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FÖRORD 
Under hösten 2007 har ett examensarbete genomförts vid ett samarbete mellan Luleå tekniska 
universitet och Scania CV AB i Södertälje. Examensarbetet omfattar 20 universitetspoäng och 
är huvudmomentet i kursen Examensarbete i kvalitetsteknik som ges vid Kvalitets- och 
miljöledning vid Luleå tekniska universitet. 
 
Examensarbetet syftade till att utforma ett förslag på en förbättrad kvalitetssäkringsprocess 
vid arbete med kvalitetssäkring av nya artiklar. Arbetet har även innefattat hur kvalitetsläget 
kan förtydligas och visualiseras. 
 
Vi vill härmed tacka all personal på Scania Global Purchasing som bistått med tid, hjälp och 
på annat sätt stöttat oss under examensarbetets gång. Ett särskilt tack riktas till Anna-Carin 
Törenholt, vår handledare på Scania, samt Eva Ivrell Hedensjö, vår uppdragsgivare på Scania, 
för allt engagemang och all hjälp. Vi vill även tacka Åsa Wreder vid Kvalitets- och 
miljöledning, Luleå tekniska universitet, för en givande handledning. 
 
Södertälje den 20 januari 2008 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________   ____________________ 
 
Anna Åberg    Madelene Öhrn 
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SAMMANFATTNING 
Bra kvalitet brukar vanligtvis baseras på hur kundernas behov, krav och förväntningar 
tillfredsställs. Kundernas krav kopplas vanligtvis till specifika egenskaper hos produkten. Ett 
sätt för företag att tillfredsställa dessa krav är att arbeta med kvalitetssäkring. Syftet med 
kvalitetssäkring är således främst att se till att produkten efterlever de krav som är uppsatta 
för den. Om kvalitetssäkringen inte uppfyller sitt syfte eller om kvalitetssäkring saknas kan 
det leda till kostnader som uppstår till följd av brister i kvaliteten.  
 
Under 2006 nådde försäljningen av tunga lastbilar i Europa den högsta nivån någonsin. För 
Scania har den ökande produktionsvolymen genererat ett växande behov av artiklar vilket lett 
till att de befintliga leverantörernas kapacitet inte räcker till. På grund av detta måste nya 
leverantörer tas in samtidigt som nya artiklar utvecklas. Detta är en av flera anledningar till att 
kraven på de nya artiklarnas kvalitetssäkring kommer att öka för Scania.  
 
Detta examensarbete syftade till att finna arbetssätt som kan förenkla och effektivisera arbetet 
med kvalitetssäkring av nya artiklar på Scania globalt. Examensarbetet skulle även innefatta 
förslag på hur kvalitetsläget på en artikel kan förtydligas och visualiseras under införandet av 
den. 
 
På Scania finns det vid författandet av examensarbetet ingen tydlig kvalitetssäkringsprocess 
som beskriver hur arbetet med kvalitetssäkring ska gå till. Processen är svår att följa och detta 
leder till ett osystematiskt och ostrukturerat arbetssätt, vilket inte är i enighet med en av 
Scanias värderingar som innebär att arbeta standardiserat. 
 
Examensarbetet har utförts genom en kvalitativ studie innehållande intervjuer och 
dokumentstudier. Utifrån dessa har ett förslag på en ny kvalitetssäkringsprocess arbetats fram 
av författarna. Denna ska på Scania användas som hjälpmedel vid arbete med kvalitetssäkring 
av nya artiklar.  
 
För att tydliggöra arbetet med kvalitetssäkring innehåller den process som utformats fem steg, 
vilka är; skapa kännedom om artikelns identitet, säkerställa att leverantören är införstådd 
med Scanias krav på process och artikel, säkerställa att leverantören är införstådd med 
PPAP (Production Part Approval Process), säkerställa produktion av artikel hos leverantör 
samt godkänna artikel för serieproduktion. Den främsta styrkan med denna process är att 
arbetet med kvalitetssäkring kan påbörjas tidigare jämfört med den befintliga 
kvalitetssäkringsprocessen. Detta på grund av att det första steget kan utföras utan att en 
leverantör är vald. 
 
För att underlätta arbetet med kvalitetssäkring av nya artiklar rekommenderar författarna 
Scania att implementera den nya och mer konkreta kvalitetssäkringsprocessen som utformats. 
Innan processen implementeras bör den verifieras ytterligare. För att visualisera kvalitetsläget 
på nya artiklar rekommenderas Scania att föra in en ny kolumn i datasystemet MATRIS 
innefattande uppföljning av kvalitetssäkringsstatusen. Uppföljningen ska ske beträffande de 
fem stegen i den nya kvalitetssäkringsprocessen. För att arbetet med uppföljningen inte ska ta 
för mycket tid anser författarna att en klassificering ska göras på alla artiklar samt att en 
kolumn rörande klassificering förs in i MATRIS. Klassificering föreslås ske på tre nivåer; 
normal, hög och kritisk. 
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ABSTRACT 
 
Good quality is usually based on how customers’ needs, requirements and expectations are 
satisfied. Customers’ requirements are generally connected to specific product characteristics. 
One way for a company to satisfy these requirements is to work with quality assurance. The 
purpose of quality assurance is generally to make sure that the product meets necessary 
requirements. If the quality assurance does not fulfill its purpose, or if the quality assurance is 
lacking, it may cause costs that occur as a result of poor quality.  
 
During 2006 the sale of heavy trucks in Europe reached the highest volume ever. Scania’s 
increasing production volume has generated a growing need of parts. This fact has made it 
difficult for existing suppliers to keep up with the production. Due to this, new suppliers and 
new parts have to be admitted from unexplored markets. This is one of many reasons why the 
demands on the quality assurance of the new parts will increase for Scania.  
 
The purpose of this master’s thesis is to find a way of working that can simplify and make the 
work more efficient concerning quality assurance of new parts at Scania. The master’s thesis 
also includes a proposal for how the quality situation can be clarified and be visualized during 
the introduction of a new part.        
 
During the writing of this thesis, it has become clear to the authors that Scania has no obvious 
process for quality assurance that describes how to work with quality assurance. This leads to 
an unsystematic and an unstructured way of working, which does not agree with one of 
Scania’s core values; “standardized way to work”.        
 
The master’s thesis has been performed through a qualitative study containing interviews and 
document studies. On the basis of these, a proposal on a new quality assurance process has 
been designed by the authors. This shall at Scania be used as an aid when working with 
quality assurance of parts. 
 
To clarify the work with quality assurance a new process has been designed involving five 
steps; create knowledge about the part identity, secure supplier’s understanding regarding 
Scania’s requirements on part and process, secure supplier’s understanding regarding PPAP 
(Production Part Approval Process), assure production of part at supplier and approve part 
for serial production. The main strength with this process is that the work with quality 
assurance can start earlier compared to the existing process. This is because the first step can 
be performed before the supplier is chosen.       
 
To make the work with quality assurance of new parts easier, the authors recommend Scania 
to implement the new and more concrete process for quality assurance. Before the process is 
implemented it should be verified by all SQAs (Supplier Quality Assurance). To visualize the 
quality situation of new parts Scania is recommended to introduce a new column in MATRIS 
containing follow-up on quality assurance status. The follow-up shall be on Step 1-5 in the 
new quality assurance process. To save time for the SQAs regarding the work with quality 
assurance the authors propose that a classification shall be made on all parts and that a column 
regarding classification is introduced in MATRIS. The classification is suggested to have 
three levels; normal, high and critical. 



