar och olyckshantering inom sjukvården [21].  
 
3.3.1 Definition 
Det finns ingen internationell standard som reglerar definitionen en av grundorsaksanalys, 
vilket gör att olika områden, regelverk och organisationer kan utveckla sina egna upp-
fattningar för att beskriva en grundorsaksanalys [14].  Reid och Smyth-Renshaw [21] be-
skriver grundorsaksanalysen som en teknik för att på ett systematiskt och strukturerat sätt 
genomföra en utredning för att identifiera och åtgärda orsaken till problem inom 
kvalitetsledning. Inom sjukvården definierar Leyhane och McDonald [17] grundorsaks-
analysen som ett sätt att identifiera var, hur och varför en oönskad händelse uppstått med stöd 
från ett antal verktyg. Latino et al [14] däremot har valt att definiera en grundorsaksanalys 
som utvecklingen av en arbetsprocess för att finna den signifikanta underliggande orsaken till 
en händelse genom att kartlägga dess händelseförlopp med hjälp av logik, bevis och 
konsekvenser. Lehtinen et al [16] definierar grundorsaksanalysen som en systematisk och 
strukturerad process för att identifiera ett specifikt problem genom att sammanställa dess 
orsaker för att identifiera grundorsaken. Enligt Moore [19] är en grundorsaksanalys en filosofi 
eller arbetsmetodik för att identifiera den verkliga orsaken till ett problem så att åtgärder kan 
utvecklas för att eliminera dess framtida inverkan. Samtliga definitioner ovan beskriver i 
mångt och mycket grundorsaksanalysen som en arbetsmetodik eller filosofi som är uppbyggd 
kring en strukturerad och systematisk utredning, vars syfte är att finna och åtgärda 
grundorsaken till ett problem på ett effektivt sätt.  
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3.3.2 Verktyg för grundorsaksanalyser 
Det finns ett stort urval av verktyg som kan vara användbara vid en grundorsaksanalys. Dock 
menar Czuchry et al [4] att många av verktygen använder liknande tankesätt, men att deras 
uppbyggnad och egenskaper särskiljer sig. FTA-diagram, eller Fault Tree Analysis-diagram, 
är ett verktyg som utvecklades under 1960-talet av Bell Telephone Laboratories för att 
utvärdera systems och processers pålitlighet och säkerhet [5]. FTA-diagrammet förekommer 
främst vid riskanalyser för att definiera grundorsaken till oönskade händelser. Diagrammet 
byggs upp med hjälp de händelser som orsakat ett problem och de logiska kopplingarna ”och” 
och ”eller” som tillsammans bildar ett grafiskt nätverk över problemets händelseförlopp, 
vilket ses i Figur 3 [6]. Verktyget tillåter att händelseförloppet kan utvecklas så långt som 
möjligt, vilket gör att bakgrunden till en händelse kan säkerställas, förstås och identifieras i 
detalj [5].  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det logiska trädet påminner om FTA-diagrammet men applicerar även principerna från ett 
logiskt flödesdiagram [15]. Det logiska trädet använder inga logiska kopplingar mellan 
händelserna utan verktyget grundas kring en helt annan teknik. Verktygets struktur illustreras 
i figur 4 och utgörs av en hierarki med en toppnivå som motsvarar händelsen som orsakat 
problemet. Den översta nivån i hierarkin beskriver likt FTA-diagrammet händelsen som 
orsakat problemet. Den andra nivån däremot beskriver en mer utförlig beskrivning av de 
områden problemet kan döljas inom. De två översta nivåerna i detta verktyg måste kunna 
stödjas med bevis från t.ex. intervjuer eller inspektioner, vilket illustreras av den streckade 
rektangeln i Figur 4 [15]. Den tredje nivån utvecklas endast till de händelser som inte kan 
verifieras som en icke-rimlig orsak, vilket ses i Figur 4. I den tredje nivån tillämpas en 
hypotestestning där möjliga orsaker till de områden som undersöks utvecklas och verifieras 
mot insamlade bevis för att identifiera fysiska, mänskliga och organisatoriska grundorsaker 
enligt figur 4 [14].  

Villkor: 

 

 
 

ELLER 

OCH 

 

 

OCH 

 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
   

= Delhändelse  

= Händelse som inte kan 
utredas vidare 

= Händelse som indikerar 
ett problem. 

”OCH” = Logisk koppling som 
sker om och endast om 
föregående aktiviten skett. 

”ELLER” = Logisk koppling som 
kan ske alternativt om den 
föregående aktiviteten skett. 
 
Referens: Dhillon [5] och 
Dyadem press[6]. 

Figur 3 – Schematisk skiss av ett FTA-diagram med definitioner 
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Ett verktyg som skiljer sig helt från det logiska trädet och FTA-digrammet är 
fiskbensdiagrammet, eller Ishikawa-diagrammet, som utvecklades av den japanska 
kvalitetsexperten Ishikawa på 1950-talet. Detta verktyg är uppbyggt likt skelettet av en fisk, 
där fiskens huvud representerar den effekt ett problem genererar och fiskens ryggrad med ben 
representerar de kategorier och orsaker som gett upphov till händelsen [5], vilket illustreras i 
Figur 5. Fiskbenens indelning kan variera men ofta förekommer principen 6M [14].   

Problembeskrivning 

Problemområde Problemområde Problemområde 

Hypotestestning Hypotestestning 

1 

2 

3 

Fysiska grundorsaker 

Mänskliga grundorsaker 

Organisatoriska grundorsaker 

Figur 4 – Schematisk uppbyggnad av det logiska trädet vid tillämpning 
av en grundorsaksanalys 

Kategori 3 

Orsak 

Kategori 1 

Lösning 

ORSAK EFFEKT 

Problem 

Mål 

Kategori 2 

Orsak 

Lösning Lösning Orsak 

Figur 5 – Schematisk skiss av hur ett fiskbensdiagram kan byggas upp 
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Enligt Leyhane och McDonald [17] kan fiskbensdiagrammet även användas som hjälpmedel 
för att identifiera behovet av data vid en utredning och är mest lämpat för att eliminera 
kroniska problem, då verktyget tillåter många olika lösningsalternativ. Moore [19] definierar 
ett annat verktyg som baseras kring samma grundprinciper som fiskbensdiagrammet och 
kallas CAED-flödesdiagram (Cause-And-Effect-Diagram). Till skillnad från fiskbens-
diagrammet lämpar sig detta verktyg för utredningar av större enskilda händelser. Verktyget 
byggs upp med hjälp av den primära effekten ett problem orsakar och utvecklas vidare med 
underkategorier till varje deleffekt är funnen enligt Figur 6. Varje effekt utvärderas mot bevis 
och endast de effekter som inte kan verifieras som en icke-tänkbar orsak utvecklas vidare 
enligt Figur 6 [19]. ”5 Varför” är ett annat vanligt förekommande verktyg vid 
grundorsaksanalyser och skiljer sig en del från de tidigare diskuterade verktygen. Detta 
verktyg används för att skapa en förståelse för den fullständiga orsaken till ett problem och 
skapa en gemensam filosofi kring att inte acceptera det första tecknet på ett problem. ”5 
Varför” kan användas på olika sätt men grundprincipen bygger på att frågan ”varför?” 
upprepas minst fem gånger i följd för att identifiera grundorsaken till ett problem, vilket 
visualiseras i Figur 7 [19]. Toyota utvecklade och använde ”5 Varför” i sina fabriker för att 
uppmuntra medarbetare till att själv utreda vilka faktorer som påverkar arbetet när ett problem 
uppstår.  Kunde inte medarbetarna själva åtgärda problemet direkt applicerades ytterligare 
resurser med hjälp av djupare analyser och andra verktyg [14].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem 

Orsak 

Varför? 

Varför? 

Orsak 

Varför? 

Orsak 

Varför? 

Orsak 

Varför? 

Grundorsak 

Figur 7 – Skiss över händelseförloppet vid tillämpningen av ”5 varför” 

Primär effekt Effekt av orsak 

Bevis | Lösning 

Bevis | Lösning 

Effekt av orsak 

Bevis | Lösning 

Effekt av orsak 

Bevis | Lösning 

Effekt av orsak 

Bevis | Lösning 

Effekt av orsak 

Figur 6 – Den strukturella uppbyggnaden av ett CAED-flödesschema 
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”5 Varför” är ett verktyg som är väldigt enkelt att hantera och är ett bra första steg när en 
organisation ska introducera grundorsaksanalyser, eftersom verktyget är enkelt att tillämpa 
och förstå. Dock tenderar det att generera mer än ett svar till varje fråga [19]. Ett annat 
verktyg som är baserat kring ”5 Varför” är orsaksträdet och beskrivs enligt Moore [19] som 
en grafisk representation ”5 varför”. Skillnaden mellan verktygen är att ”5 varför” beskriver 
ett tankesätt medan orsaksträdet använder ”5 varför” för att grafiskt visualisera orsakerna till 
ett problem. Orsaksträdet byggs upp med hjälp av en problemdefinition som kopplas till 
orsaker likt grenarna i ett träd. Varje gren representeras av en möjlig orsak till problemet och 
utvärderas enskilt med hjälp av ”5 varför”, vilket illustreras i Figur 8 [19]. WWBLA, eller 
Why-Why-Becasue-Logical-analysis, är ett annat verktyg som använder ”5 varför” och likt 
orsaksträdet byggs detta verktyg upp kring en problemdefinition och en utvärdering av 
möjliga grundorsaker med hjälp av ”5 Varför”. Den stora skillnaden mellan verktygen ligger 
dock i mitten av verktygets struktur då WWBLA använder olika kategorier som representerar 
områden inom vilka problemet kan döljas. Analysen inleds med att identifiera inom vilket 
område grundorsaken kan finnas genom att utvärdera varje kategori mot bevis, vilket ses i 
Figur 9. Denna metodik påminner om utvärderingen av det två övre nivåerna i det logiska 
trädet som Latino [14] beskrev, vilket gör att utredningen byggs upp kring fakta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De områden som inte går att verifiera som icke-tänkbar orsak utvecklas vidare med 
grundorsaker och ”5 varför” användes för att minimera antalet grundorsaker om fler än en 
grundorsak identifieras enligt Reid och Smyth-Renshaw [21], vilket ses i Figur 9.  
 
Samtliga verktyg ovan presenterar ett systematiskt sätt för att beskriva vägen fram till 
problemens grundorsaker, vilket gör att även fast verktygen skiljer sig åt i utseende och 
uppbyggnad grundas de kring samma syften och principer. Många av verktygen är även 
utformade för att kunna fungera i samspel med andra verktyg, vilket gör att de finns stora 
likheter i hur verktygen tillämpas. De stora skillnaderna ligger dock i hur verktygen 
presenteras men även här visualiseras vissa likheter återigen, då nästan samtliga verktyg ovan 
beskrivs presenteras grafiskt. 
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definition 

Orsak 1 

Orsak 2 

Orsak 3 

Orsak 4 

”5 Varför” 

”5 Varför” 

”5 Varför” 

”5 Varför” 

Figur 8 – Uppbyggnaden av ett orsaksträd med problemdefinition och orsaker 
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3.3.3 Vanliga problem med grundorsaksanalys 
Konsekvenserna kan bli många om organisationen inte tar hand om problemen som 
uppkommer. Utan tydliga riktlinjer tenderar organisationens fokus att fastna vid symptomen 
till problemen, vilket gör att det verkliga problemet kvarstår och orsakar större kostnader, mer 
frustration och större tidsförlust. Detta kan återkopplas till ett naturligt mänskligt beteende, 
som bygger på förmågan att utveckla åtgärder utifrån tidigare erfarenheter och egna 
antaganden, vilket gör att de verkliga problemen ibland inte definieras helt korrekt [19].  
Avsaknaden av en gemensam referens kan även ställa till problem och enligt Latino et al[14] 
finns ingen accepterad standard för att definiera en grundorsaksanalys. Denna problematik gör 
det möjligt att kategorisera alla sätt att lösa ett problem som en grundorsaksanalys [15].  
 
I en grundorsaksanalys identifieras problemet och lämpliga lösningar ofta i inledningen av en 
utredning men hämmas på grund av bristande kommunikation [19]. Misstro, begränsad 
öppenhet och missförstånd är tre andra områden som kan hämma diskussioner i en 
grundorsaksanalys. Några andra punkter som kan skapa problem är avsaknaden av en tydlig 
datainsamling, att vägledningen av korrigerande åtgärder är bristfällig, vilket gör 
implementationen osäker [21]. Datainsamlingen kan även möta internt motstånd om 
medarbetarna misstänker att insamlingen ska användas som personliga bevis för att kunna 
identifiera enskilda individer i olika situationer [15]. Utan rätt kunskap kan verktygen och 
metoder som används vid en grundorsaksanalys även bli en direkt fara som genererar ett 
felaktigt resultat [24].  
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Figur 9 – Den schematiska uppbyggnaden av verktyget WWBLA enligt Reid och Smyth-
Renshaw [21] 
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3.3.4 Framgångsfaktorer 
För att lyckas med grundorsaksanalysen är det viktigt att utredningarna byggs upp kring ett 
systematiskt, standardiserat och logiskt angreppsätt som diskuterar fakta, skapar en förståelse 
för och motiverar insamlingen av data [19]. Problemdefinitionen är grunden i utredningen och 
för att kunna utveckla en korrekt problemdefinition är det viktigt att den kan stödjas av 
pålitlig och accepterad information [21]. Rätt träning och utbildning är också viktigt för att 
grundorsaksanalysen ska kunna tillämpas korrekt och enhetligt i hela organisationen [17]. 
Sims [24] har utvecklat sju riktlinjer som sammanfattar framgångsfaktorerna till en 
grundorsaksanalys på ett bra sätt och återfinns i Tabell 1. 
 
