Analiza czynników przeciwstawnych (Force Field Analysis)

4.1

Charakterystyka
4.1.1
Analiza czynników przeciwstawnych to narzędzie służące ocenie możliwości wdrożenia zmiany94. Metoda ta uwzględnia aspekty psychologiczne i motywacyjne95. Umożliwia
zidentyfikowanie przeciwstawnych czynników pożądanej zmiany:
1) napędzających – mających pozytywny wpływ na działania,
2) hamujących – mających negatywny wpływ.
Analiza ta, opracowana przez Kurta Lewina, opiera się na założeniu, że jeśli przeciwstawne czynniki są sobie równe, nie ma możliwości wprowadzenia zmiany. Do tych
czynników można zaliczyć na przykład zasoby, postawy ludzkie czy doświadczenia
z przeszłości.
Analiza ta powinna być przeprowadzana w zespole, a czynniki wspomagające
i hamujące mogą być określone na podstawie burzy mózgów.
4.1.2
Zastosowanie
Podczas planowania wdrożenia zmian.
Do identyfikowania źródeł problemów.
Do identyfikowania problemów w procesie.
W celu zobrazowania elementów, które będą „sprzyjały” i tych, które będą „przeciwko”.
5. W celu przeprowadzenia merytorycznej dyskusji wśród grupy na temat danego problemu.
1.
2.
3.
4.

4.1.3
Postępowanie
1. Zdefiniowanie problemu/pożądanej zmiany i zapisanie na tablicy.
2. Przeprowadzenie sesji burzy mózgów w celu stworzenia listy ewentualnych czynników mających pozytywny i negatywny wpływ na analizowane zagadnienie.
3. Uporządkowanie czynników pod względem ich siły oddziaływania od największej do
najmniejszej (zarówno negatywne, jak i pozytywne).
4. Zapisanie tych czynników w tabeli:
– mające pozytywny wpływ z lewej strony tabeli; obok nich rysuje się strzałki skierowane w prawo,
– mające negatywny wpływ z prawej strony tabeli; obok nich rysuje się strzałki
skierowane w lewo:

Artykuł Force Field Analysis ze strony internetowej www.asq.org.
J. Żuchowski, E. Łagowski, Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej,
Radom 2004, s. 53.
94
95
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Rysunek 88. Analiza czynników przeciwstawnych
Analizowany problem

czynniki pozytywne

czynniki negatywne

czynnik 1

czynnik 1

czynnik 2

czynnik 2

czynnik 3

czynnik 3

czynnik 4

czynnik 4

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przeprowadzenie dyskusji w grupie pod kątem możliwości wykorzystania pozytywnych czynników w celu wyeliminowania lub zmniejszenia siły działania negatywnych.
6. Po dyskusji zapisanie, jaki jest plan działania.
Można użyć metod osiągania konsensusu, np. głosowania wielokrotnego lub NGT.
Plan działania można również przedstawić w formie graficznej za pomocą diagramu
drzewkowego.
4.1.3
Przykład
Analiza czynników przeciwstawnych została wykorzystana przez pewną rodzinę
w celu podjęcia decyzji o zakupie nowego samochodu. Za pomocą burzy mózgów określono czynniki pozytywne oraz negatywne mające wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji. Po uszeregowaniu czynników przedstawiono je w tabeli:
Rysunek 89. Analiza czynników przeciwstawnych – Zakup nowego samochodu
Zakup nowego samochodu

czynniki pozytywne

wysoki konfort jazdy
bezpieczeństwo jazdy
prestiż
niski koszt eksploatacji
gwarancja producenta

czynniki negatywne

wysoka cena
obawa przed kradzieżą
rosnące ceny paliwa
wysoki koszt ubezpieczenia
kosztowny serwis gwarancyjny