 

 
 

iv

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INTRODUKTION ............................................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMBESKRIVNING ................................................................................................................................. 2 
1.3 SYFTE ............................................................................................................................................................ 2 

1.3.1 Mål........................................................................................................................................................ 2 
1.4 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................................... 3 
1.5 TEKNISK UTFORMNING .................................................................................................................................. 3 

1.5.1 Disposition ............................................................................................................................................ 3 
1.5.2 Termer .................................................................................................................................................. 3 

2 FÖRETAGSBESKRIVNING ........................................................................................................................... 5 
2.1 SCANIA CV AB ............................................................................................................................................. 5 
2.2 INKÖPSAVDELNINGEN ................................................................................................................................... 5 

3 METOD .............................................................................................................................................................. 9 

3.1 PDSA-CYKELN.............................................................................................................................................. 9 
3.2 METODVAL OCH ARBETSGÅNG ...................................................................................................................... 9 
3.3 PLANERA ..................................................................................................................................................... 10 

3.3.1 Intervjuer ............................................................................................................................................ 11 
3.3.2 Fokusgrupp ......................................................................................................................................... 11 

3.4 GÖR ............................................................................................................................................................. 12 
3.4.1 Litteraturstudie ................................................................................................................................... 12 
3.4.2 Dokumentstudie .................................................................................................................................. 12 
3.4.3 Intervjuer ............................................................................................................................................ 12 

3.5 STUDERA ..................................................................................................................................................... 13 
3.5.1 Analys av dokumentstudie .................................................................................................................. 13 
3.5.2 Analys av intervjuer ............................................................................................................................ 13 
3.5.3 Identifiering av förbättringsområden ................................................................................................. 14 
3.5.4 Utformning av förbättringsförslag ..................................................................................................... 14 

3.6 LÄR ............................................................................................................................................................. 15 
3.6.1 Verifiering av förbättringsförslag ....................................................................................................... 15 
3.6.2 Resultat och rekommendationer ......................................................................................................... 15 

3.7 METODUTVÄRDERING ................................................................................................................................. 16 
3.7.1 Validitet .............................................................................................................................................. 16 
3.7.2 Reliabilitet .......................................................................................................................................... 16 

4 TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................................... 17 

4.1 KVALITETSBEGREPPET ................................................................................................................................ 17 
4.1.1 Definition av kvalitet .......................................................................................................................... 17 
4.1.2 Kvalitetsdimensioner .......................................................................................................................... 17 

4.2 FRÅN KVALITETSKONTROLL TILL KVALITETSUTVECKLING ......................................................................... 18 
4.2.1 Kvalitetssäkring .................................................................................................................................. 19 

4.3 KVALITETSBRISTKOSTNADER ...................................................................................................................... 20 
4.4 KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE ........................................................................................................................ 21 
4.5 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM ..................................................................................................................... 21 

4.5.1 ISO/TS 16949 ...................................................................................................................................... 21 
4.6 VÄRDERINGAR, ARBETSSÄTT OCH VERKTYG ............................................................................................... 22 

4.6.1 Visualisering ....................................................................................................................................... 22 
4.6.2 Advanced Product Quality Planning and Control Plan (APQP)........................................................ 22 
4.6.3 Production Parts Approval Process (PPAP) ...................................................................................... 23 

4.7 PROCESSER .................................................................................................................................................. 23 

5 PRODUKTIONSSYSTEM OCH ARBETSSÄTT PÅ SCANIA .................................................................. 25 

5.1 SCANIAS PRODUKTIONS SYSTEM ................................................................................................................ 25 
5.2 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN ............................................................................................................ 25 

5.2.1 Produktutvecklingsmetoden ................................................................................................................ 27 
5.2.2 Visualisering ....................................................................................................................................... 27 

5.3 ARBETSSÄTT OCH VERKTYG PÅ SCANIAS INKÖPSAVDELNING ..................................................................... 28 



 

 
 

v 

5.3.1 Procurement 2000 .............................................................................................................................. 28 
5.3.2 Processer på inköpsavdelningen ........................................................................................................ 29 
5.3.3 Automotive Purchasing Manual (APM) ............................................................................................. 30 
5.3.4 Koppling mellan internationella standarder, manualer och Scanias arbetssätt ................................ 31 

6 NULÄGESBESKRIVNING ............................................................................................................................ 33 

6.1 SAMMANFATTNING AV INTERVJURESULTAT ................................................................................................ 33 
6.1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................ 33 
6.1.2 Arbetssätt vid kvalitetssäkring ............................................................................................................ 33 
6.1.3 Uppföljning ......................................................................................................................................... 35 
6.1.4 Övriga synpunkter .............................................................................................................................. 37 

7 IDENTIFIERADE FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER ............................................................................. 39 

7.1 KVALITETSSÄKRINGSPROCESSEN ................................................................................................................ 39 
7.2 KLASSIFICERING, UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION .............................................................................. 40 

8 UTFORMNING AV FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG ..................................................................................... 43 

8.1 VERIFIERING AV FRAMTAGEN PROCESS ....................................................................................................... 43 
8.1.1 Fokusgrupp ......................................................................................................................................... 43 
8.1.2 Utskick via E-post ............................................................................................................................... 44 

8.2 KLASSIFICERING, UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION .............................................................................. 44 
8.2.1 Fokusgrupp ......................................................................................................................................... 44 

9 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG ........................................................................................................................ 47 
9.1 KVALITETSSÄKRINGSPROCESS .................................................................................................................... 47 
9.2 KLASSIFICERING.......................................................................................................................................... 48 
9.3 UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTERING .......................................................................................................... 49 

9.3.1 Vad ska följas upp .............................................................................................................................. 49 
9.3.2 Hur ska uppföljningen ske .................................................................................................................. 50 

10 SLUTSATSER ................................................................................................................................................ 51 

10.1 REKOMMENDATIONER TILL FORTSATT ARBETE ......................................................................................... 52 

11 DISKUSSION ................................................................................................................................................. 53 

11.1 RESULTAT ................................................................................................................................................. 53 
11.2 METOD OCH GENOMFÖRANDE ................................................................................................................... 53 
11.3 ALLMÄNT .................................................................................................................................................. 54 

REFERENSER .................................................................................................................................................... 55 

 



 

 
 

vi

BILAGEFÖRTECKNING 
 
Bilaga A Tidplan 
Bilaga B Intervjuguide 
Bilaga C Underlag till fokusgrupp  
Bilaga D Beskrivning av PPAP-dokument  
Bilaga E Beskrivning av PPAP-process (APM147) 
Bilaga F Framtagen kvalitetssäkringsprocess (svenska) 
Bilaga G Framtagen kvalitetssäkringsprocess (engelska) 
Bilaga H MATRIS 
 
FIGURFÖRTECKNING 
 
Figur 2.1 Organisationsschema Scania CV AB 
Figur 2.2 Organisationsschema inköpsavdelningen  
Figur 2.3 Överblick över olika roller i produktutvecklingsprocessen 
Figur 2.4 Koppling mellan SQA/Projektinköpare/Produktionsinköpare 
 
Figur 3.1 Metodval under examensarbetet                     
Figur 3.2 Aktiviteter i PDSA-cykelns respektive steg 
 
Figur 4.1 Utveckling av begreppet kvalitetssäkring  
Figur 4.2 Samverkan mellan värderingar, verktyg och arbetssätt  
 
Figur 5.1 Scanias Produktionssystem  
Figur 5.2 De fem faserna i kontinuerlig introduktion  
Figur 5.3 Scanias arbetsmodell 
Figur 5.4 Samband mellan kvalitetssäkringsnivå och faktorer som påverkar nivån på en artikels kvalitetssäkring 
Figur 5.5 Quality Assurance process  
Figur 5.6 Kvalitetssäkringsaktiviteter i kvalitetssäkrings- respektive produktutvecklingsprocessen  
Figur 5.7 Kopplingar mellan standarder, manualer och Scanias arbetssätt 
 
Figur 8.1 Övergripande bild över kvalitetssäkringsprocessen  
Figur 8.2 Redigerad bild över process efter fokusgrupp 
 
Figur 9.1 Framtagen kvalitetssäkringsprocess med huvud- och delresultat 
 
 
 



 

