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SESSIONENS BAKGRUND
Oavsett hur väl du planerar är det högst osannolikt att du kommer att inneha din post under året
utan att stöta på problem. Vid dessa tillfällen kommer det vara till hjälp att du vet exakt vad som
orsakade problemen, så att du kan lösa dem.
Under denna session kommer vi att gå in på djupet i något som kallas metoden med fem varför.
Detta är ett vanligt verktyg för problemlösning i företag och industri, så några av deltagarna har
kanske redan använt detta verktyg. Samtidigt som denna session kommer att ge en god översikt
över metoden med fem frågor finns det många böcker och hemsidor som ger mer information, för
att därmed kunna öka dina kunskaper i ämnet.

SESSIONENS MÅL
Efter denna session kommer deltagarna att kunna:
•
•
•

Definiera metoden med fem varför
Använda metoden med fem varför
Finna sätt att använda metoden med fem varför i din zon

Lions Clubs International
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FÖRBEREDELSER INFÖR SESSIONEN
Förslag till förberedelser:
•

Gå igenom de tekniska kraven för sessionen. Testa bärbar PC/dator, LCD-projektor och
duk, PowerPoint-bilder och mus/laserpekare, beroende på vad som ska användas.

•

Kontrollera att du har allt material för sessionen. Använd Checklistan för utbildningsmaterial i instruktörens förberedelsehandbok, för att kontrollera att du har allt du behöver
för sessionen.

•

Gå igenom alla aktiviteter som ska genomföras under sessionen. Har du fått och
organiserat allt material som behövs för att genomföra aktiviteterna?

•

Gå igenom innehållet innan sessionen inleds. Säkerställ att du förstår innehållet och att
du vet hur du ska genomföra de tillhörande aktiviteterna.

MATERIAL
•
•
•

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-bilder

UTRUSTNING
•
•
•

Dator
Projektor och duk
Trådlös mus/laserpekare (valfritt)

IKONER

Hänvisa till
deltagarhandbok

Aktivitet

Lions Clubs International
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SESSIONENS TIDSPLAN
Översikt
INTRODUKTION

Material

Presentation: Sessionens mål

PowerPoint-bild

Presentation/Diskussion:
Vad är metoden med fem varför?

PowerPoint-bilder

Presentation/Diskussion:
Använda metoden med fem varför

PowerPoint-bilder

(05:00)

AVSNITT 1:
Definiera metoden
med fem varför
(20:00)
AVSNITT 2:
Använda metoden
med fem varför
(35:00)
AVSNITT 3:
Finna sätt att använda
metoden med fem varför
i din zon
(25:00)

Aktivitet: Fallstudie om fem varför-frågor
Presentation: Finna sätt att använda
metoden med fem varför i din zon
Aktivitet:
Använda fem varför på problem i zonen

SAMMANFATTNING Presentation: Citat

Deltagarhandbok

PowerPoint-bild
Deltagarhandbok

PowerPoint-bilder

(05:00)

Total tid: 90:00

Lions Clubs International
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INTRODUKTIONTotal tid: 05:00

PRESENTATION: SESSIONENS MÅL (05:00)
Berätta

Det är vanligt att människor använder information de redan känner
till eller använder återkoppling de får från andra för att lösa problem.
Ibland är detta tillräckligt för att finna lösningar, men vad händer om
du ställs inför mer komplicerade problem?
Denna session heter Problemlösning och baseras på metoden med
fem frågor. Denna metod är en problemlösande process som har
tagits fram av Toyota under företagets olika faser av utveckling.
Samtidigt som ingen enstaka metod kan lösa alla problem i din zon
kan användande av metoden med fem frågor hjälpa dig att få en god
förståelse av ett problem. Att ha en god förståelse kommer hjälpa dig
att genomföra framgångsrika lösningar.

Visa

Berätta

Lions Clubs International

Visa bild 1: Sessionens mål

Efter denna session kommer ni att kunna:
•

Definiera metoden med fem varför

•

Använda metoden med fem varför

•

Finna sätt att använda metoden med fem varför i din zon
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Övergång

Problem kan vara personorienterade eller processorienterade. Som
en del av dina förberedelser inför detta seminarium blev du anvisad
att gå igenom kursen Konfliktlösning i Lions utbildningscenter på
webbplatsen, för att lära dig mer om hur man hanterar konflikter
mellan människor.
Denna session kommer att fokusera på processfrågor och kommer
visa dig hur du använder metoden med fem frågor, för att hjälpa dig
att lösa processproblem i din zon.