Źródło: Opracowanie własne.
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Po przeprowadzeniu dyskusji zdecydowano się na zakup nowego samochodu.
W celu ograniczenia negatywnych czynników postanowiono zakupić samochód na raty
oraz zamontować wysokiej klasy sprzęt przeciwwłamaniowy. Rodzina rozważyła także
możliwość zamontowania instalacji gazowej w celu zmniejszenia siły działania kolejnego negatywnego czynnika, jakim jest obawa przed rosnącymi cenami paliwa. Ponadto
stwierdzono, że wymiana oleju i filtrów będzie przeprowadzana w nieautoryzowanej firmie i właściciel ubezpieczy samochód tylko w ramach ubezpieczenia obowiązkowego.
4.1.5
Zasady
1. Czynniki pozytywne powinny być traktowane jako te, które przesuwają linię centralną
w prawo, natomiast negatywne usiłują przesunąć ją w lewo. Jeśli siły przeciwstawnych czynników będą równe, możliwość wprowadzenia zmiany będzie bliska zeru.
W takim przypadku należy znaleźć sposób na przesunięcie linii centralnej poprzez
zmianę sił czynników.
2. Często bywa, że wzmacnianie czynników pozytywnych powoduje równoczesny wzrost
siły czynników negatywnych. Dlatego też zaleca się szukania sposobów osłabiania
czynników negatywnych lub wręcz ich eliminowania.

4.2

Analiza skali ważności – realizacji (Importance-Performance Analysis)

4.2.1
Charakterystyka
Narzędzie to analizuje, w jaki sposób klienci odbierają zarówno ważność, jak
i funkcjonowanie produktów i usług dostarczanych przez dostawcę. Analiza skali ważności – realizacji pomaga w organizowaniu dyskusji z klientami na temat ich potrzeb oraz
odbioru produktów i usług danej organizacji.
4.2.2
Zastosowanie96
1. We wstępnym etapie doskonalenia procesu, w celu zidentyfikowania obszarów, gdzie
udoskonalenie będzie miało największy wpływ na zadowolenie klienta.
2. W celu uzyskania informacji od klienta na temat tych elementów usługi/produktu,
które mają największą szansę na udoskonalenie.
3. Kiedy kierownictwo dąży do ustalenia zadań związanych z poprawą jakości na podstawie odbioru produktów/usług przez klienta.
4.2.3
Postępowanie
1. Zebranie danych do analizy.
Za pomocą innych narzędzi i technik zbiera się dane o swoich klientach, produktach
i usługach. Można się posłużyć sesjami burzy mózgów, głosowania wielokrotnego czy
macierzy wymagań.

96

N.R. Taque, The Quality Toolbox, Second Edition, ASQ Quality Press, Milwaukee 2005, s. 165.
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2. Wystosowanie prośby do kluczowych klientów o ocenę produktu/usługi.
Prośba do swoich kluczowych klientów o przydzielenie punktacji dla oceny:
– jak ważny jest dla nich produkt/usługa?
– jak dobry produkt/usługę dostarcza firma?
Przy ocenie powinni oni posłużyć się następującą tabelką:
Tabela 49. Tabela ocen ważności i realizacji produktu/usługi
Punkty/Element oceny

Ważność

Realizacja

5

Krytyczny

O wiele przewyższa oczekiwania

4

Ważny, ale nie krytyczny

Przewyższa oczekiwania

3

Średniej wagi

Produkt/usługa adekwatna

2

Dobrze jest mieć, ale nie jest
niezbędny

Istnieje potrzeba poprawy

1

Niepotrzebny

Stale czegoś brakuje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie N.R. Taque, The Quality Toolbox, Second Edition, ASQ
Quality Press, Milwaukee 2005, s. 166.

3. Dokonanie oceny ważności produktu/usługi przez dostawcę za pomocą tej samej
skali.
4. Zapisanie uzyskanych wyników w tabeli:

Tabela 50. Zestawienie ocen ważności i realizacji
Produkt/Usługa

Ważność
oceniona przez
dostawcę

Ważność
oceniona przez
klienta

Realizacja
oceniona przez
dostawcę

Realizacja
oceniona przez
klienta

Źródło: Opracowanie własne.

5. Dokonanie analizy uzyskanych wyników.
Analizy należy dokonać w trzech etapach:
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Etap I – Ważność i realizacja – odczucia klienta
Dla każdego z analizowanych produktów lub usług rysuje się macierz przedstawiającą
ważność i realizację produktu/usługi dla klienta. Macierz powinna wyglądać w następujący sposób.
Rysunek 90. Macierz ważność – realizacja według klienta
5

Ważność

4

3

2

II
Potrzeba
poprawy

I
Najbardziej
pożądany
kwadrat

III
Niska
ważność

IV
Dodatkowe
zasoby?

1
1

2

3

4

5

Realizacja

Źródło: Opracowanie własne.