 
 

vii

Förkortningar 
 
APM  Automotive Purchasing Manual 
APQP  Advanced Quality Planning Process 
BAP Best Audit Practice 
D Deliverables 
DP Decision Point 
ECO Engineering Change Order 
FMEA  Failure Mode and Effect Analysis 
MD  Main Deliverables 
PD  Product Development process 
PPAP  Production Part Approval Process 
PRU Produktionsområden 
PSW  Part Submission Warrant 
RFQ  Request for quotation  
SOCOP  Start of Customer Order Production 
SOP  Start of Production 
SPC  Statistical Process Control 
SPS  Scania’s Production System 
SQA  Supplier Quality Assurance 
STD  Standard 
TPD Temporary Permission to Deliver 



 

 
 

viii

Ordlista 
 
Audit: Granskning 
Automotive products: Produkter som kan kopplas till produktionen av själva fordonet (direkt 
material) 
 
Commodity: En viss produkttyp inom en avdelning exempelvis elektronik på avdelning hytt 
Commodity manager: Chef för commodityt 
 
Deliverables (D): Delresultat som bygger upp huvudresultaten (Main Deliverables) 
Deviation handling Process: Process rörande avvikelsehantering 
 
ECO (Engineering Change Order): En informationsbärare för en artikel. Den kan innehålla 
olika sorters information, allt ifrån specifikationer till senaste uppdateringen 
 
FRAS: System för felrapportering på Scania  
 
Global Purchasing: Globala inköpsfunktionen, hanterar Scanias samtliga inköp världen över 
 
Interim Approval: Interimsgodkännande 
 
Main Deliverables (MD): Det huvudresultat som ska redovisas vid fasövergång 
MATRIS: System utvecklat av Scania med information om inköp, kvalitetssäkring med mera 
 
Non-automotive products: Produkter som kopplas till processerna kring själva fordonet 
såsom transport, verktyg och maskiner (indirekt material) 
 
Research och Development: Forskning och utveckling 
 
Segment strategy Process: Process rörande förändringar i segment 
Sourcing Process: Inköpsavdelningens anskaffningsprocess, där leverantör och artikel blir 
kvalificerade för inköp 
Special Characteristics: Utmärkande egenskaper för en artikel 
Supplier Life cycle Process: Process rörande införande av ny leverantör 
Supplier Quality Assurance (SQA): Kvalitetssäkringsingenjör 
 
Temporary Permission to Deliver (TPD): Tillfälligt tillstånd att leverera artiklar till Scania, 
uppstår då PPAP inte är godkänd 
 
Quality Assurance (QA): Kvalitetssäkring 
Quality Assurance Process: Kvalitetssäkringsprocessen 
 
3-ring: Kontinuerliga möten mellan SQA, produktionsinköpare samt projektinköpare 



Introduktion 
___________________________________________________________________________ 

 
 

1 

1 Introduktion 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet samt de problem som ligger till grund 
för examensarbetet. Även examensarbetets syfte, avgränsningar och teknisk utformning 
presenteras. 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle finns ständiga krav på ökad kvalitet och effektivitet. En förbättrad kvalitet 
påverkar bland annat en organisation genom att ge nöjdare kunder, lägre personalomsättning, 
minskade kassations- och omarbetningskostnader samt högre produktivitet. (Bergman & 
Klefsjö, 2001)      
  
För olika människor har begreppet kvalitet varierande innebörd. Bra kvalitet brukar vanligtvis 
baseras på hur kundernas behov, krav och förväntningar tillfredsställs (ibid). Att tillfredsställa 
behov och förväntningar hos kunderna kan vara svårt eftersom dessa kan vara dolda eller 
outtalade. Däremot kopplas kundernas krav vanligtvis till specifika egenskaper hos produkten. 
Ett sätt för en organisation att tillfredsställa dessa krav är att arbeta med kvalitetssäkring. 
Syftet med kvalitetssäkring är således främst att se till att produkten efterlever de krav som är 
uppsatta för den. Kvalitetssäkring är även ett förebyggande arbetssätt som ska förbättra 
produktens kvalitet och produktionens produktivitet genom att göra rätt från början. (Dale, 
2003)  

 
Om kvalitetssäkringen inte uppfyller sitt syfte eller om kvalitetssäkring saknas kan det leda 
till kostnader som uppstår till följd av brister i kvaliteten. Enligt Joseph Juran (refererad i 
Bergman & Klefsjö, 2001) definieras kvalitetsbristkostnader som ”de kostnader som orsakas 
av defekta enheter, ofullkomliga processer eller förlorade försäljningsintäkter”. En avsaknad 
av kvalitetssäkring kan även leda till minskad kundtillfredsställelse och minskad kundlojalitet 
på grund av att defekta produkter når slutkunden (Sandholm, 2001).     
 
För att undersöka hur arbete med kvalitetssäkring kan genomföras har Scania i Södertälje 
studerats. Fokus har varit att finna ett arbetssätt som förenklar och effektiviserar arbetet med 
kvalitetssäkring av nya artiklar. Arbetssättet ska stödjas av Scanias värderingar, även kallade 
filosofier, vilka är; kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri. 
 

“Our leadership focuses on working methods the result will come 
as a consequence of doing the right things right” 

(Webbplats, Scania 2007) 

 
Under 2006 nådde försäljningen av tunga lastbilar i Europa den högsta nivån någonsin och en 
fortsatt hög efterfrågan förutspås. För att möta den växande efterfrågan ökar Scania sin 
produktionsvolym samt sin produktionskapacitet i samband med de pågående förändringarna i 
sin produktionsstruktur. (Årsredovisning Scania, 2006) Den ökande produktionsvolymen har 
genererat ett växande behov av artiklar vilket lett till att de befintliga leverantörernas kapacitet 
inte räcker till. På grund av detta måste nya leverantörer och nya artiklar tas in. En del av 
leverantörerna som kommer att producera de nya artiklarna är belägna i Östeuropa eller 
Asien, vilka är nya och relativt outforskade marknader för Scanias inköpsorganisation. Detta 
är en av flera anledningar till att kraven på de nya artiklarnas kvalitetssäkring kommer att öka. 
(Ivrell Hedensjö, 2007) 



Introduktion 
___________________________________________________________________________ 

 
 

2 

1.2 Problembeskrivning 
Minskad lönsamhet och minskad kundtillfredsställelse är några av följderna som beskrivits 
kan uppkomma vid en otillräcklig kvalitetssäkring. För att undvika detta är det viktigt för 
företag att ha en fungerande kvalitetssäkringsprocess. 
 
Det främsta problemet med kvalitetssäkring för Scania är att det vid tiden för detta 
examensarbete tar för lång tid att kvalitetssäkra nya artiklar. Detta är något som Scania vill 
förändra och för att åstadkomma detta måste arbetssättet med kvalitetssäkring effektiviseras 
och förenklas. En anledning till förändringen är bland annat att klara av planerade 
introduktionsdatum för slutprodukter på marknaden. På Scania utförs arbetet med att 
kvalitetssäkra nya artiklar av kvalitetssäkringsingenjörerna, som internt benämns som SQA:er 
(Supply Quality Assurance). (Ivrell Hedensjö, 2007) SQA:erna på Scania är specialiserade 
inom olika segment, produktslag, vilket innebär att de medverkar i flera olika projekt 
angående införande av nya artiklar. En SQA med specialitet aluminium ingår således i alla 
projekt där det sker inköp av artiklar bestående av aluminium. (Törenholt, 2007)  
 
Vid författandet av examensarbetet finns en process som beskriver vad som ska göras i arbetet 
med kvalitetssäkring av artiklar. Denna process innehåller dock inga tydliga riktlinjer för hur 
kvalitetssäkringen ska utföras. Den innehåller enbart ett flertal steg som en ny artikel ska vara 
godkänd på för att den ska anses vara säkrad. Kvalitetssäkringsprocessen är uppdelad i fyra 
faser men idag dokumenteras det endast när artikeln är kvalitetssäkrad, alltså efter den sista 
fasen. Ingen strukturerad dokumentation av hur arbetet med kvalitetssäkring fortgår utförs 
således mellan de ingående fyra faserna. (Ivrell Hedensjö, 2007) 
 
Kvalitetssäkringsprocessen på Scania saknar tydliga arbetssätt och rutiner för hur arbetet med 
kvalitetssäkring ska gå till rent praktiskt. Eftersom ingen strukturerad dokumentation sker på 
utförda kvalitetsaktiviteter är det svårt att få en bild över hur arbetet kvalitetssäkringen går. I 
och med detta är det även svårt att visualisera kvalitetsläget för artiklar i olika projekt. Detta 
leder till att bland annat kvalitetscheferna och projektledarna inte vet vilka artiklar som 
avviker från bestämd projekttidplan med avseende på kvalitet. Bristen på denna kunskap gör 
att det vanligtvis i slutet av processen blir tidsbrist, vilket leder till mindre tid för 
kvalitetssäkring för Scania och leverantören. Bristen på dokumentation försvårar även 
kvalitetssäkringsarbetet vid exempelvis sjukfrånvaro och nyanställning. Detta skulle tydligare 
dokumentation underlätta.  