Lions Clubs International
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AVSNITT 1: Definiera metoden med fem varför

Total tid: 20:00

PRESENTATION: DEFINIERA METODEN MED FEM VARFÖR (20:00)
Visa

Visa bild 2: Definiera metoden med fem varför

Fråga deltagarna om de har använt metoden med fem frågor.
Om de har det ber du 1-2 av dem att berätta om sina
erfarenheter. Om de inte har gjort det går du vidare till bild 3.

Visa

Berätta

Lions Clubs International

Visa bild 3: Vad är metoden med fem varför?

Metoden med fem varför används i företag och industri, för att finna
den grundläggande orsaken till ett problem. En grundläggande orsak
kan definieras som den första och mest basala orsaken på ett givet
problem. Metoden kan användas individuellt eller i grupp.
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Genom att flera gånger ställa frågan ”Varför?” kan du skala av flera
lager som leder till den grundläggande orsaken till problemet.
Trots att metoden kallas fem frågor måste du inte ställa alla de fem
frågorna. Du kanske kommer fram till den grundläggande orsaken
efter tre frågor, men vid mer komplexa problem kan det ta fem eller
fler frågor innan man kommer fram till det grundläggande
problemet. Fem frågor är dock en god regel, eftersom de normalt
kommer fram till den grundläggande orsaken.
Metoden med fem frågor kan till och med leda till att du upptäcker
fler problem än det ursprungliga problemet som du försökte lösa.
Dina resultat när du använder denna metod beror på din uthållighet
och kvaliteten i de kunskaper du inhämtar.

Visa

Berätta

Visa bild 4: Hur man använder metoden med fem varför

Att använda denna metod inleds med att man definierar problemet.
När du har definierat problemet ställer du den första frågan ”varför”.
Därefter ställer du fler frågor, vanligen fem stycken, till dess att du
kommer fram till det grundläggande problemet.
När du har gjort det kan du inleda arbetet att lösa problemet med
problemlösande åtgärder. Problemlösande åtgärder är de steg du tar,
för att ta itu med de saker som orsakar problemet.
På kommande bilder ska vi titta närmare på ett exempel hur metoden
med fem frågor kan användas för att lösa problem.

Lions Clubs International
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Visa
Visa bild 5: Problem – Din nya vän är sen

I denna övning kommer vi att använda ett enkelt problem, för att visa
hur man använder denna metod.
Läs upp texten på bilden högt för deltagarna.
Börja med att ställa den första frågan till dem (”Varför var
du sen?”) och berätta även svaret, det vill säga att
väckarklockan inte ringde. Be 3 - 4 deltagare att komma på
uppföljande frågor till denna berättelse.

Berätta

Fråga

Berätta

Lions Clubs International

Tack för att ni har delat med er av era varför-frågor. I denna situation
kan man börja anta att din nya vän är en person som alltid kommer
sent till sina möten.
Händer detta ibland? Ser vi situationer och gör antaganden där vi tror
oss veta allt som behövs om den specifika situationen?
Låt oss titta närmare på denna situation, genom att ställa ytterligare
varför-frågor.
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Visa

Visa bild 6: Fem varför att ställa till din vän

Hänvisa deltagarna till sidan 1 i deltagarhandboken. Läs
upp varje fråga högt och be en deltagare att ge dig ett svar
på det sätt som är angivet i deltagarhandboken.
Denna frågemetod kommer att vara ny för några av dina
deltagare. Att gå igenom övningen steg för steg och att ge
dem färdiga svar kommer hjälpa dem att komma ihåg
metoden och processen.
Börja med att ställa den första frågan och be en deltagare
att läsa vännens svar högt. Fortsätt med denna
konversation till dess att alla frågor har avhandlats.
Slutligen läser du upp den grundläggande orsaken högt för
alla deltagare.

Berätta

Så vi går alltså från antagandet att din nya vän kanske har ett
problem med att alltid vara sen till att upptäcka att den grundläggande orsaken är att han har glömt att köpa batterier till sin
väckarklocka.
Du kan fortsätta ställa frågor till honom för att ta reda på varför han
glömde köpa batterier, men bara om du finner något värde i det. I
detta exempel gav de fem frågorna all den information du behöver
för att kunna få en god förståelse om varför din vän var sen.
När man ställs inför problem är det naturligt att man vill finna
lösningar. Härnäst ska vi titta närmare på lösningar, eller
problemlösande åtgärder, din vän kan göra för att lösa problemet.