 
 

  
Grundorsaksanalys – Sju punkter att tänka på. 
 

1. Ta inte grundorsaken för givet – Ett vanligt och kostsamt misstag som ofta leder 
till att felaktiga lösningar utformas. 

 
2. Testa för att utesluta – Det är vanligt att grundorsaken identifieras i början av en 

analys men klassas som omöjlig att lösa av fördomar, vilket gör att 
lösningsförslagen utesluts innan det testats. 

 
3. Dra inga förhastade slutsatser utan bevis – Det finns en ständig risk att dra 

förhastade slutsatser och triggas ofta när den logiska följden av händelserna bryts 
vid en brist på bevis. 

 
4. Lindra inte symtomen till problemet – Hantering av problemets symtom eliminerar 

inte den verkliga grundorsaken. 
 

5. Vanligtvis inte bara en orsak till ett problem – Genom att undersöka en del av 
systemet kan en felaktig diagnos lätt uppstå då endast en liten del utvärderas för att 
avgöra grundorsaken till ett helt system. 

 
6. Vad är skillnaden mot innan – Det är ofta detaljerna som avslöjar vad ett problem 

uppstår och om en process fungerat felfritt och helt plötsligt stannar kan svaren 
finnas i de parametrar som ändrats sen innan. 

 
7. Testa dina teorier – För att kunna utesluta eller bekräfta teorier till en grundorsak 

är det viktigt att teorierna verifieras.  
 

Tabell 1 - Tabell med sju punkter som enligt Sims [24] kan vara viktiga att tänka på för att 
kunna lyckas med en grundorsaksanalys 
 



17 
 

3.4 ISO 9000 i relation till grundorsaksanalyser 
ISO 9000 består av en serie standarder framtagna av ISO (Internationella Organisationen för 
Standardisering) och beskriver hur ett kvalitetsledningssystem ska utformas. ISO 9001 och 
ISO 9004 är de mest betraktade standarderna och beskriver vilka krav som ett 
kvalitetsledningssystem förväntas uppfylla och rekommendationer kring förbättringar, vilket 
beskrivs av Figur 10 [22]. ISO 9000 kan tillämpas inom alla typer av organisationer och utgör 
ett stöd vid implementation och styrning av kvalitetsledningssystemet [11]. ISO 9001 
behandlar endast de krav som ett kvalitetsledningssystem förväntas uppfylla [22]. Vid en 
certifiering av ISO 9001 ligger fokus på organisationens utformning [11]. ISO 9004 däremot 
ger en djupare förståelse för kvalitetsledningssystemet och har som mål att generera framgång 
i organisationens alla led [22]. ISO 9004 bistår i praktiken endast med vägledning och 
riktlinjer vid utveckling av kvalitetsledningssystem och förbättring av organisationens arbete 
[11]. Det avsnitt som har den närmaste relationen till grundorsaksanalyser i ISO 9000 serien 
är det korrigerande åtgärderna i ISO 9001 som avser åtgärder för att hantera problem efter att 
de uppstått.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt ISO 9001 måste korrigerande åtgärder genomföras vid alla typer av avvikelser för att 
förhindra att de återkommer [22]. De korrigerande åtgärderna inbegriper åtgärder för att 
hantera avvikelser vid engångsföreteelser, naturliga orsaker eller återkommande händelser 
[11]. Enligt Hoyle [11] kan de korrigerande åtgärderna enligt ISO 9001:2000 sammanfattas 
enligt Tabell 2, De korrigerande åtgärderna i ISO 9001:2000 kan även sammanfattas genom 
följande aktiviteter enligt Seaver [22]. 
 

1, Hitta grundorsaken till en oönskad avvikelse 
 
2, Utreda de bakomliggande orsakerna till avvikelsen  
 
3. Säkerställa att åtgärderna minimerar risken att avvikelserna återkommer. 

 
Detta innefattar allt från att spåra avvikelsens symptom, finna dess orsak, utveckla och 
implementera åtgärder till att följa upp dess resultat, vilket gör att ett problem måste uppstå 
innan de korrigerande åtgärder kan utvecklas [11].  

Kvalitets- 
ledningssystem 

ISO 9001 
(Krav) 

ISO 9004 
(Förbättringar) 

Certifierings- 
underlag 

Riktlinjer ständiga 
förbättringar 

Figur 10 – Utvecklingen av ett kvalitetsledningssystem med hjälp av 
standarderna ISO 9001 och ISO 9004 
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3.5 Strategier för grundorsaksanalys 
En grundorsaksanalys kan tillämpas i många olika situationer och utan en gemensam 
definition utvecklas olika sätt för att hantera problemen med hjälp av den stora mängden 
verktyg som finns tillgängliga. I detta avsnitt beskrivs hur grundorsaksanalyser kan tillämpas 
både praktiskt i industrin och enligt olika filosofier som finns etablerade inom detta område. 

3.5.1 Praktisk tillämpning  
Produktåterkallelser av fordon skapar problem för fordonstillverkaren då återkallelserna 
skapar stora interna kostnader och påverkar dess rykte men även utsätter kunder och 
omgivningen för onödiga risker. En tydlig handlingsplan kan dock minimera dess inverkan 
och enligt Kumar och Schmitz [13] kan DMAIC-strategin från Six Sigma appliceras för att 
hantera och finna grundorsaken till produktåterkallelserna. DMAIC baseras kring filosofin att 
utfallet från processer är beroende av dess ingångsparametrar, vilket gör att om 
ingångsparametrarna kan kontrolleras kan även utfallet kontrolleras. Strategin byggs upp 
kring de fem stegen definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera [13]. Strategin 
illustreras i Figur 11 och initieras av en problemdefiniering. En specifik problemdefinition 
upprättas för att visualisera problembilden, avgränsa utredningens omfattning och definiera 
dess mål, vilket ses i Figur 11. I det följande steget sker en datainsamling kring återkallelsens 
inverkan på olika kostnader.  Genom en paretoanalys sammanställs all insamlad data till ett 
approximativt underlag för att definiera kostnaderna att kompensera kunder, betala böter, 
täcka förlorade inventarier etc. [13]. När underlaget är sammanställt inleds en analys, där de 
potentiella orsakerna identifieras och analyseras för att påvisa samband och bedöma vilka 
risker som kan uppstå. Enligt Kumar och Schmitz [13] använder analysen ett FTA-diagram 
för att kunna genomföra detta, men andra verktyg som fiskbensdiagram kan även användas. 
För att verkligen identifiera och isolera grundorsaken menar Kumar och Schmitz [13] att det 
är viktigt att även frågan ”Varför?” appliceras upprepade gånger vid varje orsak. Efter 
analysen i Figur 11 utvecklas åtgärder och information om var åtgärderna ska appliceras för 
att förhindra problemet i framtiden och minimera eventuella risker. I det sista steget i Figur 11 
upprättas en handlingsplan över hur åtgärderna ska kunna följas upp, utvecklas som hållbara 
och hur kunskap från utredningen ska föras vidare [13].  

Tabell 2 - Sammanfattning av korrigerande åtgärder enligt 
ISO 9001:2000 

Korrigerande åtgärder – ISO 9001:2000 
 
Paragraf 5.6.2 – Information kring statusen för korrigerande 
åtgärder måste återfinnas i ledningens granskningsrapport. 
 
Paragraf 8.2..3 – Korrigering och korrigerande åtgärder måste 
utföras vid behov när det förväntade resultatet avviker från att 
upprätthålla en produkts specifikationer. 
 
Paragraf 8.5.2 – Åtgärderna för att korrigera händelsen måste 
vara i proportion till den avvikande händelsens inverkan.  
 
Paragraf 8.5.2 – En strategi kring dokumenteringen av arbetet 
med korrigerande åtgärder måste upprättas 
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Inom sjukvården används grundorsaksanalyserna aktivt för att kunna förhindra negativa 
händelser och riskabla kroniska problem relaterade till säkerheten kring patienter, personal, 
miljö och kvalitet [17]. Tillvägagångsättet som används liknar strategin Kumar och Schmitz 
[13] beskrev men använder ett extra steg. Efter problemdefinieringen har ett steg adderats 
som organiserar utredningsteamet, fördelar roller, ta fram en arbetsplan och säkerställer 
behovet av resurser och verktyg. Strategin använder även ett annat verktyg, då Leyhane och 
McDonald [17] rekommenderar brainstorming med stöd av fiskbensdiagram och eventuellt ”5 
varför” vid utvecklingen av grundorsakerna. Leyhane och McDonald [17] föreslår även att 
stöd kan hämtas från Failure-Mode-Effect-Analysis (FMEA), för att kartlägga och eliminera 
framtida problem och risker.  
 
Lehtinen et al [16] beskriver en annan strategi som är utvecklad för att underlätta 
problemhanteringen inom medelstora mjukvaruföretag. Strategin innefattar stegen som 
diskuterats i de tidigare två strategierna men utmärker sig, då den använder färre processteg 
[16]. Strategin Lehtinen et al [16] beskriver, utnyttjar ett gruppmöte för att kunna definiera 
problemet, men organiserar även utredningsteamet i detta steg. Datainsamlingen skiljer sig 
även åt, då en mailundersökning och flödesschema som påminner om ett CAED-
flödesschema användes för att definiera orsakerna till problemet [16]. Även tydliga 
understrategier med processteg var utformade för att beskriva hur grundorsakerna och 
åtgärderna skulle utvecklas.  
 
För att utveckla en hållbar och effektiv tillverkning inom energi- och kemikalieproduktion 
måste hänsyn tas till olika perspektiv inom hållbarhet. Jayswal et al [12] har därför utvecklat 
en effektiv strategi för att identifiera grundorsakerna till begränsningarna i tillverkningen.  
Denna strategi använder endast två steg, problemdefiniering och kartläggning av 
grundorsaker. Strategin använder likt Kumar och Schmitz [13] en paretoanalys, dock används 
analysen för att identifiera tillverkningens största ekonomiska begränsningar inom områdena: 
ekonomisk effekt, miljöpåverkan och samhällsinverkan. Strategin använder även ett tydligt 
definierat fiskbensdiagram, där fiskbenen representeras av de tre områdena: ekonomisk effekt, 
miljöpåverkan och samhällsinverkan. De största begräsningarna inom områdena knyts sedan 
samman med dess orsaker under varje fiskben [12]. 
 
 
 
 

Diagram över  
kostnadernas inverkan 

Åtgärder, kunskap och 
erfarenheter 

Åtgärder Grundorsak 

Grundorsak Kostnadernas 
inverkan 

Problembild, avgränsningar 
och mål 

Data från 
avvikelse 

Definiera 

Mät 
(Paretoanalys) 

Analysera 

Förbättra 
(FMEA) 

Kontrollera 

Av-
vikelse  

Handlingsplan 
och uppföljning 

Figur 11 – Grundorsaksanalys för att hantera produktåterkallelser 
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Czuchry et al [4] tillämpade däremot en grundorsaksanalys i sex steg för att lokalisera och 
åtgärda problemet i ett stort telekommunikationsbolag i USA. Till skillnad från de andra 
strategierna initieras denna strategi av en förstudie innan problemet definierats [4]. Analysen i 
denna strategi tillämpar ett fiskbensdiagram, vars fiskben minimerats till endast fyra 
kategorier som representerar de områden grundorsakerna döljer sig inom. Datainsamlingen 
utgjordes av brainstorming och en enkät som applicerades för att stödja fiskbensdiagrammets 
uppbyggnad. Orsakerna som utvecklades i diagrammet verifierades senare via interna studier 
[4]. En liknande enkät applicerades även för att följa upp vidtagna åtgärder. Även bench-
markingaktiviteter adderades för att undersöka hur väl systemet användes i förhållande till 
andra system [4]. 
 