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utifrån befintlig kvalitetssäkringsprocess utforma ett 
förbättringsförslag på hur processen rörande arbetet med kvalitetssäkring kan förbättras och 
förenklas. På Scania ska denna omarbetade process användas av SQA:erna vid 
kvalitetssäkring av nya artiklar. Examensarbetet ska även innefatta hur arbetet med 
kvalitetssäkringen kan förtydligas och visualiseras med hjälp av uppföljning, dokumentation 
samt klassificering.  

1.3.1 Mål 
Målet är att överlämna ett väl genomarbetat förslag på en kvalitetssäkringsprocess samt ge 
förslag på uppföljning som är anpassad till verksamheten på Scanias inköpsavdelning, 
nationellt som internationellt. 
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1.4 Avgränsningar 
Utifrån examensarbetets syfte har författarna gjort följande avgränsningar:  
 

• Med hänsyn till examensarbetes tidsbegränsning och tillgänglighet av resurser 
innefattar examensarbetet endast framtagandet av kvalitetssäkringsprocessen och inte 
implementering av denna. 

 
• Den framtagna processen är utformad utifrån kvalitetssäkring av nya artiklar. Detta 

med hänsyn till de skillnader som finns under början av kvalitetssäkringsarbetet 
mellan nya och befintliga artiklar.  

 
• Examensarbetet ska enligt önskemål från Scanias resultera i ett konkret förslag som 

går att implementera. Därmed ska inga revolutionerande idéer tas fram.       

1.5 Teknisk utformning  
Detta avsnitt visar delvis hur författarna har valt disponera arbetet men även förtydligande av 
användandet av vissa termer och begrepp. 

1.5.1 Disposition 
Författarna till examensarbetet har valt att skriva rapporten i kronologisk ordning, vilket 
innebär att exempelvis ”empirin” från fokusgruppen presenteras i analyskapitlet.  

1.5.2 Termer 
Nedan förtydligas användandet av vissa specifika begrepp och termer. 
 

• I löpande text har engelska ”begrepp” kursiverats och förklarats i ordlistan.  
 
• I examensarbetet används ibland termen författarna vilket syftar till examensarbetets 

författare.   
 

• Scanias inköpsavdelning heter Scania Global Purchasing, men i examensarbetet 
används för Global Purchasing benämningen inköpsavdelningen. 

 
• På Scania benämns kvalitetssäkring som QA (Quality Assurance). I denna rapport 

kommer begreppet kvalitetssäkring att användas för att undvika förkortningar i 
löpande text. Detta innebär således att sammansatta ord, exempelvis QA-process eller 
QA-plan, skrivs ut till kvalitetssäkringsprocess respektive kvalitetssäkringsplan.    

 
• I examensarbetet kommer kvalitetsingenjörerna att benämnas som SQA:er (Supplier 

Quality Assurance) eftersom det är deras arbetstitel på Scania. 
   

• I kvalitetssäkringsprocessen benämns huvudresultat och delresultat som MD (Main 
Deliverables) och D (Deliverables). För att underlätta för läsaren används de utskrivna 
orden huvudresultat och delresultat i löpande text. 

 
• På grund av Scanias krav på konfidentiellitet får vissa Scaniaunika figurer inte visas i 

sin helhet.
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2 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel återfinns en presentation av Scania samt inköpsavdelningen. 

2.1 Scania CV AB 
Scanias historia börjar redan 1891 med att en fabrik för tillverkning av järnvägsvagnar 
startades. Namnet på företaget var Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje och detta förkortades 
så småningom till VABIS. 1911 gick VABIS samman med Maskinfabriksaktiebolaget Scania 
som då tillverkade cyklar, personbilar och lastbilar och Scania-Vabis bildades. Tillverkningen 
av cyklar och järnvägsvagnar upphörde medan tillverkningen av personbilar, lastbilar och 
bussar fortsatte. I slutet på 1960-talet fusionerade Scania-Vabis med Saab och blev Saab-
Scania. År 1995 blev Scania åter ett självständigt bolag och året därpå introducerades 
företaget på börsen. (Peyron, 2007)    
 
Produkterna idag består av lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer, service och tjänster 
samt kundfinansiering. Scania var 2006 verksamt i ett hundratal länder och hade då drygt 
32 000 anställda. Tillverkningen sker i Europa och Latinamerika, medan forskning och 
utveckling är koncentrerat till Sverige. (Årsredovisning, 2006)   
 
Scanias vision lyder: ”Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa 
bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.” (ibid) 
 
Scania byggs upp av av fyra huvudfunktioner, vilka är; Research and Development (R&D), 
Production and Procurement, Franchise and Factory Sales samt Sales and Service 
Management (Figur 2.1). I Production and Procurement ligger inköpsavdelningen, som 
kommer att beskrivas mer detaljerat med hänsyn till examensarbetets syfte. 
 

 
Figur 2.1 Organisationsschema Scania CV AB (Källa: Scania InLine, 2007) 

2.2 Inköpsavdelningen  
Scania har en centraliserad inköpsavdelning, där en del är placerad i Södertälje och den andra 
i São Paolo, Brasilien. Inköpsavdelningen sköter anskaffning av direkt material (automotive 
products) samt indirekt material (non-automotive products). Direkt material innefattar nya 
och befintliga artiklar, komponenter och reservdelar medan indirekt material är artiklar som 
inte direkt är kopplade till produkterna, exempelvis olja. Uppdelningen av inköpsfunktionen 
visas tydligare i organisationsschemat i Figur 2.2. 
 
 

Inköpsavdelningen 
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Figur 2.2 Organisationsschema inköpsavdelningen (Global Purchasing) (Källa: Scania InLine, 2007) 

 
Inköpare finns utplacerade globalt där inköp av artiklar och komponenter sker. 
Inköpsavdelningen är uppdelad i sex avdelningar varav fem är placerade i Södertälje och den 
sjätte ligger i São Paolo. Inköpsavdelningen i Latinamerika ansvarar för inköp av artiklar och 
komponenter till den produktion som finns där. (Scania InLine, 2007)  
 
Scania köper idag in direkt material av 550 leverantörer i Europa samt av 230 leverantörer i 
Latinamerika. Indirekt material köps in av 1500 leverantörer i Europa och av 1100 
leverantörer i Latinamerika1. (ibid) 
 
Avdelningarna inom inköpsavdelningen; Drivlina, Hytt samt Chassi & buss är samtliga 
belägna i Södertälje och inrymmer flera olika arbetsroller. Det finns bland annat 
projektinköpare, produktionsinköpare, reservdelsinköpare samt SQA:er. Dessa roller beskrivs 
kort nedan. 
 