Lions Clubs International
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Visa

Berätta

Visa bild 7: Problemlösande åtgärder

Här följer några exempel på problemlösande åtgärder din vän kan
använda, för att lösa sitt problem med att komma sent.
Hänvisa deltagarna till sidan 2 i deltagarhandboken. Läs
upp vännens varje svar högt och be en deltagare att ge dig
motsvarande problemlösande åtgärd på det sätt som är
angivet i deltagarhandboken.

Fråga

Hur kan ett ökat antal frågor du ställer ge dig en ännu bättre
förståelse för ett problem?
Det du vill höra från deltagarna är att genom att ställa fler
frågor kan man inhämta mer information att använda när
man löser problemet.

Lions Clubs International
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Visa

Övergång

Visa bild 8: Goda råd gällande frågeteknik

Vi visade ett exempel på hur metoden med fem frågor fungerar. Nu
ska vi titta närmare på ett problem som realistiskt skulle kunna hända
i din zon.
En sista tanke innan vi fortsätter. Människor kan bli oroliga när de
får många frågor på kort tid. Var noga med att skapa en trygg miljö
inför dina konversationer, för att få så mycket god information som
möjligt från dem du talar med.

Lions Clubs International
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AVSNITT 2: Använda metoden med fem varför

Total tid: 35:00

PRESENTATION: ANVÄNDA METODEN MED FEM VARFÖR (03:00)
Visa

Visa bild 9: Använda metoden med fem varför

Berätta
För att använda denna metod ska vi läsa igenom en fallstudie om en
klubb som har varit mycket duktig på att rekrytera nya medlemmar,
men som har tappat fyra av dem under detta år. Du är bekymrad över
detta, eftersom du aldrig vill se att medlemmar lämnar klubbarna
samt även eftersom ett ökat antal medlemmar är ett viktigt mål för
zonen, distriktet och hela Lions. Att förlora dessa nya medlemmar
kommer göra det mycket svårare att nå målen.

AKTIVITET: FALLSTUDIE (32:00)
Visa

Lions Clubs International

Visa bild 10: Fallstudie
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Berätta

Visa

Läs upp texten på bilden högt för deltagarna. Gå därefter
vidare till bild 11, för att inleda aktiviteten.
Visa bild 11: Aktivitet - Fallstudie om fem varför-frågor

Instruktioner för aktiviteten
Bilda små diskussionsgrupper.
Hänvisa deltagarna till fallstudien på sidan 3 - 6 i
deltagarhandboken.
Be deltagarna att läsa igenom fallstudien på sidan 3 - 4 i
deltagarhandboken och därefter besvara de fem varförfrågorna på sidan 5. Den första frågan har redan besvarats.
Be deltagarna att använda svaren på de fem varförfrågorna på sidan 5, för att sedan ange problemlösande
åtgärder på sidan 6.
Fråga om de har några frågor.
Börja aktiviteten.
Avbryt efter 10 minuter.
Behåll bild 11 upp under det att deltagarna arbetar med
denna aktivitet.
Be att en grupp berättar om sina fem varför. Sedan frågar
du deltagare vid de andra borden om de har kommit fram
till andra frågor.
Gå vidare till bild 12, för att visa exempel på fem varför till
denna aktivitet.

Lions Clubs International
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Visa

Berätta

Bild 12: Fem varför

Läs upp svaren högt på sidan 12. Notera om svaren från
någon deltagare är annorlunda än dem på bilden.
Det är sannolikt att om flera personer undersöker samma problem
kommer de ställa olika varför-frågor. Men om du fortsätter att ställa
varför-frågor och ha ett öppet sinne kring orsakerna till problemet
kommer du säkert att ställa rätt frågor som kommer att leda dig fram
till den grundläggande orsaken.
I detta exempel är den grundläggande orsaken att nya medlemmar
känner sig mer engagerade i våra frågor när de lär sig av erfarna
medlemmar. Om vi inte hade undersökt mer än den första varförfrågan hade fokus varit på information för nya medlemmar och hade
inte hanterat behovet att nya medlemmar vill lära sig av erfarna
medlemmar.
Ofta finns det inte endast ett problem, utan fler problem som kanske
inte hade upptäckts om du inte hade ställt varför-frågorna. Detta är
viktigt att veta under det att du arbetar med utmaningar och problem
samt det kommer ge dig möjligt att skapa mer effektiva lösningar i
zonen.

Lions Clubs International
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Visa

Bild 13: Möjliga problemlösande åtgärder

Läs upp svaren högt på sidan 13. Fråga deltagarna om
deras svar var annorlunda än dem på bilden.
Be deltagarna vid ett bord att berätta om sina problemlösande åtgärder. Sedan frågar du deltagare vid de andra
borden om de har kommit fram till andra problemlösande
åtgärder.