Reid och Smyth-Renshaw [21] har utvecklat en strategi som användes för att genomföra 
grundorsaksanalyser inom fordonsindustrin. Strategin initieras av en problemdefinition som 
utvecklas med hjälp av ett fiskbensdiagram och frågeställningarna vad, hur, vem, när, var i 
produkten och var i processen. Denna metodik minimerar inverkan av frågan ”Varför?”, 
vilket kan limitera antalet grundorsaker enligt Reid och Smyth-Renshaw [21]. I 
fiskbensdiagrammet representerar varje ben en frågeställning. Kategorin ”Vad” avser att 
visualisera vilka produkter eller tjänster som berörs och ”Hur” avser hur många produkter 
eller tjänster som avviker från ett specifikt målvärde. Kategorin ”Vem” däremot representerar 
vem som varit närvarande vid problemet och den fjärde kategorin ”När” avser att kartlägga 
mönster eller trender relaterade till avvikelsen och kategorin ”Var” är uppdelad i två 
kategorier som undersöker dels var i produkten och var i processen avvikelsen påträffats [21].  
 
 
 
 

Grundorsak 

Fiskbensdiagram 
med frågor.  

För lite kunskap 
om problemet 

5 Varför 

För lite kunskap 
om problemet 

Hur funkar det? 

Av-
vikelse  

WWBLA 

Figur 12 – Illustrativ tolkning av grundorsaksanalysen som baseras kring ett 
fiskbensdiagram med specifika frågeställningar och understrategier enligt  
Reid och Smyth-Renshaw [21]  
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Om fiskbensdiagrammet och frågeställningarna inte kan genererara en tydlig problem-
definition kan två understrategier appliceras. Först tillämpas ”5 Varför” för att identifiera den 
informationen som saknas. Om ”5 Varför” inte ger ett tillfredställande resultat tillämpas ”Hur 
funkar det?” i Figur 12. Denna metodik avser att dela upp produkten eller tjänsten i delsystem 
och undersöka dem separat genom att ställa frågan ”Hur funkar det?”. Strategin använder 
sedan verktyget WWBLA för att utveckla grundorsaker och enligt Reid och Smyth-Renshaw 
[21] genererade denna strategi endast en möjlig grundorsak vid tillämpning hos en 
fordonstillverkare. Fordonstillverkarens egen strategi 8D, eller Eight Disciplines Problem 
Solving, gav 46 grundorsaker. 
 
Samtliga strategier, som diskuterats ovan, beskriver ett systematiskt sätt att genomföra grund-
orsaksanalyser och påminner mycket om varandra. Gemensamt för strategierna är att de 
baseras kring en problemdefinition och utveckling av grundorsaker med hjälp av olika 
verktyg. Utformningen av antalet processteg och valet av verktyg skiljer dock beroende på typ 
av tillämpning och område. Stegen i strategierna ovan baseras nästan enbart kring verktyg 
som fiskbendiagram eller ”5 Varför” vid genomförandet av utredningar kring förbättringar av 
processer, tjänster och produkter. Mer omfattande utredningar som hanterar problem 
relaterade till säkerheten kring individer och dess omgivning tenderar verktygsvalen att 
hamna på de mer komplexa och detaljerade verktygen som FTA-diagram. En aspekt kring 
detta kan vara att dessa situationer kräver att alla detaljer kring problemet måste kunna 
säkerställas och regleras via regelverk och lagar.  

3.5.2 Filosofier 
Roundtable grundorsaksanalys är en strategi som avser att skapa en kultur kring 
problemlösning och vägleder organisationens alla nivåer att prioritera och applicera rätt 
resurser i förhållande till problemets storlek. Strategin besår av 12 steg indelade i faserna 
fokusera, finn orsak och fixa, vilket illustreras i Figur 13. Fokusera är den första fasen och 
avser att tydligt definiera problemet, målet och identifiera om utredningen kan påverka andra 
processer och är indelad i stegen mål, resurser, inverkan och begränsningar. Först byggs 
problemdefinitionen upp med hjälp av mål för att kunna identifiera utredningens riktning. 
Nästa steg är att utse och avgränsa analysens område och sedan utföra en bedömning av 
problemets trender och mönster i det tredje steget. I det sista steget kontrolleras och 
identifieras eventuella bieffekter som kan drabba andra processer om problemet åtgärdas [19]. 
Nästa fas avser att lokalisera orsaken till problemet och består likt den första fasen av fyra 
steg, praktisk insyn, kartläggning av mönster, utveckla orsaker och utveckla orsaksträd.  
 
I det första steget undersöks problemet genom att studera processen och intervjua medarbetare 
för att kartlägga vad som hänt och ändrats innan problemet uppkom. Det andra steget avser att 
via visuella verktyg kunna kartlägga trender och mönster. När problemet kartlagts utvecklas 
lämpliga orsaker via brainstorming och i det sista steget utvecklas ett orsaksträd för att testa 
och visualisera hela händelseförloppet till problemet. Den sista fasen, fixa, avser att utveckla 
lösningar som säkerställer en hållbarutveckling och eliminerar problemen permanent. Denna 
fas består av stegen val av lösning, implementation, uppföljning och permanent lösning. Det 
första steget innebär att en lämplig lösning definieras, vilket kan innebära omplaceringar eller 
uppdatering av teknik. Nästa steg innebär att invänta klartecken för implementation och 
utveckla ett underlag till anpassningen av lösningarna. Uppföljningen i Figur 13 avser att 
utvärdera hur ändringen påverkat systemet efter implementationen.  Det sista steget avser att 
göra lösningen permanent genom att sprida utredningens budskap och anpassa nya rutiner till 
systemen [19].  
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Figur 13 – Schematiskt arbetsflöde vid Roundtable grundorsaksanalys 
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Proact är en annan filosofi som hanterar grundorsaksanalyser och har enligt Latino [15] 
använts framgångsrikt runt om i världen sedan 1985. Denna strategi skiljer sig en aning från 
de tidigare diskuterade strategierna då den inleddes med en insamling av data. Datainsamling 
utgör grunden i alla utredningar, oavsett typ, eftersom all data relaterad till en avvikelse, 
incident, händelse eller olycka kan användas som bevis. Likt strategin som används enligt 
Leyhane och McDonald [17] tillämpar Proact ett steg som endast avser att utse ett team till 
utredningen. Detta sker i det andra steget enligt Latino [15] och är viktigt för att kunna skapa 
arbete som baseras kring konstruktiva diskussioner. Proact använder även en 
problemlösningsdel som tillämpar det logiska trädet för att identifiera och verifiera orsakerna 
till problemet [14]. Latino et al [14] diskuterar även syftet att använda sig av specifika 
kriterier för att definiera vad en åtgärd måste uppfylla för att kunna klassificeras som en 
förbättring. Denna strategi fokuserar även på att arbetet dokumenteras och är genomarbetat 
för att kunna generera ett välmotiverat underlag som underlättar ledningens godkännande 
[15]. Proact-strategin slutförs genom en uppföljning, vilket skiljer sig från andra strategier 
som inte tar upp denna process eller har valt att endast dokumentera hur uppföljningen ska 
genomföras. Uppföljningen är viktig och en grundorsaksanalys bör inte anses som komplett 
innan dess resultat har identifierats [14].  
 
Tillämpningen av grundorsaksanalyser brukar ofta ske med hjälp av ett fiskbensdiagram och 
filosofin bakom fiskbensdiagrammet tillåter en systematisk arbetsmetodik genom tio steg 
enligt Moore [19]. Strategins första tre steg definierar och kvantifierar, utvecklar nyckeltal, 
kvantifierar och definierar mål. Denna metodik påminner mycket om det första steget som 
definierar problemet i de andra strategier som diskuterats. Dock skiljer sig dessa steg åt 
genom att strategin utvecklar nyckeltal i början av analysen, vilket definierar ett mått med 
enhet som symboliserar hur uppföljningen ska mätas. Orsakerna och åtgärderna till problemet 
utvecklas i de tre nästa kommande stegen: utveckla orsaker, kategorisera orsaker och utveckla 
möjliga orsaker. Likt många av de andra strategierna utvecklas orsakerna och kategoriseras 
med hjälp av ett fiskbensdiagram men arbetsgången för att bygga upp fiskbensdiagrammet 
skiljer sig från andra strategier då Moore [19] bygger upp diagrammet utifrån en tydlig mål- 
och problemdefinition. Strategin tillämpar även en analys och ett test där orsakerna verifieras 
utifrån ett punktsystem som definieras i fiskbensdiagrammet. En annan viktig skillnad jämfört 
med de tidigare diskuterade strategierna är att denna strategi utvecklar hållbara åtgärder som 
ett sista steg där system eller rutiner utvecklas för att stödja de involverade processerna [19].   
 
Apollo grundorsaksanalys är en annan strukturerad utredning som används vid främst större 
enskilda händelser. Likt de andra diskuterade strategierna inleds analysen med att definiera 
problemets egenskaper, vilket sker i fyra olika steg där vad, var, när och hur problemet 
inträffade identifieras. Orsakerna till problemet utvecklas däremot med verktyget CAED-
flödeschema [19]. Med detta verktyg kartläggs problemet genom nedbrytning av orsakerna i 
underkategorier och där de kontrolleras enskilt mot bevis, varpå orsakerna expanderas tills de 
inte går att verifiera längre. När grundorsaken identifierats inleds det tredje steget som avser 
att utveckla lösningar för att åtgärda orsakerna. Utvecklingen av lösningarna skiljer sig mot 
andra strategier då denna process sker systematiskt genom att utveckla möjliga lösningar till 
varje orsak som utvecklats i det framtagna flödesschemat. När alla åtgärder är utvecklade 
återstår att välja ut de som bäst förhindrar att problemet återkommer och en bra lösning tar 
hänsyn till kostnad, risker, komplexitet, etc. samtidigt som den eliminerar möjligheten att 
problemet återkommer [19].  
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Filosofierna som diskuterats ovan påminner om varandra väldigt mycket då samtliga filosofier 
beskriver en systematisk arbetsmodell för att definiera, identifiera och åtgärda ett problem 
genom en serie av steg. Gemensamt för filosofierna är att de bygger upp en faktadriven 
utredning som ofta initieras av en problemdefiniering, som sedan mynnar ut i en kartläggning 
av grundorsaker med stöd av lämpliga verktyg. 
 
3.6 Arbetsflödet i System C2 
Arbetsflödet i System C2 är uppbyggt kring en enkel systematik som styr förbättringsarbetet i 
ett enkelt flöde. Grunden i flödet representeras av aktiviteterna ”Nytt ärende”, ”Ska beslutas”, 
”Ska genomföras”, ”Ska följas upp”, ”Genomfört och uppföljt” och de alternativa 
aktiviteterna ”Ska utredas” och ”Nedlagt”, vilket ses i figur 14. Aktiviteter utgör grunden i 
förbättringsarbeten och styr hanteringen av ärenden inom bland annat förbättringsförslag eller 
avvikelser. Systemets enkla struktur kompletteras med ett stort urval av tilläggsfunktioner, 
vilket ger användaren stora möjligheter att anpassa systemet efter sina egna behov [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3.6.1 Nytt ärende  
Det första steget i System C2 är att ett nytt ärende registreras. Nya ärenden kan registreras 
inom olika kategorier som t ex. förbättring, avvikelse, eller handlingsplan.  Varje ärende 
definieras med hjälp av ett elektroniskt formulär som fylls i med bl a ärendets namn, 
beskrivning, områdestyp och ansvarig handläggare. När ärendet är ifyllt registreras det i 
systemet och vidarebefordras till den anvariga handläggaren för beslut angående 
genomförande. Undantag kan göras så att ärendet går vidare till utredning eller blir godkänt 
att genomföras direkt. Alla ärenden som registreras tilldelas alltid en ansvarig handläggare 
vars uppgift är att fatta beslut och säkerställa att arbetet slutförs och följs upp [1].  
   
 
 
 
 
 
 
 

Nytt ärende Ska beslutas 

Nedlagt 

Ska utredas 

Ska 
genomföras 

Ska följas 
upp 

Genomfört 
och uppföljt 

Figur 14 - Grafisk illustration av arbetsflödet vid hanteringen av ärenden i System C2 
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3.6.2 Ska beslutas  
När ärendet är registrerat skickas det vidare till den handläggare som definierats som ansvarig 
för ärendet och handläggarens roll är att ta beslut och se till att ärendet genomförs och följs 
upp. Denna del av arbetsflödet blir ett vägskäl för handläggaren som har möjlighet att lägga 
ner, godkänna eller utreda ärendet. Beslutsunderlag registreras och dokumenteras i ett 
elektroniskt formulär i System C2 direkt. Om ärendet ska utredas vidarebefordras det till en 
eller flera ansvariga utredare som färdigställer en utredning och skickar tillbaka ärendet till 
handläggaren, vilket illustreras av pilarna i figur 14. Efter utredningen kan handläggaren ta 
ställning till om ärendet ska genomföras eller inte och registrera ett nytt beslut. Det 
elektroniska formuläret uppdateras med en ansvarig person, förväntat slutdatum, information 
kring genomförandet och en person som får ansvaret för uppföljningen av ärendet, vilket ofta 
är ärendets handläggare [1]. 
 