Projektinköpare (Project buyer): Projektinköparen deltar i produktutvecklingsprocessen. 
Denna har som huvudansvar att hantera inköp av nya produkter inklusive reservdelsbehov och 
prototyper. Produktutvecklingsprocessen innefattar för projektinköparen att utvärdera offerter 
från leverantörer, förhandling och avgöra om de är kvalificerbara som leverantör eller inte. 
Det sistnämnda görs i samarbete med SQA:n. (ibid) 
 
Produktionsinköpare (Production buyer): Produktionsinköparens (även kallad 
commodityinköpare) uppgift är att övervaka och utveckla status och prestation av utvald 
leverantör med hänsyn till kvalitet, miljö, leverans och totalkostnad. (ibid) 
 
Reservdelsinköpare (Spare parts buyer): Ansvarar för att reservdelar finns tillgängliga. 
Reservdelar kan även innefatta artiklar som idag inte längre används i produktion men som 
måste finnas tillgängliga för äldre maskiner och produkter som finns kvar ute i produktionen 
och på marknaden. (ibid) 
 
SQA (Kvalitetssäkringsingenjör): SQA:erna har som huvudansvar att kvalitetssäkra nya och 
modifierade artiklar, utvärdera leverantörer med hänsyn till olika kvalitetsparametrar samt 
vara ett stöd vid uppkomna kvalitetsavvikelser. (ibid) 
 

                                                
1 Sifforna är från 2007, men de är inte konstanta utan varierar över tiden 
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Figur 2.3 förtydligar rollfördelningen i produktens utveckling, produktion och eftermarknad. 
 

 
Figur 2.3 Överblick över de olika rollerna i produktens utveckling, produktion och eftermarknad 

 
Avdelningarna inom inköpsavdelningen arbetar i commoditygrupper. Ett commodity innefattar 
ett antal segment med likartade artiklar och innehåller minst en projektinköpare, en 
produktionsinköpare och en SQA. Medarbetarna inom ett commodity arbetar även i så kallade 
3-ringar, vilka innehåller en projektinköpare, en produktionsinköpare samt en SQA. SQA:n 
finns med i flera olika 3-ringar på grund av att de ofta spänner över flera segment. Genom att 
arbeta på detta sätt hålls bland annat kontakterna nere gentemot leverantörer, problem kan 
lösas enklare samt att de inblandade lättare får en överblick över vad som ska göras eller har 
gjorts. (Törenholt, 2007) Figur 2.4 visar hur de olika rollerna och aktiviteterna hör samman.  
 

SQA

Produktions/Commodity
inköpare

Projektinköpare

3-ring
Commodity

SQA

Produktions/Commodity
inköpare

Projektinköpare

SQA

Produktions/Commodity
inköpare

Projektinköpare

3-ring
Commodity

 
Figur 2.4 Koppling mellan SQA/Projektinköpare/Produktionsinköpare med commodity och 3-ring 
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3 Metod  
I detta kapitel presenteras och motiveras de metodval som gjorts under examensarbetet. 
Vidare presenteras hur insamling av data utförts samt hur analysen genomförts. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring examensarbetets metodproblem.  
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) är det vid allt arbete med kvalitetsförbättringar viktigt att 
man angriper problemen noggrant och systematiskt. Utifrån influenser från Walter A. 
Shewhart utvecklade W. Edwards Deming PDSA-cykeln, en förbättringscykel som är ett 
problemlösningsverktyg att använda vid arbete med ständiga förbättringar. (Bergman & 
Klefsjö, 2001) 
 
PDSA-cykelns (Plan-Do-Study-Act) arbetssätt har använts för att uppnå examensarbetes 
syfte. Anledningen till att PDSA-cykeln har använts är att den av författarna anses som ett 
systematiskt sätt för att angripa ett problem samt att den är välbekant hos författarna sedan 
tidigare. Genom att dela upp arbetet i olika steg fås ett tydligt och visuellt arbetsflöde där man 
på ett enkelt sätt kan planera vad som ska uträttas i respektive steg. Andra arbetssätt såsom 
DMAIC (Define-Measure-Analys-Improve-Control) och projektspiralen togs i beaktande vid 
val av arbetssätt men valet föll med hänsyn till ovanstående motiveringar på PDSA-cykeln. I 
följande avsnitt ges en mer ingående beskrivning av PDSA-cykeln.  

3.1 PDSA-cykeln 
PDSA-cykeln innebär i turordning att planera, göra, studera och lära. Innebörden av dessa 
fyra steg förklaras vidare nedan. 
 
Planera (Plan) I det första steget väljs en process (en aktivitet, metod, policy eller maskin) 
som har behov av förbättring. Relevant information och data om processen identifieras och 
mål för förbättringen sätts upp. Stora problem bryts ned i mindre. De olika vägar som finns 
för att nå målen specificeras och efter diskussioner kring fördelarna och kostnaderna med de 
olika alternativen utarbetas en plan för förbättring. (Krajewski et al., 2007) 
 
Gör (Do) En arbetsgrupp ser till att planen implementeras och data samlas in kontinuerligt för 
att mäta förbättringarna i processen. Alla förändringar i processen dokumenteras och vid 
behov görs ändringar i planen. (ibid) 
 
Studera (Study) Efter att åtgärderna vidtagits är det viktigt att utvärdera resultatet, det vill 
säga utvärdera om resultatet från gör-fasen överensstämde med målen i planera-fasen. (ibid)  
 
Lär (Act) Om projektet ledde till önskat resultat dokumenteras resultatet i den förbättrade 
processen (ibid). Enligt Bergman & Klefsjö (2001) ska man ta lärdom av förbättringsarbetet 
så eventuella problem inte behöver uppstå vid liknande projekt i framtiden. Man ska även ta 
lärdom av de positiva egenskaperna från projektet och säkerställa att den bättre kvalitetsnivån 
infunnit sig (Bergman & Klefsjö, 2001).  

3.2 Metodval och arbetsgång 
Metodval och arbetsgång har systematiskt arbetats fram med stöd från PDSA-cykelns olika 
steg. En översiktlig bild av de metodval som gjorts  under examensarbetet kan följas i Figur 
3.1. Vilka aktiviteter som genomförts för metodvalen i respektive steg i PDSA-cykeln 
presenteras i Figur 3.2.  
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Figur 3.1 Metodval under examensarbetet                    Figur 3.2 Aktiviteter i PDSA-cykelns respektive steg 

 
I Avsnitten 3.3 till 3.6 ges en mer detaljerad beskrivning av de aktiviteter som genomförts 
under PDSA-cykelns respektive steg.  

3.3 Planera 
I det första steget, planera, skrevs en problemdiskussion och ur denna formulerades 
problemställningarna. Examensarbetets syfte, mål samt avgränsningar specificerades och en 
tidplan gjordes för hur tiden i examensarbetet skulle disponeras. Under arbetets gång 
reviderades denna tidplan och den återfinns i Bilaga A. I steget planera gjordes även en studie 
av Scania som företag. Diskussion angående vilken typ av studie skulle genomföras för att 
uppfylla syftet fördes och beslutet föll på en kvalitativ studie. Att använda en kvalitativ studie 
anser författarna med hänsyn till syftet ger en effektiv datainsamling eftersom den ger 
möjlighet till exempelvis flexibla intervjuer med ett förbestämt urval. 
 
Kvalitativ studie 
För att nya arbetssätt ska kunna tas fram krävs att författarna får en djupare förståelse för hur 
arbetet går till på Scania. Både hur dokumentationen säger att man ska göra och vad som görs 
i praktiken. För att åstadkomma detta väljer författarna att göra en kvalitativ studie. Som 
datainsamlingsmetoder väljs litteratur- och dokumentstudie, intervjuer.  
 