Na macierzy zaznacza się ocenę klienta oraz dokonuje analizy otrzymanych wyników.
1. Jeśli ocena klienta znajduje się w najbardziej pożądanym kwadrancie I – oznacza
to, że klient jest zadowolony z jakości świadczonej usługi/produktu oraz że produkt/
/usługa jest dla niego bardzo ważna.
2. Jeśli ocena klienta znajduje się w kwadrancie II – oznacza to, że produkt/usługa jest
dla klienta bardzo ważna, ale dostrzega on potrzebę udoskonalenia.
3. Jeśli ocena klienta znajduje się w kwadrancie III – oznacza to, że produkt/usługa nie
jest już tak ważna dla klienta jak w kwadrancie II.
4. Jeśli ocena klienta znajduje się w kwadrancie II – oznacza to, że należałoby się zastanowić nad przesunięciem strumienia zasobów na inny produkt/usługę, który będzie
ważniejszy dla klienta.
Etap II – Ważność – klient w porównaniu z dostawcą
W celu dokonania tego porównania należy zbudować następującą macierz.
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Rysunek 91. Macierz ważność – klient w porównaniu z dostawcą
Ważność

Punkt widzenia dostawcy

5

4

3

2

II
Przedyskutuj
dlaczego to
takie ważne

I

III
Czy można
zaprzestać
świadczenia
usługi?

IV
Przedyskutuj
dlaczego dla
klienta to
takie wazne?

1
1

2

3

4

5

Punkt widzenia klienta

Źródło: Opracowanie własne.

Należy dokonać analizy macierzy.
1. W kwadrantach II i IV istnieją różnice w poglądach między dostawcą i klientem, niezbędna jest zatem dyskusja nad przyczyną tego stanu rzeczy.
2. Kwadrant III oznacza, że zarówno dla dostawcy, jak i klienta produkt/usługa nie jest
ważna. Dlatego należy się zastanowić, czy nie zmienić obecnego produktu/usługi na
jakiś inny, który miałby dla obu stron większą wartość.
Etap III – Realizacja – klient w porównaniu z dostawcą
W celu dokonania tego porównania należy zbudować następującą macierz.

Rysunek 92. Macierz ważność – klient w porównaniu z dostawcą
Ważność

Punkt widzenia dostawcy

5

4

3

2

II
Wysłuchaj
opinii klienta
o słabej
realizacji

I
Czy nie
przenieść części
sił gdzie
indziej?

III
Jakie są
problemy

IV
Wyjasnij swoją
opinię o słabej
realizacji

1
1

2

3

4

5

Punkt widzenia klienta

Źródło: Opracowanie własne.
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Należy dokonać analizy macierzy.
1. W kwadrantach II i IV istnieją różnice w poglądach między dostawcą i klientem. Niezbędna jest zatem dyskusja nad przyczyną tego stanu rzeczy.
2. Kwadrant III oznacza, że dla dostawcy i klienta realizacja produktu/usługi jest na niskim poziomie. Dlatego należy przedyskutować z klientem, dlaczego tak się dzieje.
3. Kwadrant I oznacza, że zarówno klient, jak i dostawca postrzegają produkt/usługę na
najwyższym poziomie. Należy się w tym przypadku zastanowić, czy warto przenieść
schemat działań na inny produkt/usługę.
Przykład
4.2.4
Producent sprzętu stereofonicznego postanowił przeprowadzić analizę skali ważności
– realizacji dla swojego najnowszego produktu. Na podstawie zebranych ankiet sporządzono tabelę zestawienia ocen ważności i realizacji.
Tabela 51. Zestawienie ocen ważności i realizacji
Ważność
oceniona przez
dostawcę

Ważność
oceniona przez
klienta

Realizacja
oceniona przez
dostawcę

Realizacja
oceniona przez
klienta

Design (D)

5.0

2.0

5.0

4.5

Moc dźwięku (M)

4.0

4.8

4.7

3.1

Różnorodność
funkcji (F)

4.7

2.8

4.4

4.9

Pobór energii (E)

2.1

4.8

2.5

2.3

Funkcjonalność
pilota (P)

3.5

4.5

4.0

4.8

Elementy
produktu

Źródło: Opracowanie własne.
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Dane zawarte w tablicy przeniesiono do macierzy.
Rysunek 93. Macierz ważność – realizacja według klienta
5
E

P
I

III

IV

4
Ważność

M

II

3
F
2

D

1
1

2

3

4

5

Realizacja

Źródło: Opracowanie własne.