3.6.3 Ska utredas.  
Detta steg är en alternativ del av arbetsflödet och används om handläggaren är i behov av en 
mer ingående utredning av ärendet för att kunna fatta ett beslut om det ska genomföras. 
Denna loop i arbetsflödet används endast om handläggaren efterfrågar en utredning annars tas 
ett direkt beslut om ärendet ska föras vidare eller läggas ned. Det finns ingen arbetsmetodik 
för hur utredning bör gå tillväga i System C2 utan det är upp till användarna av systemet att 
utarbeta en strategi för detta ändamål. När utredningen är färdigställd skickas dess 
information vidare genom ett elektroniskt formulär som uppdateras med problemets 
omfattning, uppskattad kostnadsbesparing inom ett år samt en slutsats [1].  

3.6.4 Ska genomföras  
När ärendet skall genomföras vidarebefordras det till en person som ansvarar för denna del av 
arbetet. När ärendet är genomfört registreras det i System C2 i ett elektroniskt formulär. Det 
elektroniska formuläret uppdateras med information om genomförande, datum och 
kommentarer. När formuläret är ifyllt skickas det vidare till den ansvarige uppföljaren [1]. 

3.6.5 Nedlagt 
Om handläggaren avgör att ärendet inte ska genomföras kommer det är läggas ner. Detta steg 
sker när handläggaren väljer att markera ärendet som nedlagt i det elektroniska formuläret i 
steget ”Ska beslutas”. När ett ärende läggs ner uppdateras det elektroniska formuläret med en 
kommentar till varför ärendet inte ska genomföras och registreras som nedlagt i systemet [1].   

3.6.6 Ska följas upp 
Personen som ansvarar för uppföljning är mottagare av informationen när ett ärende är 
genomfört, vilket gör att uppföljning avser att sammanställa hur förändringarna bidragit till en 
förbättring. Den ansvarige personen uppdaterar informationen om ärendet vid uppföljningen 
och registerar det i det elektroniska formuläret. Ärendet uppdateras med information om vad 
förändringen eller förändringarna bidragit med samt en kommentar [1]. 

3.6.7 Genomfört och uppföljt  
När ett ärende följts upp och det elektroniska formuläret har skickats från den ansvariga 
uppföljaren registreras det som uppföljt och genomfört i System C2. Detta är det sista steget i 
arbetsflödet och varje genomfört och uppföljt ärende adderas till statistiken i systemet och 
lagras in i en databas. Statistiken kring ärendena gör att en organisation kan få en tydlig 
översikt på hur många ärenden som har registrerats i systemet och hur många av dessa 
ärenden som har genomförts [1]. 
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4. Omvärldsanalys 
 
4.1 Besiktningsbolag 
En grundorsaksanalys triggas av avvikelser och enligt Ellis [7] på DNV Certification AB i 
Malmö påpekar ISO-standarden att åtgärder måste vidtas för att avvikelser ska kunna utredas. 
Lindström [18] från Bureau Veriteas i Göteborg adderar även att området är otydligt 
definierat men viss relevans återfinnas i paragrafen 8.5.2 - korrigerande åtgärd i ISO 9001. I 
och med att området är väldigt klent kan problem och förvirring lätt uppstå eftersom alla sätt 
att lösa problem kan klassificeras som en grundorsaksanalys. En grundorsaksanalys avser en 
systematisk analys vars syfte är att förstå varför avvikelsen uppstod från början för att kunna 
identifiera dess underliggande orsak och utveckla systematiska åtgärder [7]. I kontrast till 
denna definition väljer Lindström[18] att beskriva grundorsaksanalysen som ett sekundärt 
steg i en tre-stegs-raket. Dock menar Lindström [18] att grundorsaksanalysen syftar tillbaka 
till en systematisk utredning för att finna och åtgärda avvikelsernas uppkomst och initieras när 
direkta åtgärder tagits, vilket visualiseras i Figur 15. Både Lindström [18] och Ellis [7] 
understryker att en analys kan tillämpas vid alla typer av problem oberoende av dess karaktär 
och kan appliceras i alla situationer där mål eller krav inte uppfylls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidare menar Lindström [18] att det kan det finnas situationer som inte drar fördel av en 
analys men att dessa endast uppenbaras efter analysen. I industrin finns det ingen gemensam 
accepterad definition av grundorsaksanalys men det finns några mer använda metoder och 
verktyg. De mest frekvent använda metoderna vid grundorsaksanalyser enligt Lindström [18] 
och Ellis [7] är verktygen ”5 Varför” och fiskbensdiagram. I fordonsindustrin används de 
enklare verktygen som ”5 varför”, dock finns vissa undantag vid större komplexa problem 
som kräver större utredningar, t ex Six Sigma-projekt. Ett företags kunder brukar ofta kräva 
att vissa verktyg ska användas vid dessa analyser, vilket begränsar valmöjligheten och främjar 
valet av enklare verktyg som ”5 Varför” och fiskbensdiagram. ISO-standarden definierar inte 
några riktlinjer eller krav vid valet av verktyg, metoder eller strategier utan påpekar endast att 
analyser ska genomföras för att förhindra att problem återkommer. Ellis [7] beskriver även att 
valet av verktyg eller metoder inte bedöms vid en certifiering utan det viktigaste är att det 
finns en systematik i arbetet och att arbetsmetodiken kan bevisas vara effektiv. Lindström 
[18] adderar att det även är viktigt att organisationen har kunskapen och kan behärska sina 
strategier och verktyg.  
 
 
 

Direkta 
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åtgärder 

Figur 15 – Tre-stegs-raketen enligt Lindström [18] för att kunna hantera problem 
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Problem som brukar förekomma vid grundorsaksanalyser är att kortsiktiga lösningar 
utvecklas för att åtgärda den direkta avvikelsen eller att arbetet aldrig når en fram till en 
analys av grundorsaken. Ett annat problem är att grundorsaksanalyser ofta blir för grunda och 
undviker att gå in på den organisatoriska strukturen [7]. Ett obehag att fortsätta undersöka 
frågor som berör organisationens och individernas sätt att arbeta uppstår ofta snabbt, vilket 
gör att analysen inte kommer så djupt. Det bästa borde vara om högsta ledningen genomförde 
alla analyser för att våga ta ställning till de obekväma frågor som uppstår [18]. Det stora 
problemet med grundorsaksanalyser är bristen på kunskap ute i industrin kring hur verktyg, 
metoder och strategier ska tillämpas. Utbildning av fel personer skapar också problem då 
ingen övergripande förståelse för analysens tillämpning och syfte når ut i organisationen. 
Utbildning och träning är nyckelfaktorer för att bli bra på att tillämpa grundorsaksanalyser 
och det borde finnas någon form av kvitto, t ex ett körkort, på att medarbetarna har rätt 
kunskap. ISO-standarden kan även skapa förvirring och missförstånd eftersom den ofta är 
svårformulerad och det är viktigt att förstå skillnaden mellan korrigerande respektive 
förebyggande åtgärder [18].  
 
För att lyckas med grundorsaksanalysen är det viktigt att de som arbetar med analysen kan 
behärska och förstå tillämpningen av den metodik som används. Ellis [7] menar att det är 
viktigt att teamet som utses är tvärfunktionellt, så att många perspektiv kan beaktas. Detta 
medför dock att verktygen och metoderna inte får vara för komplexa eller kompetenskrävande 
eftersom de ska kunna tillämpas av många individer samtidigt [7]. Däremot menar Lindström 
[18] att det är viktigt att utesluta den mänskliga faktorn, att satsa på utbildning och att chefer 
eller ledningen måste vara delaktiga för att våga ställa de rätta frågorna.   
 
Båda certifieringsbolagen ger en liknande bild av beskrivningen och problematiken kring 
tillämpningen av grundorsaksanalyser. Utan en gemensam accepterad definition blir det upp 
till varje organisation att utveckla sin egen definition av hur en grundorsaksanalys ska 
beskrivas och tillämpas.  Visst stöd finnas att hämta från ISO 9001 men information från 
internationella standarder kring denna typ av utredning är näst in till obefintlig. Utredningarna 
är även beroende av många faktorer som utbildning, systematik, träning och standardisering 
för att kunna bli effektiv och tillämpas kontinuerligt utifrån en enhetlig grund.      

4.2 Praktiskt tillämpning av grundorsaksanalyser i System C2. 
System C2 används av många olika företag och några av dessa använder även systemets 
funktionalitet vid grundorsaksanalyser. Inom Noratel är grundorsaksanalyser ett viktigt 
verktyg för att lösa problem och en analys ska i regel tillämpas vid alla typer av problem. 
Dock utnyttjas analyserna mest vid hantering av interna problem, kundreklamationer, 
förbättringsarbete eller leverantörsärenden [9]. Noratel tillämpar en egenutvecklad 
arbetsmetodik som härstammar från kända och vedertagna verktyg och termer. Arbetet styrs 
och dokumenteras i System C2 som används i hela koncernen för att driva bl.a. 
kundrelaterade ärenden [9]. Grundorsaksanalyserna är uppbyggda kring två kända verktyg, 
dels ”5 Varför” och ett fiskbensdiagram som baserats utifrån en 5M-analys med kategorierna 
människa, maskin, metod, material och media. System C2 och verktygen generar en enkel 
dokumentation som gör det möjligt att utvärdera varför ett problem uppkom och varför det 
inte upptäcktes i varje ärende. ”5 Varför” bygger även en tvärfunktionell kultur kring kritisk 
granskning och motiverar medarbetarna att förstå varför problemen uppkom [9].  
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Fiskbensdiagrammet med 5M-analysen däremot täcker ett större utredningsområde då flera 
ärenden kan jämföras samtidigt. Strategin som Noratel använder baseras kring de tre stegen 
”Ska utredas”, ”Ska genomföras” och ”Ska följas upp” i System C2. Omkring 95 % av alla 
utredningar initieras av input från problem relaterade till interna ärenden, kundärenden, 
leverantörsärenden eller via internrevisioner och baseras kring fakta relaterad till den aktuella 
situationen [9]. Det första steget vid en analys är att definiera och registrera problemet i 
System C2 under steget ”Ska utredas”, vilket ses i Figur 16. Ärendet skickas sedan vidare till 
nästa steg där verktyget ”5 Varför” används för att hitta orsakerna till problemet och utveckla 
direkta åtgärder. Ärende utvärderas och uppdateras även med information till kategorierna 
som använts i ”5M”-analysen innan det skickas vidare [9]. I nästa steg sker en uppföljning av 
åtgärdernas resultat innan det registreras som genomfört och uppföljt, vilket även ses i Figur 
16. Fiskbensdiagrammet som baserats kring 5M-analysen utgör en inbyggd funktionalitet i 
System C2 och fungerar som en mer övergripande analys och gör det möjligt att identifiera 
grundorsaker relaterade till varje kategori. Den inbyggda funktionaliteten gör det möjligt att 
sammanfoga flera ärenden från ett specifikt tidsintervall och blir således de underlag som 
utreds med hjälp av fiskbensdiagrammet 5M-kategorier. Varje månad sker ett möte med 
koncernledningen där rapporterna presenteras, vilket skapar en verksamhetsöverblick [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna metodik blir även ett sätt att kontrollera att arbete bedrivs enhetligt i hela koncernen då 
alla rapporter ska rapporteras på samma sätt. Ett stort problem är att få medarbetarna att tänka 
och se scenarion ur andra perspektiv. Väldigt ofta förekommer det starka åsikter tidigt i 
analysen som täcker 60 % av orsakerna medan de andra 40 % utlämnas helt.  Svårigheten är 
att kunna bortse från tidigare erfarenheter, förutfattade meningar och intern expertis och 
betrakta varje problem som nytt och okänt [9]. Det kan även vara svårt att komma vidare och 
identifiera orsaker i ”5M”-analysen enligt Forsell [9], då det inte är lätt att analysera flera 
utredningar samtidigt. Ibland kan det även vara svårt att motivera varför en grundorsaksanalys 
ska fortsätta när de direkta åtgärderna utvecklats. Vid arbetet med grundorsaksanalyser 
understryker Forsell [9] att det är viktigt att finna en balans i arbetet, så att det inte tar upp för 
mycket resurser och att varje företag måste hitta sina egen väg att gå.  Dock kan kund-
företagen ha en avgörande roll vid valet av verktyg eftersom det kan vara lämpligt att en 
leverantörskedja arbetar efter samma metodik [9].  
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Figur 16 - Ärendehanteringen i System C2 vid grundorsaksanalyser inom Noratel 
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Postnord är ett annat företag som använder grundorsaksanalyser i sitt kvalitetsarbete och en 
del av arbetet hanteras och dokumenteras via System C2. Analyserna behandlar utredningar 
av bl.a. tillbud, skador eller förbättringsarbeten. Deras strategi följer en egenutvecklad modell 
som är baserad kring kända termer och begrepp. En generisk modell som utgörs av 
datainsamling, analys, utveckling av åtgärder och uppföljning utgör grunden i arbetet [25]. 
Postnord hanterar bland annat fordonsskador via en egenutvecklad funktionalitet som är 
kopplad till System C2. När en fordonsskada uppkommer registreras alltid ett nytt ärende och 
varje fordonsskada utgörs av ett unikt ärende som adderas till en arkivregistrering kallad 
”Fordonsskador”. Arkivregistreringen kan beskrivas som en fix kategori i System C2 och 
knyter samman alla fordonsskador under en gemensam kategori, vilket ses i Figur 17. När en 
fordonsskada registreras adderas information om av vad som skett och vilka skador som 
uppstått under steget ”ska utredas” i System C2. När ärendet registrerats skickas det vidare till 
steget ”ska genomföras” som initierar en utredning automatiskt [25]. I detta steg registreras 
grundorsaken, kostnader och konsekvenser relaterade till fordonsskadan. När informationen 
registrerats och godkänts skickas ärendet vidare till steget ”ska följas upp”. I denna del av 
utredningen genomförs en uppföljning och lämpliga aktiviteter utvecklas för att åtgärda 
fordonsskadan. Aktiviteterna registreras som nya separata ärenden och kopplas likt 
fordonsskadorna till en arkivregistrering som i detta fall blir den aktuella utredningen, vilket 
ses i Figur 17. När uppföljningen godkänts bedöms ärendet som avslutat. Varje fordonsskada 
kan även kopplas till andra arkivregistreringar som ”Tillbud” eller ”Personskador”, vilket gör 
att en utredning kan kopplas till flera olika områden, vilket ses i figur 17. Det stora problemet 
vid denna typ av analys är att åtgärderna till problemen kan utvecklas för snabbt utifrån 
subjektiva värderingar, vilket gör att problemen inte alltid åtgärdas permanent [25]. Spangfort 
[25] menar därför att det är viktigt att analyserna följs upp för att kunna erhålla analysens 
verkliga effekt. Det finns inget facit vid denna typ av analys, vilket gör att uppföljningen är 
det enda sätt att få ett svar på analysens resultat. Denna typ av analys kan även tillämpas för 
att kunna identifiera vilka faktorer som gjorde analysen framgångsrik. I praktiken utvecklas 
ofta en helt egen metodik för att beskriva och tillämpa grundorsaksanalyser utifrån den 
strategi och de verktyg som anses mest lämpat utifrån organisationens egen syn [25].  
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Figur 17 – Principiell skiss över hur arkivregistreringar kan kopplas till flera olika 
utredningsärenden som i sin tur kan kopplas till flera åtgärder i form av aktiviteter 