Berätta

På samma sätt som de fem varför-frågorna kan vissa av de
problemlösande åtgärderna vara annorlunda än dem som visas här.
Det finns ofta flera sätt att lösa ett problem.
Det viktiga är att säkerställa att svaren på dina varför-frågor är
användbara och att de problemlösande åtgärder du föreslår kommer
att fokusera på dessa svar.

Visa

Lions Clubs International

Visa bild 14: Begränsningar i att använda fem varför
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Berätta

Metoden med fem frågor är ett utmärkt sätt att snabbt finna de
grundläggande orsakerna och planera problemlösande åtgärder, men
det är ingen perfekt lösning. Metoden har sina begränsningar, vilka
du bör vara medveten om när du använder den.
En av dessa begränsningar kan vara att det finns en tendens att
fokusera på symptomen om du inte gräver tillräckligt djupt för att
hitta den grundläggande orsaken. Den som tittar närmare på ett
problem kanske tvekar över att undersöka tidigare processer som
han/hon inte förstår. Olika personer kommer sannolikt att finna olika
grundläggande orsaker. Ibland är det alltför mycket fokus på en
grundläggande orsak när det kan finnas flera.

Fråga

När du nu känner till dessa begränsningar, hur kan du ändå göra så
att metoden fungerar för dig?
Använd denna fråga för att skapa en kort diskussion om du
anser att deltagarna är mottagliga och kommer ge
insiktsfull återkoppling.
Annars använder du denna fråga som en övergång till
nästa avsnitt.

Berätta

Denna metod kan fungera väl som en utgångspunkt. Vissa grundläggande orsaker kan vara enkla att finna med denna metod.
Metoden kan även vara till nytta för mer komplexa problem, genom
att finna tillräckligt med information som hjälper dig att avgöra om
du har det inflytande och de resurser som krävs för att kunna gräva
djupare på egen hand eller om du behöver hjälp för att gräva vidare
och finna den grundläggande orsaken.
Ibland är inte ens en grupp tillräcklig för att kunna lösa komplexa
problem och i det läget bör du överväga andra åtgärder. Även om
detta är sant kommer metoden ändå ha varit till hjälp, eftersom du
troligen har samlat in tillräckligt med information för att börja lösa
problemet, oavsett hur problemet blir löst i slutändan.

Lions Clubs International
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Visa

Berätta

Visa bild 15: Lösa problem i en grupp

Fokus under denna utbildning har varit på mindre komplexa
utmaningar och problem som undersöks av en enda person. Låt oss
nu diskutera vad du bör tänka på om du måste tillsätta en grupp för
att kunna lösa problemet.
Om du involverar en grupp i dina undersökningar bjuder du in dem
som har påverkats av problemet, men om de är för många bjuder du
in ett representativt antal av dem. Utse en ledare för denna grupp.
Sannolikt kommer det att bli du själv, men det är möjligt att överlämna denna uppgift till någon som på ett effektivt sätt kan vägleda
och motivera gruppen.
Alla medlemmar i gruppen bör känna till hur man använder metoden
med fem varför. De bör ha som mål att ställa frågan varför fem
gånger, möjligen fler vid behov.
När problemlösande åtgärder övervägs är det viktigt att tilldela
gruppmedlemmar ansvaret att följa upp att åtgärderna genomförs.
Och slutligen, säkerställ att du kommunicerar ut resultaten av dessa
åtgärder till hela gruppen, så att alla är medvetna om vilka problemlösande åtgärder som har genomförts.

Visa

Lions Clubs International

Visa bild 16: Bästa arbetssätt om fem frågor
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Berätta

Nu när vi har tittat närmare på begränsningarna i metoden med fem
varför ska vi diskutera några utmärkta arbetssätt med denna metod.
Ett av de allra viktigaste arbetssätten är att fokusera på processer,
inte personer. Att undersöka problem kan bli en känslig fråga, så du
måste säkerställa att fokus ligger på att förbättra processer och att det
inte övergår i att beskylla andra för det problem som finns. Genom
att fokusera på processen kan du få stöd i arbetet att finna lösningar.
Ett annat bra arbetssätt är att undersöka problem utan att göra
antaganden. Bekräfta alltid information du har inhämtat från svaren
på dina varför-frågor.
Använd metoden med fem varför i grupper där du ställs inför
uppgiften att lösa mer komplicerade frågor. När det finns fler som
informerar om det problem som finns kan det göra problemlösningen
mer effektiv.
När du använder denna metod bör du börja med att använda den i
samband med mindre problem, så att du blir bekant och trygg med
att använda den. Först därefter bör du använda den på mer komplexa
problem.
Att bekräfta grundläggande orsaker hjälper dig att analysera och lösa
problem. Om du har en grundläggande orsak som inte gör det för dig
måste du kanske gå tillbaka och ställa fler varför-frågor.