Z analizy macierzy przedstawionej powyżej można wysnuć kilka wniosków:
1) najsilniejszą stroną nowego produktu jest pilot – klienci chcą funkcjonalnego pilota
i doceniają go,
2) istnieje potrzeba poprawy realizacji elementów produktu związanego z mocą dźwięku
i poborem energii,
3) dla klientów mało ważna jest różnorodność funkcji i design, ale potrafią docenić wysoki poziom realizacji tych elementów.
Kolejnym etapem analizy jest stworzenie macierzy ważność – klient w porównaniu
z dostawcą.
Rysunek 94. Macierz ważność – klient w porównaniu z dostawcą
Ważność

Punkt widzenia dostawcy

5
D
II

4

F
I

M
P

3
III

2

IV

E

1
1

2

3

4

5

Punkt widzenia klienta

Źródło: Opracowanie własne.
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Z analizy macierzy przedstawionej powyżej można wysnuć kilka wniosków:
1) istnieją różnice w poglądach między klientami a producentem odnośnie do ważności
takich elementów, jak design, różnorodność funkcji i pobór energii,
2) producent powinien się zastanowić, czy nie warto przenieść części zasobów
z elementów mniej ważnych dla klienta (design i różnorodność funkcji) w stronę elementu bardzo ważnego dla klienta – poboru energii,
3) pusty kwadrant III oznacza, że brak elementów w produkcie, które byłyby nieważne
zarówno dla dostawcy, jak i klienta.
Kolejnym etapem analizy jest stworzenie macierzy realizacja – klient w porównaniu
z dostawcą.
Rysunek 95. Macierz realizacja – klient w porównaniu z dostawcą
Realizacja

Punkt widzenia dostawcy

5

D

M
II

4

I

F
P

3
E
IV

III

2

1
1

2

3

4

5

Punkt widzenia klienta

Źródło: Opracowanie własne.

Z analizy macierzy przedstawionej powyżej można wysnuć kilka wniosków:
1) zarówno klient, jak i dostawca dostrzegają wysoki poziom realizacji większości elementów składowych produktu,
2) należy zastanowić się, jak wykorzystać procedury działania z tych wysoko ocenionych
obszarów do poprawy realizacji elementu poboru energii, który został nisko oceniony
zarówno przez klienta, jak i dostawcę,
3) nie ma rozbieżności w stosunku do poziomu realizacji elementów produktu,
4) w odniesieniu do macierzy ważności można pokusić się o stwierdzenie, że na design
i różnorodność funkcji przeznacza się zbyt duże zasoby; mimo że te elementy zostały
wysoko ocenione przez klienta pod względem realizacji, nie są one dla niego bardzo
ważne.
4.2.5
Zasady
1. Analiza skali ważności – realizacja ma przybliżyć punkt widzenia klienta dotyczący
oferowanego produktu/usługi. Należy pamiętać, że klient ma zawsze rację odnośnie
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do swojej percepcji, a zadaniem przedsiębiorstwa jest dowiedzenie się, dlaczego
klient tak myśli, oraz wdrożenie tej wiedzy w życie.

4.3
4.3.1

Diagram dlaczego-dlaczego (Why-Why diagram)
Charakterystyka
Diagram dlaczego-dlaczego przyjmuje formę diagramu drzewkowego. Opiera się
na założeniu, że każde kolejne stwierdzenie jest określone poprzez zadanie pytania „dlaczego?”. Narzędzie to jest bardzo podobne do diagramu przyczynowo-skutkowego. Jest pomocne w ocenie sieci przyczyn problemów oraz związków między
tymi przyczynami. Dzięki zastosowaniu tego diagramu można opracować krótkoi długoterminowe rozwiązania.
Poniżej przedstawiono schemat Diagramu dlaczego-dlaczego:

Rysunek 96. Schemat Diagramu dlaczego-dlaczego
Dlaczego?

Dlaczego?

Dlaczego?
Przyczyna

Przyczyna
Przyczyna

Przyczyna
Przyczyna

Główny
problem

Przyczyna

Przyczyna

Przyczyna
Przyczyna

Przyczyna

Przyczyna
Przyczyna

Przyczyna
Przyczyna

Przyczyna

Źródło: Opracowanie własne.
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Zastosowanie
1. W celu odnalezienia źródeł problemów oraz ich graficznej prezentacji.
2. Gdy inne analizy okazały się zbyt powierzchowne.