 



31 
 

5. Analys 

5.1 Analys och diskussion  
I litteraturavsnittet diskuterades definitionen av en grundorsaksanalys, men avsaknad av en 
gemensam accepterad definition skapar dessvärre olika uppfattningar. Definitionerna som 
beskrevs i denna studie syftar dock i mångt och mycket tillbaka på en gemensam systematisk 
utredning som stöds av verktyg för att eliminera organisationens problem permanent. De två 
intervjuerna med personerna vid certifieringsbolagen, DNV Certification i Malmö och Bureau 
Veritas i Göteborg, gav en liknande bild av grundorsaksanalysen och beskrev den som en 
systematisk utredning som kan bevisas vara effektiv för att hantera och åtgärda problem 
permanent.  Dock finns en stor skillnad mellan beskrivningarna, då Lindström [18] beskrev 
grundorsaksanalysen som en delprocess av en större trestegsprocess medan Ellis [7] mer 
definierade analysen som en enskild process. Forsell [9] vid Noratel och Spangfort [25] vid 
Postnord delade också en liknande uppfattning, då båda beskrev analysen som en 
egenutvecklad systematisk utredning som styrs via IT-stöd och kända verktyg, termer och 
begrepp för att eliminera problem permanent. Med hjälp av denna information skulle 
grundorsaksanalysen kortfattat kunna definieras som en systematisk arbetsmetodik som kan 
bevisas vara effektiv för att utreda och eliminera problem permanent. 
  
Det finns många likheter mellan de teoretiska filosofierna och de praktiska tillämpningarna 
som diskuteras i denna studie. Den största skillnaden mellan strategierna som diskuteras i 
teoriavsnittet är att varje strategi anpassats efter att bäst kunna appliceras inom ett specifikt 
användningsområde. Varje strategi som tagits upp i denna studie blir därför unika och är helt 
beroende av hur de som utvecklat strategin valt att betrakta dess tillämpning. Några av 
strategierna hanterar endast hur grundorsaken ska lokaliseras medan andra adderar aktiviteter 
som utvecklar åtgärder, följer upp och utövar benchmarking. Enligt Ellis [7] och Lindström 
[18] finns ingen generell strategi som definierar vad en grundorsaksanalys ska innehålla men 
företagen anpassar ofta sina strategier kring de enklare verktyg som ”5 varför” och 
fiskbensdiagram. De komplexa verktygen avfärdas ofta eftersom de försvårar utredningarna 
när många individer med olika grad av utbildning och träning ska samarbeta samtidigt. 
Noratel och Postnord har även tydligt definierade strategier som är uppbyggda kring 
vedertagna begrepp och termer. Noratel använder en strategi som har integrerats i System C2 
för att kunna följa det standardiserade arbetsflödet i systemet och tillämpar både ”5 Varför” 
och fiskbendiagrammets funktionaliteter. Postnord tillämpar däremot en generisk modell som 
inte använder specifika verktyg utan tillgodoser sina användare med dokument kring valet 
lämpliga verktyg.  
 
Den gemensamma nämnaren vid tillämpningen av grundorsaksanalyser i denna studie är att 
strategierna baseras på problemdefinition och kartläggning av grundorsaker med hjälp av ”5 
Varför” eller fiskbensdiagram. Det är dock viktigt att påpeka aspekten som Spangfort [25] vid 
Postnord tog upp om uppföljningen av utredningar, då inget facit finns, utan uppföljning blir 
det enda sättet att visualisera analysens utdelning. Det blir därför viktigt att kunna knyta 
grundorsaksanalysen till en uppföljning för att kunna se om problemen verkligen åtgärdats. 
Det finns inga generella riktlinjer som utmärker att ett verktyg är mer användbart än andra i 
en specifik situation. Dock kan en tydlig trend visualiseras i både teoriavsnittet och 
omvärldsanalysen att de enklare verktygen som ”5 Varför” och fiskbensdiagram används mer 
frekvent. Detta kan bero på att verktygen inte är lika kunskapsdrivna, vilket gör att många 
individer kan arbeta tillsammans i större utsträckning utan att kunskapsluckor hämmar 
arbetet. Dock tillämpar utredningarna, som har en koppling till säkerheten kring människor 
och dess omgivning, i större grad de mer grafiskt komplexa verktygen i denna studie.  
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En aspekt kring detta fenomen kan vara att denna typ av utredning har helt andra grund-
förutsättningar och regleras via regelverk och lagar, vilket gör att de måste vara mer 
detaljerade och blir därmed automatiskt mer komplexa. Certifieringsbolagen kunde inte heller 
identifiera något samband mellan valet av verktyg och situation utan oftast är det företagets 
kunder som har störst inflytande över valet av verktyg, vilket även bekräftades av Forsell [9] 
vid Noratel. Det går därför inte specifikt att peka ut att ett verktyg är mer lämplig än andra att 
använda utan det verkar vara företagens kunder och verktygens komplexitet som är den 
avgörande faktorn vid valet av verktyg. I och med att kunderna kan ha stor inverkan vid valet 
av verktyg blir detta en faktor som försvårar arbetet med att utveckla en generell metod för 
grundorsaksanalys.  
 
Studeras de vanligaste problemen vid en grundorsaksanalys är det främst att endast 
symptomen till problemen behandlas, att problemdefinitionen och åtgärder baseras kring 
subjektiva bedömningar som dominerar. Avsaknaden av en gemensam definition kan även 
skapa vissa problem, då ingen systematik i arbetet skapas i organisationen. Både litteraturen 
och certifieringsbolagen poängterade problematiken kring detta, dock verkar det finnas en 
dold accepterad definition i verkligheten eftersom samtliga källor delade liknande upp-
fattningar. Insamlingen av information kan påverkas om ingen gemensam strategi finns, då 
även irrelevant information kan samlas in och en kultur som endast fokuserar på att finna den 
skyldige utvecklas. En grundorsaksanalys är beroende av diskussioner mellan många parter, 
vilket gör att medarbetarna måste våga vara öppna och kan känna en trygghet i sitt arbete så 
att missförstånd eller att felaktig information inte delges. En annan koppling till öppenhet och 
diskussioner, som både Lindström [18] vid Bureau Veritas och Spangfort [25] vid Postnord 
diskuterade, är att en ökande oro lätt skapas när en utredning dyker allt djupare. Oron gör att 
utredningarna hämmas och de verkliga problemen kommer därför aldrig upp till ytan, 
eftersom utredningarna inte når den organisatoriska strukturen. En annan aspekt som 
Lindström [18] diskuterade var att den mänskliga faktorn ofta definieras som grundorsak. 
Detta kan vara ett stort problem vid en analys eftersom att åtgärder av den mänskliga faktorn 
ofta genererar verkningslösa åtgärder som inte tar inte tag i de verkliga underliggande interna 
orsakerna. Många av problemen som diskuteras ovan kan återkopplas till avsaknaden av ett 
gemensamt arbetssätt, vilket kan öka risken missförstånd, förvirring och intern otrygghet, då 
analyserna inte blivit accepterade av alla internt i organisationen.  
 
Det finns ingen enskild ISO-standard som definierar en grundorsaksanalys utan detta område 
nämns kort under avsnittet korrigerande åtgärder i ISO 9001. Rent generellt är standarder 
inom detta område klent, vilket bekräftades av båda certifieringsbolagen Det enda ISO-
standarden beskriver inom detta område är att åtgärder måste tas när avvikelser uppstår, att 
utredningen måste vara i proportion till avvikelsens storlek, att det finns en strategi för 
dokumentationen av utredningen och att arbetet nämns i ledningens granskningsrapport. Både 
Ellis [7] och Lindström [18] bekräftade att vid en certifiering finns inga strategier eller 
verktyg som är bättre än andra.  Det viktigaste är att det finns en systematik i utredningen, att 
kunskap kring arbetsmetoderna finns och att metoden kan bevisas vara effektiva. Detta gör att 
det är upp till organisationen att själva utforma sina egna strategier för att genomföra 
grundorsaksanalyser och applicera lämpliga åtgärder. 
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5.2 Utveckling av modell 
I detta avsnitt beskrivs hur modellen för grundorsaksanalyser i System C2 kan utvecklas för 
att kunna generera en enkel, generell och systematisk arbetsmetodik med styrning och 
dokumentation av utredningens arbete.  I tabell 3 återfinns de viktigaste punkterna från 
analysen av forskningsfrågorna och är det material som modellen kommer baseras kring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

R1: Vad definierar en grundorsaksanalys? 
Systematisk arbetsmetodik som kan bevisas vara effektiv för att utreda och eliminera 
uppkomna problem permanent. 

 
R2: Vilka strategier används för närvarande för att genomföra grundorsaks-
analyser? 
Strategierna som förekommer mest frekvent är uppbyggda med hjälp av fiskbens-
diagram eller ”5 Varför” och tillämpar gemensamt steg som problem-definition och 
kartläggning av orsaker. 

 
R3: Finns det några samband mellan valet av verktyg och typen av händelse vid 
grundorsaksanalyser? 
Inga generella riktlinjer finns att ta del av utan de vanligaste är att analyserna 
tillämpar de enklare verktygen som t ex. fiskbensdiagram eller ”5 Varför”.  Det verkar 
inte vara typen av situation som avgör valet av verktyg utan dess komplexitet. 

 
R4: Vilka problem förekommer frekvent vid genomförandet av en grundorsaks-
analys? 

• Bristfällig problemdefinition. 
• Bristande kunskap kring grundorsaksanalyserna. 
• Ingen gemensam definition. 
• En enskild individ eller grupp definieras som grundorsak. 
• Bristande kommunikation. 
• Bristande förtroende och öppenhet skapar missförstånd vid diskussioner. 
• Otrygghet kring analysens tillämpning 
• Bristfällig insamling av information. 
• Lösningarna bygger på subjektiva bedömningar. 
• Endast symptomen till problemen behandlas. 

 
R5: Vad måste uppfyllas för att en grundorsaksanalys ska följa gällande standard? 
Det finns inga specifika krav i ISO 9001, dock kan denna typ av utredningar kopplas 
till avsnittet 8.5.2 – korrigerande åtgärder.  Standarden beskriver endast att en strategi 
för att hantera avvikelser och dokumentationen måste finnas. Det finns inga krav att 
specifika verktyg eller strategier måste användas utan det är upp till varje organisation 
att definiera. Vid en certifiering studeras endast att det finns en systematik i 
utredningen, att utredningen kan bevisas vara effektiv och att kunskapen kring 
analysens tillämpning finns. 

