
ДИЈАГРАМ УЗРОКА И ПОСЛЕДИЦА  
(ISHIKAWA ДИЈАГРАМ, ДИЈАГРАМ РИБЉА КОСТ) 

 
ПРИМЕНА: 
Дијаграм узрока и последица се користи за: анализу односа узрока и последица; 
повезивање односа узрока и последица и олакшавање решавања проблема од 

симптома узрока до решења. 
 
ОПИС: 
Дијаграм узрока и последица је алат који се користи за осмишљавање и 
приказивање односа измеду датих последица (нпр. варирање карактеристика 
квалитета) и њихових потенцијалних узрока. Многи потенцијални узроци се 
организују у више категорија и поткатегорија (приказ личи на рибљи костур). 
 
ПОСТУПАК: 
[1] Дефинисати последицу јасно и прецизно; 
[2] Дефинисати опште категорије могућих узрока. Фактори који се узимају у 

обзир су: подаци и информациони системи, окружење, опрема, материјали, 
мерења, методе, људи. Уобичајено се користе стандардни типови дијаграма 
узрока и последица 4М - 5М - 6М. Овде су опште категорије обично: 

Machinery  → Oпрема 
Manpower  → Радна снага 
Method   → Метод 
Material   → Материјал 

 
Maintenance  → Одржавање 
Milieu = Environment → Околина 
 
У непроизводним делатностима понекад је прикладнији 4P дијаграм: 
Policies   → Пословна политика 
Procedures  → Поступци 
People   → Људи 
Plant   → Пословни простор 
 
У одреденим случајевима може бити корисно навести основне кораке у 
процесу (дијаграм тока процеса) као основне категорије узрока, а онда у 
свакој фази идентификовати потенцијалне узроке проблерна. Могу се 
посебно разматрати и потпроцеси или појединачни процесни кораци. 

[3] Конструисати дијаграм дефинисањем последице у правоугаонику на почетку 
кичме ("глава рибе") и постављањем основних категорија могућих узрока у 
правоугаонике на крајевима великих костију; 

[4] Развијати дијаграм смишљајући и пишући све ниже и ниже нивое узрока. 
Поступак примењивати на све узроке вишег реда. Добро развијен дијаграм 
нема гране са мање од два нивоа, а већина има три или више нивоа. 

[5] Одабрати и означити мали број (3 до 5) узрока најнижег нивоа који наизглед 
имају највећи утицај на последицу и покренути даље активности као што су 
прикупљање података, контролисање итд. 



 

 
 
Алтернативни метод за конструисање дијаграма узрока и последица је: применом 
brainstorming-а доћи до могућих узрока, организовати их по категоријама и 
поткатегоријама користећи дијаграм сличности, дијаграм стабла или дијаграм 
међусобних веза. 
 
Једном конструисан, дијаграм може постати "живи алат" ако се даље усавршава 
уношењем појединости стечених новим сазнањима и искуствима. 
 
Дијаграм обично конструишу групе или тимови, али може га израдити и појединац 
који има довољно знања и искуства о процесу. 
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ПРИМЕР:  
 

Слика 4.4 – Формиран Ишикава дијаграм за варирање димензија 
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