1.
2.

3.

4.

5.

4.3.2

4.3.3
Postępowanie
Określenie tego, jaki główny problem należy poddać analizie oraz zapisanie go na
tablicy z lewej strony.
Zapytanie „dlaczego?” problem występuje.
Należy pozwolić zespołowi na sporządzenie listy przyczyn problemu głównego
i zapisać je po prawej stronie problemu.
Każde stwierdzenie – przyczyna problemu głównego staje się następnym poziomem
do zadania pytania „dlaczego?”.
Odpowiedzi na pytanie należy napisać po prawej stronie od poprzedniego poziomu.
Kontynuowanie zadawania pytania do momentu wyczerpania się odpowiedzi oraz
uzyskania przyczyny, która będzie na tyle specyficzna, aby można było rozpocząć od
niej rozwiązywanie postawionego problemu.
Można dokonać ponownej analizy diagramu w celu określenia, które przyczyny problemu głównego są najważniejsze. Powinno się nimi zająć w pierwszej kolejności.

4.3.4
Przykład
W firmie „X” zaobserwowano w ostatnim czasie znaczny spadek sprzedaży wyrobów.
Zarząd firmy, zaniepokojony tym stanem rzeczy, postanowił wraz z kierownikami wyższego szczebla przeprowadzić analizę tego problemu z wykorzystaniem diagramu dlaczego-dlaczego. Efektem prac zespołu jest diagram przedstawiony na rysunku 97.
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Rysunek 97. Schemat Diagramu dlaczego-dlaczego – Spadek sprzedaży
Dlaczego?

Dlaczego?

Dlaczego?
Przestarzały park
maszynowy

Częste awarie
maszyn i urządzeń
Brak procedur nadzoru
nad maszynami
i urządzeniami

Niska jakość
wyrobów
Niska jakość
surowców

Spadek
sprzedaży

Niska
skuteczność
sprzedaży

Brak motywacji
wśród sprzedawców

Słaby system
motywacyjny

Wysoki koszt najmu
hali produkcyjnej

Wysokie koszty stałe

Zbyt rozbudowany
dział administracji

Nieszczelny system
grzewczy

Zbyt wysoka
cena
wyrobów
Wysokie koszty
zmienne

Duży pobór energii
elektrycznej przez
maszyny i urządzenia
produkcyjne

Źródło: Opracowanie własne.

Po przeprowadzeniu dyskusji na temat uzyskanych przyczyn spadku sprzedaży
przedstawiono konkretne działania, które należy podjąć w celu usunięcia problemu.
4.3.5

Zasady
1. Jeśli uważa się za stosowne, należy wraz z zespołem podążać za jedną „gałęzią” diagramu aż do uzyskania finalnego stwierdzenia w tej gałęzi.
2. Przyczyny umieszczone najbardziej na prawo mogą łączyć się z więcej niż jedną
wcześniejszą przyczyną.
3. Diagram należy narysować zarówno na tablicy, flipcharcie jak również używając samoprzylepnych karteczek.
4. Jeśli trudno jest odpowiedzieć na pytanie „dlaczego?”, warto zadać pytanie: „dlaczego
ta sytuacja stwarza problem?”.
5. Im dłuższy łańcuch, tym prawdopodobieństwo dotarcia do sedna problemu jest większe.
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Diagram Pareto-Lorenza (Pareto Chart)