 

Tabell 3 – Sammanfattning av forskningsfrågor 
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5.2.1 Strategi i System C2 
Genom att utforma en strategi för grundorsaksanalyser som styrs via System C2 behöver dess 
användare inte själva ha kunskapen för att kunna definiera och utveckla en process för att 
genomföra en grundorsaksanalys. Arbetsflödet i system C2 gör det möjligt att skapa en 
standardiserad arbetsprocess som kan styra utredningarna enhetligt gång på gång. Detta gör 
att en gemensam standardiserad definition automatiskt generas av arbetsflödet i system C2 
och är inget organisationen eller dess användare behöver fundera över. Problematiken kring 
avsaknaden av en gemensam definition och arbetsmetodik kan därför elimineras helt, då 
grundorsaksanalysen genererar en automatisk vägledning. Den modell som utformas måste 
dock fungera i symbios med systemets funktionalitet eftersom det enligt Andersson [1] krävs 
ett omfattande arbete att ändra systemets arbetsflöde eller implementera grafik. Detta gör att 
grundorsaksanalysen maximalt kan bestå av sex steg, då flödet i System C2 maximalt kan 
bestå av sex steg. Den gemensamma nämnaren från empirin var att grundorsaksanalyserna 
byggs upp kring en problemdefiniering och lokalisering av grundorsaker.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dessa aktiviter sker i samspel med stödfunktionerna som datainsamling och dokumentation 
eller som en del av en större utredning med utveckling av åtgärder, uppföljning, och 
benchmarking. I System C2 finns ingen utvecklad och standardiserad funktionalitet för att 
genomföra steget ”Ska utredas”, vilket gör att användaren förväntas genomföra en utredning 
själv. Detta gör att en systematisk och standardiserad modell för en utredning skulle vara 
lämpligt att placera i detta steg. Steget ”Ska utredas” används vid behov när en handläggare 
av ett ärende inte kan besluta om ärendet ska genomföras eller inte. Handläggaren är i denna 
situation i behov av mer information kring varför ett ärende ska genomföras för att kunna fatta 
ett beslut. I denna situation måste de bakomliggande orsakerna till varför ärendet ska 
genomföras fastställas, vilket gör att en grundorsaksanalys är en perfekt strategi att tillämpa. 
Strategin för grundorsaksanalyser kommer därför att anpassas efter en strategi som fokuserar 
på att identifiera och definiera problemet tydligt och vägleda användaren att lokalisera 
grundorsakerna genom att ställa de rätta frågorna på ett systematiskt sätt.  
 

Figur 18 - Grundorsaksanalysmodellen kopplas till steget ”Ska utredas” som en aktivitet, 
vilket gör att utredningen blir ett eget ärende som handläggaren av det ursprungliga 
ärendet kan ta del av efter utredningen 

Nedlagt 

Ska följas 
upp 

Genomfört 
och uppföljt 

Nytt ärende 
Ska 

beslutas 

Ska utredas 

Ska 
genomföras 

Utredning 
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Utredningen bör behandlas som ett eget ärende för att kunna möjliggöra en systematisk 
strategi som styr användaren i arbetet och gör det möjligt för handläggaren som begärt 
utredningen att ta del och följa utredningens resultat. Skapas inte ett separat ärende finns stor 
risk att användaren blir förvirrad och gör fel, då problemet och lokaliseringen av orsakerna 
definieras i samma steg. Används ett separat ärendet kan analysen delas upp i mindre steg där 
användaren får definiera problemet och lokalisera grundorsakerna i olika steg, vilket gör att 
minimalt med information behandlas i varje steg. Utredningen måste därför kunna kopplas 
ihop med det ärende som begär en utredning. För att kunna göra detta kommer en aktivitet 
kopplas till steget ”Ska utredas”. Aktiviteten definieras således som ett enskilt ärende som 
beskriver ett eget standardiserat arbetsflöde och initieras när ett beslut i en utredning tas, 
vilket ses i Figur 18. Den separata utredningen fungerar även som ett filter som endast tar 
hand om det problem som verkligen är i behov av en utredning, vilket gör att systemet även 
genererar en tydlig strategi kring när en utredning är befogad. I och med att detta är ett 
alternativt steg kommer alla problem kunna hanteras i proportion till dess storlek och inga 
ärenden faller mellan stolarna bara för att en utredning aldrig slutförs. Risken finns dock att 
det kan anses lättare att lägga ner ett ärende än att skicka det vidare för utredning, vilket gör 
att grundorsakerna till ärendet aldrig kommer fram.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Enligt Bergeå Ljunggren [2] är risken liten att detta sker då de flesta registrerade ärendena 
genomförs enligt arbetsflödet i systemet. Det är vanligare att en utredning i ett ärende inte 
slutförs och därför anser Bergeå Ljunggren [2] att risken är minimal att det anses enklare att 
lägga ner ett ärende än att utföra en utredning. Genom att använda ett separat ärende med 
egna steg tvingas användarna att följa en specifik modell som vägleder varje utredning, vilket 
gör att alla utredningar kan dokumenteras enhetligt. Denna aspekt kan minimera risken att 
information missförstås och ett gemensamt internt språk kan skapas, vilket gör att analyserna 
kan bli mer internt accepterade och kan användas av alla. Syftet med varje utredning blir att 
identifiera grundorsakerna till varför ärendet ska genomföras. Detta gör att utvecklingen av 
åtgärder helt kan uteslutas från denna modell eftersom att steget ”Ska genomföras” i ärendet 
som begärt utredningen kommer att behandla lämpliga åtgärder av grundorsakerna från 
utredningen. Strategin för att genomföra utredningarna kommer därför endast baseras kring en 
problemdefiniering, utveckling av grundorsaker, och en prioriteringslista av de grundorsaker 
som identifierats. Modellen kommer att kopplas till stegen ”Nytt ärende”, ”Ska genomföras”, 
och ”Ska följas upp” enligt Figur 19.   
 
 
 
 

Problem- 
definition 

Utveckling av 
grundorsaker 

Prioritering av 
grundorsaker 

 

Nytt ärende Ska 
genomföras 

Ska följas 
upp Slutfört 

Figur 19 - Utredningens tre steg kopplade till ett eget ärende i System C2 som 
består av tre steg, vilket genererar en enkel systematisk modell för utredningar 
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Det streckade boxarna i Figur 19 symboliserar stegen i strategin och de andra boxarna 
representerar arbetsflödet i System C2. Dokumentationen kommer ske automatiskt i System 
C2, vilket gör att handläggaren som begärt en utredning enkelt kan ta del av dess resultat och 
detta illustreras av pilen från utredningen tillbaka till ”Ska beslutas” i Figur 18. Insamlingen 
av information kommer då ske automatiskt via strategins steg, vilket kan underlätta 
kommunikationen och risken för missförstånd. 
 
5.2.2 Modell för grundorsaksanalys i System C2 
Som nämnts tidigare kommer grundorsaksanalysen att definieras av tre steg, 
problemidentifiering, utveckling av grundorsaker och en prioriteringslista av de funna grund-
orsakerna. Det första steget avser att definiera bakgrunden till ärendet och har som mål att 
skapa en tydlig och mätbar bild av problemet. I analysen framgick det tydligt vilken betydelse 
en tydlig problembild har för att effektivisera utredningen. Många av strategierna diskuterade 
detta men få utvecklat konkreta förslag till hur problemen ska kunna definieras systematiskt. 
En av dem som utvecklat en strategi för att tydligt definiera ett problem i studiens teoriavsnitt 
var Reid och Smyth-Renshaw [21] som använde ett fiskbensdiagram vars fiskben 
representerade frågeställningarna vad, vem, när, var i produkten, var i processen och hur. Den 
andre författaren i studiens teoriavsnitt var Moore [19] som identifierade problemet med hjälp 
av frågeställningarna vad, var, när, hur i Apollo-grundorsaksanalysen och med hjälp av 
mätbara nyckeltal i filosofin kring fiskbensdiagrammet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 20 – Steget ”nytt ärende” i den tänkta modell för det elektroniska formuläret 
som definieras när ett ärende registreras i det första steget i System C2, kallat nytt 
ärende 

 

Vad har hänt?* 
 Svar: 

När uppstod situationen?* 
Svar: 

Var i tjänsten/produkten? 
Svar: 

Var i processen? 
Svar: 

 
Hur identifierades situationen? 
Svar: 

 
Vad är effekterna av det inträffade? 
Svar: 

 
Definiera problemet med hjälp av text och en mätbar enhet? 
Svar: 
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Dessa tre sätt är väldigt enkla att genomföra och kräver ingen större utbildning för att kunna 
tillämpas av alla i en organisation. Modellens första steg kommer att utformas med hjälp av 
de ovan nämnda principerna, vilket gör att frågeställningarna och fiskbensdiagrammets 
funktionalitet kommer att kombineras. De mer kunskapsdrivna och komplexa grafiska 
verktygen ifrån studiens litteraturavsnitt har även sina fördelar, men i detta fall blir de alltför 
resurskrävande för att kunna definiera problemet på ett effektivt sätt. Ett mer grafiskt 
komplext verktyg kräver även ett omfattande utvecklingsarbete för att implementeras i 
System C2, vilket gör att denna typ av verktyg inte kan tillämpas. Det är även svårt att 
utveckla och implementera fiskbendiagrammets enkla grafik. Dock kan grundfunktionaliteten, 
som både Moore [19] och Reid, Smyth-Renshaw [21] beskriver i teoriavsnittet, kombineras 
på ett enkelt sätt genom att formulera en logisk följd av frågorna och ett mätbart nyckeltal.  
 
Denna metodik gör att inverkan från subjektiva bedömningar och tidigare erfarenheter kan 
minimeras redan från början. Nyckeltalet gör att definitionen blir mätbar, vilket underlättar 
den senare uppföljningen och gör att problemet grundas i verkliga fakta.  Dock har 
frågeställningen ”Vem?” som Reid, Smyth-Renshaw [21] diskuterade uteslutits, då frågan 
knyter an till den mänskliga faktorn. Genom att inte låta den mänskliga faktorn vara en del av 
problemdefinitionen kan perspektivet om verkningslösa åtgärder som Lindström [18] 
diskuterade uteslutas i ett tidigt stadium. I och med att problemet definieras i både text och 
med en mätbar enhet måste problemet existera och kunna påvisas innan en analys av 
grundorsakerna kan genomföras, vilket gör att problemet kan definieras ur en mer objektiv 
synvinkel.  
 
Aktiviteten som är kopplad till det ärende som begärt utredning kommer att definiera 
problemet under steget ”nytt ärende”. En tydlig problembild kan avgränsa problemområdet 
och således minimera antalet möjliga grundorsaker redan från början. En av strategierna som 
beskrivs i studiens litteraturavsnitt tog även upp vikten av att ställa frågan ”Vad har ändrats 
sen innan?” när ett problem definieras. Denna aspekt kommer att tillämpas i modellen för att 
kunna hjälpa användarna att utveckla en lämplig mätbar problemdefinition. I och med att 
frågan eftersöker vilka effekter det inträffade problemet genererar kan lämpliga mätbara 
parameterar eller faktorer definieras genom att studera vad som ändrats jämfört med innan 
problemet uppstod. Dock kommer frågan att formuleras enligt ”Vad är effekten av det 
inträffade?” för att kunna skapa en mer generell fråga som kan täcka ett större 
tillämpningsområde, vilket illustreras i Figur 20.  
 
I och med detta kan modellen utesluta både den mänskliga faktorn och minimera inverkan 
från subjektiva perspektiv och kommer definieras enligt Figur 20. De frågor som avslutas med 
en stjärna i Figur 20 kommer att vara obligatoriska att fylla i för användaren. Detta gör att en 
större del av frågorna måste fyllas i för att kunna definiera problemet. registrera och avsluta 
det första steget, vilket även kan minimera inverkan av subjektiva åsikter.  Att skapa grafiken 
och följden av frågor enligt Figur 20 i System C2 kräver inget extra utvecklingsarbete då 
funktionalitet kan skapas genom enkla fördefinierade textrutor. Frågormas utformning kan 
även användas som en stödstrategi för att säkerställa vilken information som måste samlas in 
vid varje utredning, vilket gör att modellen också skapar en strategi för att samla in relevant 
data. Nästa steg i Figur 19 kommer utgöras av steget ”Ska genomföras” där grundorsaker till 
problemet kommer utvecklas.  
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I denna studie har allt från komplexa grafiska verktyg som FTA-diagram till enkla visuella 
verktyg som ”5 varför” diskuterats. Det som framgår tydligt i denna studies empiri är de 
enklare verktygen som fiskbensdiagram och ”5 varför” används mer frekvent när grund-
orsakerna ska lokaliseras. De komplexare diagrammen som FTA-diagram eller det logiska 
trädet är dock svårare att applicera i denna modell, då det är svårare att tillämpa och kräver ett 
större grafiskt utvecklingsarbete i System C2. I och med denna aspekt blir det varken lämpligt 
eller effektivt att använda dessa typer av verktyg i detta steg. Empirin beskriver ”5 varför” 
däremot som ett väldigt enkelt verktyg att tillämpa, vilket både kan underlätta utformningen 
och implementationen av denna typ av funktionalitet i system C2 eftersom den inte kräver 
några avancerad grafik. Enligt empirin främjar dock denna metodik ett linjärt perspektiv som 
inte tar hänsyn till andra parallella och alternativa orsaker. Orsaksträdet och WWBLA som 
beskrivs i studiens teoriavsnitt är andra verktyg som grundas kring principen från ”5 Varför” 
men ger möjligheten att utveckla flera orsaker parallellt.  Verktygen utgår endast från en 
problemdefinition och utvecklar möjliga orsaker med hjälp av ”5 varför”. Denna metodik kan 
enkelt utvecklas i System C2, då problemdefinitionen definieras i analysens föregående steg. 
Detta gör att användaren endast behöver mata in orsaker till hur problemet uppkom och 
utveckla varje enskild orsak med hjälp av ”5 Varför”. Dock måste uppbyggnaden av denna 
metodik utvecklas i System C2 för att kunna tillämpas på ett systematiskt och begripligt sätt.  
 
