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SYSTEMATISK PROBLEMLØSNING 
løs komplicerede problemer sikkert ,  hurt igt og b i l l ig t  

1.  SYMPTOMER 

Formål:  At nedbryde problemet til specifikke, håndterbare symptomer.  

o  Hvad er de observerbare symptomer?  

•  Vælg afv igelseskategori*  og berørt  funktion for hvert  symptom.  

* Advarsel: Signal (lys, lyd, fejlmeddelelse), som indikerer, at en grænseværdi er overskredet. 

Forkert output: Resultat, produceret af funktionen, som ikke er normalt. 

Forsinkelse: Periode hvor intet sker, som er længere end normalt. 

Langsom: Hastighed, som er mindre end normalt. 

 

•  Præciser afvigelsen ,  f .eks.  din observat ion af  hvor lang pausen er ,  hvad bevæger  s ig 

langsomt,  el ler  hvad det forkerte output består af.  

o  Hvilket symptom skal løses først?  

•  Vælg det vigtigste og mest hastende symptom.  

o  Hvad er det næste skridt?  

•  Hvis årsagen el ler  løsningen al lerede er kendt så gå t i l  pkt .  4.  El lers fortsæt t i l  pkt .  2. ,  

ford i  der er  behov for at f inde de ukendt årsag.  

2.  FAKTA 

Formål:  At øge forståelsen for symptomet. 

o  Hvad er fakta?  

 Virker ikke Virker 

Hvad Hvad virker ikke? [symptomet]  Hvad virker? 

Hvor Hvor er symptomet observeret? Hvor er symptomet ikke observeret? 

Hvornår Hvornår er symptomet observeret første 
gang? Og siden? 

Hvornår virkede det, forud for at symptomet 
blev observeret første gang? 

Andet Hvordan kan symptomet genskabes?   

 

•  Spørgsmålene er ikke udtømmende, men ment som et udgangspunkt.  Suppler evt.  d ine 

fakta med videoer ,  b i l leder ,  graf iske i l lustrat ioner ,  t ids l injer  mv.  
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3.  ÅRSAGER 

Formål:  At udarbejde en liste over og teste mulige årsager. 

o  Hvad kan forårsage symptomet?  

•  Overvej  forskel le mellem VIRKER IKKE / VIRKER fakta -par som for eksempel  ændr inger 

foretaget umiddelbart  før symptomet opstod,  procesinput ,  system -komponenter og 

mil jøfaktorer.  

•  Noter mul ige årsager hurt igt og uden d iskussion.  

o  Hvor sandsynlige er årsagerne?  

•  Test de mul ige årsager op mod fakta.  

•  Anbring de mulige årsager i  rangorden ef ter deres sandsynlighed.  

o  Hvordan kan årsagen bekræftes?  

•  Reducer r is ikoen for at udføre unødvendige løs ningsforsøg t i l  et  acceptabelt  niveau ved at 

f inde beviser.  Overvej  paral lel le aktiv iteter .  

•  Overvej  at  modbevise årsager ,  hvis den mest  sandsynlige årsag ikke kan bevises.  

4.  HANDLINGER 

Formål:  At udføre korrigerende handlinger i en hensigtsmæssig rækkefølge. 

o  Hvordan kan symptomet fjernes?  

•  Beslut hvi lken e l ler  hvi lke korr igerende handl inger ,  der skal udføres.  

•  Udfør handl inger med en lavere r isiko før handl inger med højere r isiko ,  hvis  årsagen ikke 

er bekræftet.  

o  Er problemet løst?  

•  Kontrol ler ,  om symptomet er f jernet uden uønskede bivi rkninger.  

 

 

Kompetent problemløsning forbedrer kvaliteten af produkter og services, reducerer  

omkostningerne, øger omsætningen og skaber tillid blandt kunderne.  

Kontakt os og hør nærmere om vores effektive kompetenceudvikling inden for 

problemløsning, som skaber øjeblikkelig værdi. Kompetenceudviklingen er baseret 

på eksperimentel læring i en realistisk simulator. Herved opnås en dyb forståelse 

for de underliggende principper, der gør det muligt at styre og løse komplicerede 

tekniske problemer konsekvent og effektivt, selv i nye og uventede situationer. 