Övergång

Vi har summerat mycket information på kort tid om att använda
metoden med fem varför. Om du är intresserad av att lära dig mer
finns det många böcker och mycket information på internet som kan
ge dig mer djupgående kunskaper om att använda denna metod.
I nästa avsnitt ska vi titta närmare på hur du kan använda denna
metod i din zon.

Lions Clubs International

Sidan | 19

Instruktörens vägledning Problemlösning

AVSNITT 3: Finna sätt att använda metoden i din zon

Total tid: 25:00

PRESENTATION: ANVÄNDA METODEN MED FEM VARFÖR (05:00)
Visa

Berätta

Visa bild 17:
Finna sätt att använda metoden med fem varför i din zon

Nu när vi har haft möjlighet att lära oss hur man använder metoden
med fem varför ska vi titta närmare på hur du kan använda den i din
zon. Denna metod fungerar sannolikt bäst när du befinner dig i
zonen där du pratar med medlemmar och försöker finna lösningar på
problem, men du kan även använda den när du börjar tänka på hur
du skulle vilja ta itu med andra problem i zonen.

AKTIVITET: FALLSTUDIE (20:00)
Visa

Lions Clubs International

Visa bild 18:
Använda metoden med fem varför på problem i zonen
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Berätta

I detta avsnitt ska vi titta närmare på hur du kan börja använda denna
metod i din zon.

Instruktioner för aktiviteten
Om deltagarna inte har tagit med sig sin färdiga analys om
styrkor, svagheter, möjligheter och hot ger du dem några
minuter att fundera över två problem som deras respektive
zon står inför.
Be deltagarna att fylla i arbetsbladen i sina deltagarhandböcker och led dem därefter in i en diskussion om
deras resultat, genom att använda de svar som finns
angivna nedan.
Arbetsbladen har till syfte att få dem att tänka på hur de
kan använda metoden med fem varför i sin respektive zon,
så försök att leda diskussionen i den riktningen.
Be deltagarna att de arbetar individuellt med denna aktivitet
i 10 minuter och hänvisa dem till sidan 7 - 8 i deltagarhandboken. Be dem att använda arbetsbladet på sidan 7 för
att svara på frågor om sitt första problem och arbetsbladet
på sidan 8 för att svara på frågor om sitt andra problem.
Fråga om de har några frågor.
Börja aktiviteten.
Avbryt efter 10 minuter.

Berätta

Nu när ni har haft möjlighet att titta närmare på två problem i er
respektive zon och hur ni skulle kunna använda metoden med fem
varför ska vi nu diskutera era resultat.
Be 3 - 4 deltagare att dela med sig av sina problem och
resultaten.
Sammanfatta aktiviteten, genom att ställa nedanstående
frågor.

Lions Clubs International
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Fråga
När ni nu vet hur man använder metoden med fem varför, kan ni
tänka på ett tidigare problem, antingen i klubbarna eller i zonen, där
användande av denna metod skulle ha hjälpt dig att finna den
grundläggande orsaken mycket snabbare?
Vad är era tankar om att introducera denna metod i era zoner?
Hur skulle ni engagera en grupp människor i era zoner, för att lösa
ett problem med hjälp av denna metod?

Lions Clubs International

Sidan | 22

Instruktörens vägledning Problemlösning

SAMMANFATTNING

Total tid: 05:00

PRESENTATION: CITAT (05:00)
Visa

Visa bild 19: Citat

Läs upp citatet högt. Be 2-3 deltagare att dela med sig av
sina tankar om citatet.

Berätta

Visa

Fråga

Lions Clubs International

Detta citat är en god sammanfattning av hur vi ofta närmar oss
problemlösning. Beroende på hur angeläget det är att lösa ett
problem kanske vi reagerar och ”söker efter vår lösning bland
grenarna” istället för att gräva och komma fram till den grundläggande orsaken. Tänk på det när du ställs inför problem och
utmaningar i zonen.

Visa bild 20: Sessionens mål

Har vi uppnått våra mål?

Sidan | 23