Genom att utnyttja principen från orsaksträdet kan ”5 varför” appliceras på ett enkelt sätt för 
att undersöka flera perspektiv och inte bara en grundorsak.  Valet av denna teknik motiveras 
även av att den är enkel att förstå och kan tillämpas av flera individer samtidigt då verktygen 
endast bygger kring en utvecklad ”5 Varför”-teknik. Denna teknik skulle även kunna anpassas 
i System C2 enkelt genom att låta varje orsak definiera en egen kategori där ”Varför?”-
frågorna utvecklas under respektive kategori enligt Figur 21. Steget ”Ska genomföras” 
kommer därför att utvecklas enligt denna princip och kommer utgöras av ett elektroniskt 
formulär. Det elektroniska formuläret kommer att definieras enligt Figur 21 och användaren 
kommer endast att ha möjligheten att lägga till och mata in orsaker och svar till ”Varför”-
frågorna. Genom att utforma steget enligt Figur 21 kommer antalet möjliga val minimeras, 
vilket underlättar användarvänligheten. Detta gör även att när utredningen når steget ”Ska 
genomföras” kommer användaren endast att mötas av problemdefinitionen från det 
föregående steget och en knapp ”Lägg till orsak”. När användaren trycker på ”Lägg till orsak” 
öppnas det första orsaksfältet i Figur 21. Användaren får därefter fylla i en orsak och svara på 
frågan ”Varför?” orsaken uppkommit. Sedan får användaren göra ett val genom att svara på 
frågan: ”Är detta grundorsaken?” och ge en kommentar till hur det kan påvisas enligt Figur 
21. Alla fält i Figur 21 vars beskrivning avslutas med en stjärna kommer att vara obligatorisk 
för användaren att fylla i. Kan användaren inte definiera den första ”Varför”-frågan som 
grundorsak, dvs. svarar nej på frågan ”Är detta grundorsaken?” och ger ett svar hur det kan 
påvisas, kommer en ny nivå med en ”Varför”-fråga att öppnas. Denna process fortlöper tills 
användaren kan svara ja på frågan ”Är detta grundorsaken?” och ge en kommentar till hur 
grundorsaken kan påvisas. Genom att låta frågorna ”Är detta grundorsaken?” och ”Hur 
påvisas detta” öppna en ny nivå, kan utredningen bli faktadriven och fortlöpa tills den 
verkliga grundorsaken identifieras. När grundorsaken lokaliserats adderas ingen ny ”Varför”-
nivå och orsaken som matats in är därmed fullt utredd. Denna metodik gör att grundorsaken 
definieras av den sista delorsaken inom varje kategori och när en orsak utretts kan knappen 
”Lägg till orsak” användas för att lägga till och utvärdera andra orsaker med hjälp av samma 
metodik som beskrivits ovan. Denna funktionalitet gör att analysens kartläggning av 
grundorsaker utformas efter orsaksträdets funktionalitet i studiens teoriavsnitt, vilket gör att 
varje orsak kan utvecklas med hjälp av ”5 Varför” samtidigt som hänsyn kan tas till flera 
perspektiv.   
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Figur 21 – Uppbyggnad av steget ”ska genomföras” i den tänkta modellen 
baseras kring tekniken från orsaksträdet och WWBLA 
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I det sista steget ”Ska följas upp” i Figur 19 utvecklas en väldigt enkel handlingsplan över i 
vilken ordning grundorsakerna ska följas upp och åtgärdas. Utformningen av en 
handlingsplan för att tydligt ge konkreta direktiv till tänkta åtgärder vid en grundorsaksanalys 
inneslöts i några av strategierna som diskuterades i studiens teoriavsnitt. Detta steg är därför 
tänkt att utformas som en handlingsplan för hur det resterande arbetet ska genomföras. I detta 
steg kommer användaren att få ange med hjälp ett nummer i vilken ordning grundorsakerna 
ska följas upp. Grundorsakerna från det föregående steget presenteras automatiskt när 
användaren når detta steg, vilket illustreras av grundorsakerna 1,5, 2,3 och 3,2 i Figur 22. Det 
enda användaren behöver göra i detta steg är att definiera i vilken ordning grundorsakerna 
prioriteras genom att definiera en siffra i rullistan till höger om grundorsaken i Figur 22. 
Grundorsakerna ska sedan sorteras i stigande ordning, där nummer ett utgör grundorsaken 
med högst prioritet. Med denna modell kan även kunskapen kring denna typ av analys öka, då 
tanken är att utbildningsmaterial och förklarande texter till alla rubriker ska finnas tillgängliga 
i modellen. Detta gör att användaren får ett direkt stöd om oklarheter kring varje rubrik eller 
analysstegens tillämpning uppstår.  
 
5.3 Utvärdering av modell  
Under workshopen genomfördes en kritisk granskning av modellens funktionalitet och 
utformning, vilket genererade ett brett spektra av tänkbara problem och möjliga förbättrings-
åtgärder. Genom att använda deltagarnas praktiska erfarenheter kring denna typ av analys 
kunde många praktiska svårigheter med modellens tillämpning visualiseras. En av punkterna 
som diskuterades flitigt var den nuvarande modellens användning av textrutor vars inmatning 
kräver att användaren definierar all text själv. Utifrån deltagarnas erfarenheter leder denna typ 
av inmatning endast till att den inmatade textens innehåll blir svår att tyda eller att analyserna 
systematiskt fastnar, då en osäkerhet uppstår kring vad som ska matas in i varje ruta. När 
denna typ av funktionalitet utformas är det extremt viktigt att rutorna som kräver 
textinmatning är välformulerade så att inga missförstånd eller oklarheter uppstår som gör att 
analysen blir svåranvänd. Av utvärderingen framgick det tydligt att frågeställningarna i stegen 
måste formuleras så att de mer beskriver den aktuella tillämpningen, vilket gör det väldigt 
svårt att kunna ta fram en generell modell för grundorsaksanalyser. Det gör att modellen 
därför bör tillåta en viss flexibilitet så att den kan anpassas för att bättre matcha det aktuella 
tillämpningsområdet. Frågornas antal och utformning måste därför kunna skifta beroende på 
tillämpning.  
 

Figur 22 – Steget ”Ska följas upp” definierar i vilken ordning grund-
orsakerna ska prioriteras 

Grundorsak Prioritet 

Svar 2.3 

Svar 3.2 

Svar 1.5 V 1 

V 2 

V 3 
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Under workshopen påpekades även att den nuvarande modellen inte tar hänsyn till det 
undersökta problemets konsekvenser i förhållande till dess omgivning eller vilken effekt 
grundorsakerna genererar om det åtgärdas. Detta borde en grundorsaksanalys ta hänsyn till så 
att det framgår tydligt vilka konsekvenser och effekter problemet ger om det inte åtgärdas. 
Denna aspekt kan även göra det lättare att avgöra hur mycket resurser som ska avsättas i 
förhållande till problemets proportion. Denna aspekt ingår också i ISO 9001 och gör att det 
måste finnas en tydlig strategi för att kunna åtgärda ett problem i proportion till dess storlek. 
Det samma gäller vid prioriteringen av grundorsaker, då utvärdering av ordning av 
grundorsakerna inte motiverar varför en åtgärd behöver genomföras före en annan.   
 
En annan aspekt som diskuterades flitigt under workshopen var utformningen av orsaker i 
modellens andra steg. Många menade på att det var alldeles för många textrutor som kräver 
manuell inmatning, vilket kan skapa stora problem och gör att analyserna inte kommer vidare 
i detta steg. Det finns stor risk att användaren inte vet vad som ska klassas som en orsak, 
vilket gör att en osäkerhet kring vad som ska matas in i fältet för orsaker och ”Varför?”-frågor 
uppstår och således gör att analysen avbryts. Slutsatsen av workshopen är att modellen 
presenterar en enkel och systematisk utformning men det krävs mer utveckling och testning 
innan en grundorsaksanalysmodell kan implementeras. Den största svårigheten kommer att 
vara att utveckla en modell som är helt generell och kan vara tillämpningsbar inom många 
olika områden samtidigt, då varje område styrs av sin egna specifika och unika miljö. 

5.4 Förbättringsförslag 
Under workshopen diskuterades många potentiella förbättringsförslag som kan göra att 
modellen blir enklare att tillämpa mer generellt och kan träffa ett större användningsområde. 
Dock kommer det bli näst intill omöjligt att ta fram en helt generell modell, då varje an-
vändningsområde styrs av sina egna individuella frågor, vilket försvårar möjligheten för en 
generell lösning. Nedan presenteras det mest frekvent diskuterade förbättringsförslagen som 
behandlades under workshopen. 
 
Antalet frågeställningar för att sammanställa bakgrundsfakta till problemet måste tillåtas vara 
dynamiskt, vilket gör att antalet frågor och utformningen av frågor måste kunna anpassas 
beroende på tillämpning.  Ett sätt att göra detta är att låta de ursprungliga frågorna i 
problemidentifieringen utgöra en mall för vad frågorna bör fokuserar på när de utformas för 
att bättre anpassas efter ett specifikt användningsområde. 
 
I och med att modellen inte diskuterar problemets konsekvenser från början så att utredningen 
blir anpassad i proportion till problemets storlek kan frågan ”Vad är effekten av det 
inträffade?” vid problemidentifieringen omformuleras. Ett förslag är att formulera frågan som 
”Vad är konsekvensen av det inträffade?” för att bättre ringa in problemets storlek. Denna 
fråga skulle sedan kunna utvecklas med hjälp av underkategorier som gör det möjligt att 
bättre beskriva vilka områden problemets konsekvenser påverkar. 
 
Vid prioriteringen av grundorsaker genomförs ingen utförlig utvärdering om vilka grund-
orsaker som genererar störst effekter om det åtgärdas, vilket skulle underlätta utvärderingen 
av grundorsakernas prioritet. Denna funktionalitet skulle kunna utformas som underkategorier 
till varje grundorsak i detta steg där användaren får utvärdera vilka effekter åtgärderna av 
grundorsaken har inom olika områden.  
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Ett annat förbättringsförslag som diskuterades under workshopen gällde frågeställningen vid 
utvecklingen av grundorsaken som definierar om användaren hittat grundorsak, dvs. ”Är detta 
grundorsaken?”. Denna frågeställning kan vara missvisande då det kan vara väldigt svårt att 
för användaren att bevisa att den verkliga grundorsaken identifierats. Ett alternativ är att 
definiera frågan som ”Löser detta problemet?”, vilket gör det enklare för användaren att 
beskriva att en trolig grundorsak identifierats och kan påvisas. 
 
Det sista förbättringsförslaget var att införa rullistor med fördefinierade orsaker och svar till 
några av frågorna i problemdefinieringen för att dels underlätta inmatningen av informationen 
och utvecklingen av orsaker. En rullista med möjliga val förenklar framförallt utvecklingen av 
orsaker då det kan vara svårt att definiera en orsak på ett tydligt sätt i modellen. Dock kräver 
detta att det finns en lista med möjliga fördefinierade val som kontinuerligt måste underhållas 
och uppdateras för att kunna användas inom olika tillämpningsområden. Ett annat förslag är 
att kombinera rullistor med manuell textinmatning, vilket gör att delar av analysen styrs via 
fördefinierade val medan andra textrutor kräver att användaren ger sin egen bild. Detta skulle 
till exempel kunna användas vid utvecklingen av grundorsaker genom att använda 
fördefinierade val när orsakerna definieras och låta användaren mata in texten manuellt till 
varje ”Varför?”-fråga. Detta gör att inga tveksamma orsaker definieras men kräver som sagt 
en utförlig lista med möjliga val. 
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6. Resultat och slutsats 

6.1 Resultat 
Modellen för styrning av grundorsaksanalyser via system C2 är utformad för att kunna 
tillämpas av alla i en organisation oberoende kunskapsnivå och har utvecklats med hjälp av 
teori och empiri. Modellen är baserad kring kända och vedertagna begrepp som diskuterats i 
både studiens empiri- och teoriavsnitt och tillämpar en funktionalitet från kända verktyg som 
”5 Varför” och fiskbensdiagram. Modellens utformning skapar automatiskt ett standardiserat 
och systematiskt arbetssätt, vilket gör att en organisation inte behöver ha en egen definition 
och standard. Modellen definieras av ett eget ärende i system C2 och är kopplat till steget 
”Ska utredas” i arbetsflödet som en aktivitet. Genom att låta utredningen bli en standardiserad 
arbetsprocess i systemet finns en tydlig handlingsplan vid tveksamheter om ett ärende ska 
genomföras eller inte. Utredningen behöver därför inte användas i varje ärende utan endast 
vid när ett behov uppstår. Modellens syfte i detta avseende blir att finna grundorsaken till 
varför ett ärende ska genomföras i System C2.  
 