4.4

4.4.1
Charakterystyka
Diagram Pareto-Lorenza jest narzędziem umożliwiającym hierarchizację czynników
wpływających na badane zjawisko. Jest on graficznym obrazem pokazującym zarówno
względny, jak i bezwzględny rozkład rodzajów błędów, problemów lub ich przyczyn97.
Przedsiębiorstwa często muszą mierzyć się z wieloma problemami wpływającymi
negatywnie na różne aspekty ich działalności. Często jednak nieumiejętnie zabierają się
do ich rozwiązywania i bez przeprowadzenia stosownej analizy starają się koncentrować
swoją uwagę na problemach mniej ważnych, małostkowych, zamiast na tych, które
przysparzają największych strat.
Pomocnym narzędziem w takiej sytuacji jest diagram Pareto-Lorenza, który został
rozpowszechniony przez Josepha M. Jurana. Ten pochodzący z Rumunii naukowiec
zajmował się między innymi analizą nierównomiernego rozkładu strat jakości. Wtedy
właśnie zetknął się z wynikami prac włoskiego ekonomisty i socjologa Vilfreda Pareto,
który prowadził badania nad rozłożeniem zasobów kapitałowych w Europie początku XIX
wieku.
Na podstawie badań empirycznych prof. V. Pareto dowiódł, że bogactwo było domeną
nielicznych, natomiast biedota była zjawiskiem nad wyraz częstym. Na tej podstawie
stworzył regułę 80/20, zgodnie z którą występowanie większości zdarzeń w przyrodzie,
nauce, technice czy działalności człowieka można zaobserwować w małym fragmencie
rzeczywistości. Okazało się bowiem, że ok. 20% społeczeństwa posiada w swoim władaniu 80% całkowitego majątku. Na tej podstawie Vilfredo Pareto stwierdził, że zazwyczaj
20-30% przyczyn decyduje o około 70-80% skutków98. Zgodnie z tą zasadą można również powiedzieć, że skromniejszymi środkami oraz mniejszym wysiłkiem można osiągnąć większe efekty czy korzyści99.
Ponieważ równolegle z V. Pareto prawidłowość taką zauważył również M.O. Lorenz,
stąd często używa się nazwy Diagramu Pareto-Lorenza. Diagram ten opiera się na prostym histogramie, który przedstawia dane w porządku malejącym. Uzupełnieniem tego
wykresu jest liniowy wykres wartości skumulowanych, nanoszony na wykres słupkowy.
W praktyce gospodarczej w trakcie przeprowadzania działań korygujących właściwe
jest skupienie się wyłącznie na tych najistotniejszych 20% przyczyn niezgodności.
Metoda Pareto-Lorenza może być pomyślnie stosowana w dowolnych branżach
i przy rozwiązywaniu różnych zagadnień. Jest ona wykorzystywana zamiennie z analizą
ABCD, często nazywaną również metodą Suzuki, która ma jednak mniej przystępną
formę graficzną.

J.J. Dahgaard, K. Kristesen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000, s. 91.
A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2002, s. 220.
R. Koch, Zasada 80/20, Lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków, Wydawnictwo Medium, Warszawa
2003, s. 14.
97
98
99
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4.4.2

Zastosowanie
Diagram Pareto-Lorenza służy w szczególności do:
1) wyeliminowania zjawisk o największej częstotliwości występowania,
2) wyeliminowania przyczyny tworzenia największych kosztów,
3) analizowania wagi i częstości występowania problemów.

4.4.3

Postępowanie
Tryb postępowania podczas opracowywania diagramu Pareto-Lorenza jest następujący:
1) określenie listy przyczyn (np. poprzez zastosowanie burzy mózgów),
2) wybór kategorii wpływających na interesujące nas zjawisko,
3) określenie przedziału czasowego analizy,
4) gromadzenie danych,
5) tworzenie tabeli i skalowanie osi,
6) tworzenie wykresu słupkowego (pamiętając o porządku malejącym),
7) obliczanie i nanoszenie wartości skumulowanych na wykres,
8) analiza wykresu.
Mając do czynienia z problemem bardzo złożonym, trzeba dokonać szczegółowej
analizy grup czynników wpływających na ten problem przez podział wytypowanych
w czasie analizy grup czynników na części składowe i ich powtórną analizę. Takie podejście umożliwi odnalezienie tych czynników, które mają największy wpływ na liczbę
ujawnionych niezgodności lub są przyczyną powstawania największych kosztów.