Kvalitativ data är baserad på data som uttryckts verbalt och den kan samlas in på en mängd 
olika sätt; bland annat genom intervjuer, observationer och dokument (Saunders et al., 2003). 
Kvalitativ data har primärt ett förstående syfte, där målet är att skapa en djupare förståelse av 
det problemområde som studeras. Det data främst kännetecknas av är närheten till den källa 
som informationen hämtas ifrån. (Holme & Solvang, 1997) Enligt Denscombe (2000) är 
kvalitativ data en produkt av en tolkningsprocess. Han menar att data inte finns ”där ute” redo 
för att bli upptäckt utan skapas och bearbetas då de tolkas och används av författaren. 
Författarens identitet och värderingar påverkar vanligtvis resultatet av de kvalitativa data som 
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samlas in och analyseras, vilket författaren enligt Denscombe (2000) ska vara medveten om 
då resultatet utvärderas.    

3.3.1 Intervjuer 
Enligt Saunders et al., (2003) är intervjun en viktig informationskälla och intervjumetoden är 
flexibel samt möjliggör en utveckling och fördjupning i det studerade ämnet. Denscombe 
(2000) beskriver olika upplägg hur en intervju kan genomföras med hänsyn till graden av 
standardisering och strukturering i intervjun. Grad av standardisering beskriver i vilken 
utsträckning varje respondent erhåller identiska frågor och struktureringen beskriver i vilken 
utsträckning forskaren har kontroll över frågorna och svarens utformning. Utifrån detta 
identifierar Denscombe (2000) tre olika typer av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade 
och ostrukturerade. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en lista med ämnen som 
ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är flexibel vad det gäller frågornas 
ordningsföljd och låter respondenten utveckla sina idéer och följdfrågor kan uppkomma. 
(Denscombe, 2000) Intervjuerna i detta examensarbete var semistrukturerade, det vill säga att 
huvudfrågor fanns men respondenten har tillåtits att prata fritt och följdfrågor har uppstått. 
Valet av att använda semistrukturerade baserades på att författarna ville få ut så mycket 
information som möjligt från intervjuerna.  
 
Urval 
Valet att genomföra en kvalitativ studie medförde att de utförda undersökningarnas urval 
baserades på att man ville ha variationer som bidrar till en djupare förståelse i 
undersökningens syfte (Sörqvist, 2000). För att skapa denna variation har en variant av ett 
icke-sannolikhetsurval använts. Olika typer av icke-sannolikhetsurval kan vara kvoturval, 
uppsökande urval eller bedömningsurval (ibid).  Den sista av dem har använts som 
urvalsmetod i detta examensarbete med avseende på att den ska användas då man på förhand 
väljer ut personer som anses vara viktiga att ha med i undersökningen (ibid). Detta förfarande 
valdes då populationen, som främst bestod av SQA:er, är liten och det är viktigt att välja 
personer med varierade kunskaper och arbetssätt för att uppfylla syftet. Vid ett möte tog 
författarna tillsammans med Eva Ivrell Hedensjö, som initierat examensarbete, fram 
urvalsgruppen och bestämde vilka individer som skulle ingå i den. Urvalet korrigerades 
efterhand med hänsyn till de utvalda personernas tillgänglighet. 
 
De som intervjuats är personer som arbetar som SQA:er, på avdelningarna Drivlina, Hytt 
samt Chassi & buss. Sammanlagt har tre till fem SQA:er från respektive avdelning 
intervjuats. Förutom intervjuerna med SQA:erna har intervjuer genomförts med en 
projektgruppchef, en projektledare respektive en projektkoordinator som alla på olika sätt är 
involverade i arbetet med kvalitetssäkring.  

3.3.2 Fokusgrupp 
En fokusgrupp brukar vanligtvis innehålla mellan sex till tolv personer. Gruppen ska 
innehålla en ledare som tillsammans med övriga deltagare diskuterar kring det aktuella ämnet. 
Det som avgör hur fokusgruppens resultat ska sluta beror till stor del på gruppens 
sammansättning, frågornas kvalitet och ledarens agerande. För att underlätta fokusgruppens 
diskussion kan en intervjuguide tas fram. Denna ska inte vara styrande utan enbart användas 
för att föra diskussionen framåt. (Sörqvist, 2000) Användandet av en fokusgrupp baserar 
författarna på att det är ett effektivt sätt att samla människors tankar kring ett ämne. En 
fokusgrupp sparar tid och bidrar vanligtvis även till nya idéer som författarna kan ta med sig 
till det fortsatta arbetet. 
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3.4 Gör 
Gör-steget innefattar den datainsamling som utförts med avseende på litteratur- och 
dokumentstudierna samt intervjuerna.  Litteratur- och dokumentstudierna har utförts för att ge 
läsaren och författarna en djupare förståelse för hur arbetet med kvalitetssäkring ska och kan 
ske. Denna förståelse har sedan bland annat legat till grund för utformandet av 
förbättringsförslag. 

3.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier har genomförts för att en djupare insikt skulle fås för de aktuella områdena i 
examensarbetet. Framförallt har Scanias Bibliotek varit till stor hjälp vid insamlandet av 
litteratur. Databasen Emerald har nyttjats för att söka artiklar om ämnen relaterade till 
examensarbetets syfte. De sökord som använts är ”PDSA-cykel”, ”kvalitetssäkring”, 
”kvalitet”, ”quality assurance”, ”visualization”, ”quality”. Artiklarna har sökts under 
tidsperioden september till oktober 2007. 

3.4.2 Dokumentstudie 
En del av informationen till detta examensarbete har inhämtats från olika dokument från 
Scanias Intranät (InLine). Där finns information om nuvarande arbetssätt tydligt beskrivna. 
Scanias officiella webbplats www.scania.com har även använts som källa till inhämtandet av 
information rörande exempelvis Scanias företagsbeskrivning. Till dokumentstudien har, 
förutom från Scanias Intranät och webbplats, information  även inhämtats från möten rörande 
bland annat Scanias organisation; se Avsnitt 3.5.1. 

3.4.3 Intervjuer  
Innan intervjuerna påbörjades fördes en diskussion mellan författarna angående vilket resultat 
som önskades utifrån intervjuerna med hänsyn till examensarbetets syfte. Syftet med denna 
diskussion var att ta fram ett antal stödpunkter med frågor som skulle föra intervjuerna åt rätt 
håll. Metoden som använts för att nå fram till dessa stödpunkter har varit en kombination av 
släktskapsdiagram och träddiagram. Det första av dem är ett verktyg som kan användas då en 
stor mängd verbal information, exempelvis idéer och åsikter, grupperas för att beskriva ett 
problem (Klefsjö et al., 1999). Det andra av de två verktygen, träddiagram anses lämpligt som 
verktyg för att stegvis bryta ner en komplex helhet till mindre logiska delar. Exempelvis kan 
det användas för att bryta ner ett problem till en hanterbar nivå. (ibid) 
 
Först togs en huvudrubrik fram som kom att ligga som grund för användandet av verktygen. 
Då syftet var att bryta ner examensarbetets syfte till hanterbara frågor, blev rubriken 
”Kvalitetssäkring av nya artiklar idag?”. Följande moment blev att varje författare tog fram 
lämpliga frågor som skulle kunna förverkliga huvudfrågan och skrev sedan ned dem på ”post-
it” lappar. Efter det grupperades alla frågor i olika underrubriker, vilka blev ”innan”, 
”bakgrund”, ”arbetssätt idag”, ”önskat arbetssätt” samt ”uppföljning/dokumentation”. De 
första två underrubrikernas syfte var till för att ge intervjupersonen en förklaring av syftet 
med intervjuerna samt att författarna skulle få en överblick om varje intervjupersons 
bakgrund. Efter att frågorna hade placerats i underrubriker gjordes en strukturering av 
frågorna. Att ha frågor i strukturerad och logisk ordning anser författarna har hjälpt till för att 
behålla den ”röda tråden” genom intervjun. För att frågorna skulle bli mer visualiserade 
placerades alla ”post-it” lappar på ett A3 ark. Det färdiga intervjuunderlaget återfinns i Bilaga 
B. 
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Varje respondent fick innan intervjun en kort förklaring om syftet med intervjuerna samt ett 
antal diskussionsfrågor. Frågor användes under intervjun som huvudfrågor och hjälpte till att 
driva intervjun framåt. För att underlätta efterarbetet med intervjuerna användes en diktafon. 
Detta användande har först godkänts av respondenten. Efter varje intervju har diktafonen 
avlyssnats och en skriftlig sammanställning har gjorts utifrån avlyssningen, se Avsnitt 3.5.2. 