Modellen definieras av tre steg och utgörs av problemdefiniering, utveckling av orsaker och 
prioritering av grundorsaker. Problemdefinieringens utformning och frågeställningar hjälper 
användaren att identifiera behovet av data för att definiera problemet och skapar därmed en 
tydlig problembild. Definitionen blir således faktadriven och beskriver problemet både i text 
och med hjälp av ett mätbart nyckeltal. Utredningen kommer därför att initieras av ren fakta 
som kan eliminera inverkan av den mänskliga faktorn och egna antaganden. Detta gör även att 
det verkliga problemet kan identifieras, vilket gör att utredningen inte bara hanterar de direkta 
eller uppenbara symtomen. I och med att problemet utformas ifrån ett mätbart nyckeltal kan 
risken att missförstånd uppstår på grund av bristande kommunikation minimeras, då 
problemet tydligt går att identifiera innan utredningen startar.  Kartläggningen av grund-
orsakerna sker i processens andra steg där funktionaliteten från orsaksträdet används för att 
definiera en enkel process för utvärdering av olika orsaker med hjälp av ”5 Varför”. Denna 
funktionalitet är användarvänlig, då användaren endast behöver mata in en orsak till 
problemet och utveckla argument som kan påvisas och besvara varför orsak uppkommit, 
vilket presenterar en tydlig bild av vägen fram till grundorsakerna. När en orsak inte kan 
utvecklas längre definieras det sista argumentet som matats in och påvisats under varje orsak 
definieras som grundorsak. I det sista steget summeras grundorsakerna som utvecklades i det 
föregående steget och används för att ta fram en handlingsplan för vidare arbete genom att 
tilldela varje grundorsak ett nummer som sedan sorteras i stigande ordning. Det gör att innan 
analysen avslutas utvecklas en konkret plan över i vilken ordning grundorsakerna ska följas 
upp och åtgärdas.  
 
Denna modell är väldigt enkel och användarvänlig, då den inte kräver några större 
förkunskaper för att kunna tillämpas, vilket minimerar risken att kunskapsbrister uppstår. Ur 
ett certifieringsperspektiv presenterar modellen en systematisk utredning vars syfte är att finna 
grundorsaken till varför ett ärende ska genomföras. Modellen kommer även kunna bevisas 
vara effektiv då grundorsakerna från utredningen automatiskt kommer att följas upp när 
ärendet som begärt utredningen följs upp. Grundorsakerna från utredningen kommer utgöra 
ett underlag för åtgärderna som bör genomföras i det ärende som begärt utredningen. Det gör 
att uppföljningen av det ursprungliga ärendet ger en direkt indikation av hur väl 
grundorsakerna från utredningen träffade det verkliga problemet, vilket också visualiseras av 
om problemen kvarstår eller inte. Modellens utformning gör därför att utredningen 
automatiskt kan erhålla feedback från det ursprungliga ärendet, vilket främjar ett kontinuerligt 
utvecklings- och förbättringsarbete. 
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6.2 Slutsats.  
I detta avsnitt presenteras de erfarenheter och slutsatser denna studie har genererat. Avsnittet 
är uppdelat i två delar där den första delen behandlar de slutsatser som diskuterar de teoretiska 
aspekterna denna studie genererat. Den andra delen innehåller slutsatserna kring den modell 
för grundorsaksanalyser som utvecklats för att kunna implementeras i system C2. 

6.2.1 Svar till forskningsfrågor 
En grundorsaksanalys avser en systematisk arbetsmetodik som kan bevisas vara effektiv för 
att utreda och eliminera problem i en organisation permanent. Analyserna grundas kring att 
tydligt definiera problemet och därefter kartlägga dess grundorsaker med stöd av lämpliga 
verktyg. ”5 Varför” och fiskbensdiagram är det mest frekvent förekommande verktygen vid 
denna typ av analys men andra mer grafiskt komplexa verktyg kan användas beroende på 
vilka faktorer som reglerar utredningens utformning. Saknas en systematik i arbetet finns 
risken att utredningarna tillämpas inkonsekvent och på så sätt skapar vilseledande 
information. Finns dessutom en intern otrygghet kopplad till tillämpningen av en grund-
orsaksanalys antar den lätt fel syfte, vilket gör att endast symtomen eller de individer som 
utlöst problemet eftersöks. Kan däremot organisationen se förbi dessa aspekter kan rätt fokus 
appliceras och på så sätt ifrågasätta varför problemet uppstod utan att involvera en mänsklig 
faktor. Om de som arbetar med en analys inte erhållit rätt utbildning eller känner att det inte 
finns en intern acceptans för deras arbete skapas även en otrygghet i dessa individers arbete, 
vilket gör att en oro uppstår för att tillämpa analyserna i arbetet. Detta gör att problemen 
relaterade till interna arbetssätt, rutiner eller strukturer aldrig diskuteras.  
 
Studeras däremot endast tillämpningen av en grundorsaksanalys uppstår problemen oftast i 
början av analysen. Dessa problem är ofta förknippade med att problemen definieras utifrån 
egna antaganden eller egna teorier kring problemets grund. Det gör att hela utredningen 
riskerar att initieras på helt fel grunder och inte avspeglar verkligheten, vilket gör att den 
verkliga orsaken aldrig kommer upp till ytan. Genom att utnyttja de fakta som finns i 
anslutning till ett problem kan utredningen byggas upp kring ett perspektiv där mätningar 
skapar en faktamässig grund. Detta gör att både en allmän kännedom om analysens syfte och 
utarbetade strukturer måste finnas internt så att varje utredning definieras utifrån de verkliga 
problemen och inte egna antaganden. Grundorsaksanalysen har ingen egen internationell 
standard som reglerar dess tillämpning eller utformning, vilket kan skapa problem eftersom 
alla sätt för att genomföra en grundorsaksanalys kan accepteras. Området behandlas högst 
övergripande i ISO 9001 men generellt gäller att informationen kring detta område är väldigt 
klent. En certifiering av ISO 9001 studerar därför endast att metodik för grundorsaksanalyser 
är systematiskt uppbyggd och kan bevisas vara effektiv för att åtgärda och eliminera 
återkomsten av organisationens problem. Detta gör dock att både en tydlig metodik och rätt 
kunskap måste finnas till förfogande för att kunna stödja analysernas tillämpning.     
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6.2.2 Modell för grundorsaksanalys  
Detta arbete presenterar en enkel och systematisk modell för hur en grundorsaksanalys kan 
utformas för att tillämpas och styras i ett webbaserat ärendehanteringssystem. Modellen 
tillämpas när ett ärende i systemet är beroende av en utredning för att samla in mer 
information kring varför ett förbättringsärende ska genomföras. Denna funktionalitet åberopas 
av den ansvarige handläggaren och styrs via steget ”ska beslutas”. Denna metodik gör att det 
finns en tydligt definierad strategi för när, hur och varför en grundorsaksanalys ska tillämpas, 
vilket gör att utredningarna endast tillämpas vid behov. Detta gör att en organisation som 
använder systemet inte behöver ha separata strategier utan systemet skapar automatiskt 
regelverket kring analysens tillämpning.  
 
Modellen är inte uppbyggd med hjälp av komplexa verktyg eller avancerad funktionalitet utan 
grundas i tre enkla steg som utnyttjar kända verktyg och vedertagna begrepp. Modellens få 
steg presenterar minimalt med funktionalitet, vilket bidrar till en ökad användarvänlighet och 
kräver minimalt med utbildning.  I och med att modellen kan implementeras som en del direkt 
i kvalitetsledningssystemet kan många farhågor gällande företagskulturens eller intern 
otrygghet undvikas, då grundorsaksanalysen blir en integrerad del av organisationens 
grundläggande utformning. Detta gör att alla systemanvändare i en organisation har tillgång 
till och kan tillämpa en grundorsaksanalys vid behov, vilket kan bidra till att skapa en större 
intern acceptans och minimera risken att otrygghet uppstår i anslutning till utredningarna. 
Genom att metoden endast fokuserar på att tydligt definiera problemet och kartlägga 
grundorsakerna finns ett tydligt syfte och utredningen utgör endast en del av en större process. 
Istället för att utredningen utgör en separat process som kräver utveckling av åtgärder, 
implementation och uppföljning blir den enbart en påbyggnad av ett ärende som gör det 
möjligt att tydligt samla in information för att leda det ursprungliga ärendet vidare. Att kunna 
identifiera grundorsakerna i ett tidigt stadium i t ex, ett förbättringsärende kan underlätta det 
resterande arbetet avsevärt. Modellen underlättar denna aspekt tack vare att grundorsakerna 
utvecklas och prioriteras tidigt via utredningarna, vilket gör att en tydlig handlingsplan finns 
för själva genomförandet av det ursprungliga ärendet. Det kan effektivisera genomförande 
fasen, då handlingsplanen tydligt definierar vad och i vilken ordning grundorsakerna ska 
åtgärdas. Modellen kan även effektivisera uppföljningen av det ursprungliga ärendet då 
problemdefinitionen tydligt definierar vad som ska mätas.  
 
Att få dessa analyser att fungera felfritt kan handla mycket om att skapa en intern livsstil som 
motiverar arbetet med att förbättra och åtgärda problem permanent. Denna modell 
implementerad i ett webbaserat ärendehanteringssystem kan hjälpa till att skapa denna interna 
livsstil och trygghet, då modellen och systemet kan göra grundorsaksanalyserna mer synliga 
internt. I och med att grundorsakerna inom olika användningsområden beror av olika faktorer 
och kan regleras av olika lagar och regelverk blir det näst in till omöjligt att skapa en generell 
modell som kan tillämpas inom alla branscher. Denna modell beskriver en enkel och 
systematisk modell för grundorsaksanalyser som kan användas som en grundstrategi för att 
utforma grundorsaksanalyser. Dock blir det svårt att motivera modellen som en generell 
metodik, då det finns väldigt många olika tillämpningsområden som styrs av helt unika 
förutsättningar. Detta gör att det blir svårt att skapa en generaliserad modell för grund-
orsaksanalyser, som tar hänsyn till grundförutsättningarna för en mängd olika branscher 
samtidigt, utan att dess funktionalitet måste modifieras.    
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Valideten av studiens resultat får anses vara hög eftersom den tydligt besvarar forsknings-
frågorna utifrån den teori och empiri som sammanställts med hjälp av tydliga referenser.  
Studien genererar även en enkel och systematisk modell för att kunna genomföra 
grundorsaksanalyser i System C2, vilket uppfyller mer parten av det efterfrågade resultatet. 
Dock når modellens funktionalitet inte hela vägen fram till studiens mål, då den utvecklade 
modellen för grundorsaksanalyser inte blir fullständigt generell. Detta gör att modellen inte 
kommer att kunna tillämpas inom många olika branscher utan viss modifikation, vilket gör att 
studieresultatets validitet minskar en aning.  

6.3 Rekommendation för framtida arbeten 
Detta arbete undersöker endast en del av området kring grundorsaksanalyser, vilket lämnar 
dörrarna öppna för fortsatta studier och nedan presenterar några förslag på områden som kan 
studeras. 
 

• Denna studie har endast behandlat några utvalda strategier och verktyg inom detta 
område. Det skulle vara intressant att göra en studie som endast fokuserar på 
verktygen eller strategierna inom detta område för att studera om det finns några 
samband mellan valet av verktyg eller strategi och typ av problem.  
 

• Studien behandlar inte hur pass träffsäker modellen är för att lokalisera rätt orsaker till 
problem i olika situationer. Studien omfattar endast ett kortare test av modellens 
funktionalitet för att samla in synpunkter och förbättringsförslag. Fortsatta studier 
skulle därför kunna inriktas mot att undersöka hur träffsäkra och effektiva olika 
verktyg vid grundorsaksanalyser är för att kunna identifiera rätt grundorsak.  
 

• Studien har inte undersökt vilka effektivitetsvinster en elektroniskt styrd grund-
orsaksanalys kan göra i förhållande till en manuellt styrd utredning. Detta skulle vara 
intressant att studera för att verkligen kunna fastställa hur mycket effektivare denna 
typ av analyser blir om den styrs via IT-stöd. 

 
• Avsaknaden av en gemensam definition för grundorsaksanalyser diskuterades kort i 

detta arbete och det skulle vara intressant att studera om problembilden som teorin 
bygger upp existerar i verkligheten, då denna studie gav två skilda perspektiv.  
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