4.4.4

Przykład
Firma „OK” zajmuje się montażem i sprzedażą zestawów komputerowych. W ciągu
ostatnich czterech miesięcy zauważono znaczny wzrost kosztów serwisu. Zarząd firmy
zdecydował o przeprowadzeniu analizy Pareto-Lorenza w celu zidentyfikowania głównych przyczyn powstawania kosztów serwisu oraz wdrożenia odpowiednich działań korygujących.
Pracownikom firmy doskonale znane są grupy podzespołów i części składających się
na zestaw komputerowy – stały się one zatem kategoriami w przeprowadzanej analizie.
Zdecydowano się na zbieranie informacji o reklamacjach przez okres trzech miesięcy.
Koszty naprawy poszczególnych podzespołów i części umieszczano w specjalnie do tego
przygotowanym formularzu. Ostatecznie wszystkie informacje zostały przeniesione do
bazy danych w celu ich zsumowania i wygenerowania diagramu.
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Tabela 52. Koszty napraw zestawów komputerowych
Nazwa podzespołu/
/części

Koszt naprawy

% koszt względny

Skumulowany %
kosztów

Monitor

18 050,00 zł

32,87%

32,87%

Płyta główna

13 000,00 zł

23,67%

56,54%

Karta dźwiękowa

11 000,00 zł

20,03%

76,57%

Procesor

4 500,00 zł

8,19%

84,76%

Dysk twardy

3 750,00 zł

6,83%

91,59%

Karta graficzna

2 850,00 zł

5,19%

96,78%

Pamięć RAM

1 200,00 zł

2,18%

98,96%

Stacja dyskietek

220,00 zł

0,40%

99,36%

Zasilacz

200,00 zł

0,36%

99,73%

Obudowa

150,00 zł

0,27%

100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z zasadą tworzenia diagramu najpierw uporządkowano dane i przeliczono
wartości procentowe, a następnie skumulowane. Dzięki zastosowaniu prostego programu komputerowego wygenerowano diagram Pareto-Lorenza.
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Rysunek 98. Diagram Pareto-Lorenza

Podzespoły i części
Procentowy udział w kosztach

Skumulowany udział %

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zauważono, że najwięcej kosztów serwisowania związanych jest z awariami monitorów, płyt głównych i kart dźwiękowych. Ta cenna
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wiedza umożliwi podjęcie odpowiednich działań korygujących, których celem będzie
zmniejszenie kosztów związanych ze złą jakością.
4.4.5

Zasady
1. Skupianie się wyłącznie na tych 20% przyczyn, które tworzą 80% problemów.
2. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników w trakcie analizy – pomogą oni
np. w określaniu kategorii przyczyn (podczas burzy mózgów).
3. Korzystanie z programów komputerowych w trakcie budowania diagramu.
4. Przykłady zastosowania zasady Pareto100:
1) 80% niezgodności w procesach powstaje z powodu 20% przyczyn,
2) 20% działań sprzedażowych przynosi 80% dochodów firmy,
3) 80% opóźnień harmonogramu powodowane jest przez 20% przyczyn tych opóźnień,
4) 80% reklamacji od klientów dotyczy 20% produktów lub usług.

Diagram macierzowy (Matrix Diagram)

4.5
4.5.1

Charakterystyka
Celem wykorzystania diagramu macierzowego jest przedstawienie powiązań i zależności między zadaniami, czynnościami, procesami, proponowanymi rozwiązaniami problemu itd. Ukazywane są one w parach czynników rozmieszczonych w rzędach i kolumnach. Obecność symboli wskazuje na powiązania w danej grupie czynników i odwrotnie
– ich brak wskazuje na niezależność elementów.
W zależności od złożoności analizowanego zagadnienia – liczby grup elementów, stosowane są różne modele diagramów matrycowych, a mianowicie: L, T, Y, X, C.
Podstawowy i zarazem najczęściej stosowany jest model L służący analizie zależności
dwóch grup czynników prezentowanych w kolumnie i rzędzie. Dobór elementów poszczególnych grup czynników (A, B, C, D) może być efektem pracy z wykorzystaniem innych
narzędzi, np. analizy oddziaływań czy burzy mózgów. Diagram T może zostać wykorzystany, kiedy w analizowanym zagadnieniu, w którym występują trzy grupy czynników,
powiązania występują tylko w parach, czyli między przyczynami zespołów A i B oraz A
i C. Jeżeli między wszystkimi przyczynami (czynnikami) odpowiednio pogrupowanymi
stwierdzono zależność, można zastosować model Y w przypadku trzech grup, a model C,
analizując nawet do dwunastu grup czynników. Diagramy macierzowe wykorzystywane
są w szeroko rozumianej sferze zarządzania, produkcji, administracji, kadrach itd.

4.5.2

Zastosowanie
1. Do zrozumienia relacji między poszczególnymi grupami.
2. Do komunikowania tych relacji.
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