3.5 Studera  
I det tredje steget, studera, har insamlad data analyserats och ett första utkast till 
förbättringsförslag arbetats fram. Analysen har genomförts med hjälp av bland annat 
släktskapsdiagram för att klassificera och sortera information. 

3.5.1 Analys av dokumentstudie 
Den studerade dokumentationen har sammanställts till en kortfattad och förenklad text med 
syfte att ge författarna men även läsaren en förståelse för hur Scania och främst 
inköpsavdelningen arbetar. All relevant dokumentation har grundligt studerats för att sedan 
sammanfattas i kortare stycken. Detta har gjorts med hjälp av bland annat punktlistor där de 
viktigaste punkterna visualiserats med hjälp av post-it lappar och white-boardtavla. Punkterna 
har sedan skrivits om till flytande text, och resultatet av detta återfinns i Kapitel 5. Möten 
rörande Procurement 2000, ISO/TS16949, kvalitetssäkringsplaner och Scanias organisation 
har genomförts mellan författarna och berörda personer. Information från dessa möten har 
verkat som komplement till befintlig dokumentation. Detta tillvägagångssätt har gett 
författarna en tydligare förståelse för hur arbetet på Scania och inköpsavdelningen fortgår.  

3.5.2 Analys av intervjuer 
Till att börja med gjordes en enklare sammanställning av varje intervju. Denna 
sammanställning har sedan renskrivits för att utforma ett tydligare intervjuunderlag att arbeta 
vidare efter. Den renskrivna sammanställningen har baserats på anteckningar från intervjuerna 
samt från avlyssning av den diktafon som använts. Intervjusammanställningen har sedan 
delats upp efter respektive fråga i intervjuunderlaget. Denna metod användes för att lättare 
kunna gå vidare och analysera vad varje SQA gör och vad de önskar följa upp och 
dokumentera. 
 
I nästa fas av intervjusammanställningen användes de renskrivna dokumenten till att försöka 
finna gemensamma aktiviteter hos SQA:erna. Släktskapsdiagram användes, vilket innebar att 
intervjusammanställningarna blandandes och varje diskussionsfråga gicks igenom för sig och 
dess tyngdpunkter skrevs upp på post-it lappar. Dessa placerades sedan i kronologisk ordning 
på en vägg. En fråga i taget bearbetades och de olika intervjupersonernas tyngdpunkter 
placerades i grupp efter gemensamma aktiviteter. Detta gjordes för att se vilka aktiviteter som 
utfördes av flest intervjupersoner, eftersom dessa aktiviteter kunde anses som viktiga att ha 
med i framtida arbete med kvalitetssäkring. Dessa resultat användes sedan för att ta fram de 
punkter som ansågs vara viktiga att dokumentera och följa upp. Även skillnader mellan 
intervjupersonerna studerades. Intervjuerna gav också information som av författarna inte 
anses vara konkreta aktiviteter utan mer idéer och önskemål om hur det kan komma att se ut 
eller vad som inte fungerar idag. Intervjuernas främsta uppgift var att ge författarna en djupare 
förståelse om hur arbetet med kvalitetssäkring fungerar, men även vad som skiljer mellan de 
olika SQA:ernas arbetssätt med hänsyn till exempelvis olika artiklars komplexitet och 
tillverkningsmängd. Sammanställningen från intervjuerna presenteras i Kapitel 6.  
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3.5.3 Identifiering av förbättringsområden 
För att ta reda på vilka områden inom kvalitetssäkringen som skulle vara i behov att förbättras 
har en jämförelse gjorts mellan nulägesbeskrivningen och dokumentstudien. Denna 
jämförelse har genomförts med hjälp av brainstorming mellan författarna, där 
nulägesbeskrivningen och dokumentstudien gåtts igenom och jämförts del för del. Under 
jämförelsen identifierades tre förbättringsområden; kvalitetssäkringsprocess, klassificering 
och uppföljning. Utifrån dessa tre förbättringsområden arbetades ett antal förbättringsförslag 
fram.  

3.5.4 Utformning av förbättringsförslag 
För att tillfredställa examensarbetets syfte med att förenkla och effektivisera SQA:ernas 
arbete med kvalitetssäkring av nya artiklar har olika förbättringsförslag arbetats fram. Det 
förbättringsområde som fått tyngst fokus är den befintliga kvalitetssäkringsprocessen och 
förbättringen av processen beskrivs i nästföljande stycke. Förbättringsförslagen har verifierats 
med hjälp av en fokusgrupp.  
 
Översiktlig process 
Det första utkastet av den process som enligt författarna beskriver hur SQA:erna idag arbetar 
har främst baserats på intervjuresultat, men även på befintlig dokumentation såsom APM003. 
De frågor med svar som författarna främst har studerat är hur SQA:erna kvalitetssäkrar en ny 
artikel samt vad de tycker är viktigast och mest komplicerat med kvalitetssäkringen. Valet av 
att i första hand studera dessa frågor var att de enligt författarna ansågs vara de områden som 
främst behövde förändras och förbättras.  
 
För att skapa ett första utkast av processen valde författarna att lägga tyngd på varje 
processtegs huvudrubrik som även blev stegets huvudresultat. Författarna ansåg att detta var 
det effektivaste sättet att påbörja processutformningen av, då huvudresultaten sedan kunnat 
brytas ned till delresultat. Brainstorming mellan författarna med stöd av intervjuresultat och 
befintlig dokumentation användes som verktyg för att utforma dessa huvudresultat som sedan 
har kommit att bygga upp processens olika steg. Den övergripande bilden över processen 
visas i Figur 7.1.  
 
Verifiering av övergripande process 
Fokusgruppen har enligt författarna haft två syften. Det första var att verifiera att den 
övergripande processen som arbetats fram överensstämmer med verkligheten och det andra 
var att inhämta bidrag till fortsatt arbete. En agenda för fokusgruppens sammankomst gjordes 
innehållande en presentation av syftet med examensarbetet respektive för fokusgruppen, en 
bild över kvalitetssäkringsprocessen samt att antal diskussionspunkter. Dessa punkter 
behandlade områdena kvalitetssäkringsprocess, uppföljning samt kvalitetssäkringsnivå. 
Presentationen visas i sin helhet i Bilaga C.  
 
Urvalet till fokusgruppen har som vid intervjuerna varit ett bedömningsurval, det vill säga ett 
icke-sannolikhetsurval. Detta valdes eftersom det är viktigt med en blandad sammansättning 
av människor för att fokusgruppen ska bli så givande som möjligt. Författarna bjöd in sex 
personer med varierande erfarenheter rörande kvalitetssäkring och artikelsortiment. Dessa 
personer hade tidigare intervjuats och ansågs av författarna kunna ge fokusgruppen ett bra 
bidrag med hänsyn till fokusgruppens diskussionspunkter.     
 
Fokusgruppen inleddes med en kort presentation av examensarbetet samt syftet med 
sammankomsten. Sedan diskuterades processen samt diskussionspunkterna. Under 
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diskussionen antecknade författarna och de anteckningar som författarna gjort under 
fokusgruppen sammanställdes genom att synpunkterna skrevs ner på post-it lappar. Dessa 
grupperades sedan efter rubrikerna processkarta, klassificering och uppföljning (Avsnitt 7.1 
samt 7.2). 

3.6 Lär 
Under det avslutande steget i förbättringscykeln färdigställdes de definitiva 
förbättringsförslagen, det vill säga resultatet arbetades fram. Det främsta av detta arbete är 
färdigställandet av den utformade processen som i detta steg utvecklats och verifierats. Steget 
innehåller också arbetet med framtagande av rekommendationer. 

3.6.1 Verifiering av förbättringsförslag 
För att utveckla och verifiera de förbättringsförslag som utformats under studera-steget har 
författarna använt sig av en fokusgrupp och utskick via E-post. Detta steg innefattar alltså 
arbetet med att färdigställa det utkast av den process som beskrevs i Avsnitt 3.5.4. 
 
Detaljerad process 
Den översiktliga processen fanns som grund då den mer utförliga och detaljerade processen 
skulle utformas. Processen utvecklades främst med hänsyn till de delresultat och aktiviteter 
som processen skulle innehålla. Olika aktiviteter som SQA:erna visats göra för att 
kvalitetssäkra nya artiklar kopplades samman efter innehåll med de olika processrubrikerna. 
Detta gjordes för att enklare kunna utforma nya delresultat och aktiviteter utifrån de som 
redan idag fanns dokumenterade (APM003). Arbetet med att utforma delresultaten och 
aktiviteterna gick till så att varje huvudrubrik bearbetades för sig, där brainstorming mellan 
författarna med stöd från nulägesbeskrivningen samt befintlig dokumentation har använts. 
Intervjuresultatet jämfördes även med APM003 vilket visade vilka befintliga delresultat och 
aktiviteter som behövdes läggas till, tas bort eller modifieras.  
 
Verifiering av detaljerad process 
För att verifiera att den detaljerade processen innehållande huvudresultat, delresultat och 
aktiviteter var användbar i det verkliga arbetet med kvalitetssäkring gjordes ett utskick via E-
post. Syftet med utskicket var att respondenterna skulle få möjlighet att ge feedback på de 
delresultat och aktiviteter som tagits fram av författarna utifrån nulägesbeskrivningen och 
befintlig dokumentation. Förfarandet med ett utskick ansågs av författarna som det mest 
lämpade eftersom den detaljerade processens omfattning skulle kräva lång tid att arbeta sig 
igenom via exempelvis en fokusgrupp, men även för att mottagaren skulle få god tid på sig att 
tänka över och ge kommentarer på processen. Ytterligare ett skäl till varför detta förfarande 
valdes var att det vid den givna tidpunkten var svårt att samla ihop de berörda personerna 
samtidigt på grund av deras arbete.    
    
Utskicket gick till samtliga som medverkat vid den fokusgrupp då den översiktliga processen 
verifierats samt till några ytterligare SQA:er som ingått in gruppen som blivit intervjuade. 
Sammantaget var det nio stycken som fick utskicket och förslag på förbättringar kom in från 
fyra personer. 

3.6.2 Resultat och rekommendationer 
De kommentarer som mottogs från utskicket har använts som stöd vid framtagandet av den 
färdigställda processen (Figur 9.1).   
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De resultat som behandlar uppföljning, klassificering samt övrig information är till största del 
baserat på nulägesbeskrivningen. 
 
De rekommendationer som författarna ger är en kombination av egna idéer och idéer från 
nulägesbeskrivningen, det vill säga från intervjuerna och fokusgrupp. Författarnas egna idéer 
har arbetats fram genom brainstorming mellan författarna. 

3.7 Metodutvärdering 
Oavsett val av metod för datainsamling, analys och genomförande bör data och metoderna för 
insamlandet av data alltid granskas för att bedöma dess tillförlitlighet och giltighet. Detta görs 
genom att analysera datas validitet och reliabilitet. (Saunders et al., 2003) 

3.7.1 Validitet 
Enligt Saunders et al. (2003) innebär validitet att forskaren verkligen har undersökt det denne 
hade avsikt att undersöka. Med andra ord är validitet ett mått på mätningens giltighet.  
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide med relevanta frågor med hänsyn till 
examensarbetets syfte. En bandspelare användes vid intervjuerna för att ingen viktig 
information skulle missas. Innan fokusgruppen gjordes förberedelser i form av en agenda om 
vilka frågeställningar som skulle behandlas.     
 
En successiv verifiering av den framtagna procesen av berörda personer samt kontinuerlig 
handledning från Scania har bidragit till att minimera andelen missförstånd eller brister under 
examensarbetet.  
 
Författarnas roll kan ha speglat resultatet genom personliga kunskaper och erfarenheter. Detta 
har författarna försökt undvika genom att på ett objektivt sätt sammanställa den insamlade 
empirin samt genom att kontinuerligt verifiera framtaget resultat. 

3.7.2 Reliabilitet 
Enligt Saunders et al. (2003) anger reliabilitet ett mätinstruments förmåga att ge stabila och 
tillförlitliga utslag och inte påverkas av tillfälligheter. Vid kvalitativa undersökningar ses 
reliabiliteten som ett mått på att respondentens svar är tillförlitliga, uppriktiga och ärliga. 
(ibid) Denscombe (2000) hävdar att hög reliabilitet vid kvantitativa undersökningar innebär 
att datainsamlingen ska gå att upprepa med samma resultat. Syftet enligt Yin (2007) med 
reliabilitet är att minimera alla fel och avvikelser i en undersökning. 
 
Den sammanfattade beskrivningen över Scanias arbetssätt har främst baserats på skriftliga 
dokument såsom häften och rutinbeskrivningar. Dessa dokument anser författarna pålitliga 
eftersom vid en kommande studie skulle denna beskrivning över Scanias arbetssätt kunna 
upprepas med snarlikt resultat. 
 
Intervjuundersökningen har genomförts med fasta frågor utifrån en intervjuguide och om 
samma personer intervjuas igen bör de ge liknande svar angående deras arbetssätt. Dock kan 
det vara så att arbetet förändras med tiden eller att samma personer vid en framtida studie inte 
finns tillgängliga. Detta leder då till att reliabiliteten sjunker. Tillförlitligheten i 
respondenternas svar anser författarna vara höga eftersom respondenterna ej direkt refereras 
till i rapporten samt att frågorna inte varit av personlig karaktär.    
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som utformats utifrån genomförd 
litteraturstudie. 

4.1 Kvalitetsbegreppet 
Dagens globala konkurrenssituation tillsammans med kunders ökade behov leder till ökade 
krav på kvalitet på produkter och tjänster. Konkurrens från lågkostnadsländer gör att kunden 
måste värdera kvalitet mot pris. Kvalitet anses av Dale (2007) vara icke-förhandlingsbart där 
straffet för en icke-tillfredställande produkt och en dålig service vanligtvis är förlorade 
kunder. Han menar också att ordet kvalitet benämns ofta i olika sammanhang och med olika 
betydelser.  

4.1.1 Definition av kvalitet 
Ordet kvalitet betyder ”beskaffenhet” och kommer från latinets ”qualitas”. Det finns en 
mängd olika definitioner på ordet kvalitet. Enligt Juran (refererad i Bergman & Klefsjö, 2001, 
s 22) lyder den ”fitness for use”, det vill säga lämplighet för sitt syfte medan Crosby 
(refererad i Bergman & Klefsjö, 2001) definierade kvalitet som ”conformance to 
requirements”, det vill säga uppfyllande av satta krav. Sandholm (2001) definierar, likt Juran, 
en produkts kvalitet som dess ”lämplighet för användning”. Han menar att vid lämplighet 
tänker vi enbart på utövarens användning av produkten, vilket enligt honom leder till att ordet 
användning bör vidgas till aktiviteter som sker för användning. Han definierar även 
produktens kvalitet som ”dess förmåga att uppfylla kundens förväntningar”. (ibid) 
 
I den internationella standarden ISO 9000:2000 formuleras en något bredare definition av 
kvalitet, nämligen ”den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, det vill säga 
behov eller förväntningar som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”. 
Bergman & Klefsjö (2001) anser att den sistnämnda definitionen behöver breddas ytterligare 
och föreslår definitionen ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och 
helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Kvalitet som koncept är enligt Dale 
(2003) svårt att ta åt sig eftersom det är ett abstrakt begrepp. Han hänvisar tillbaka till 
kvalitetsdefinitionen i ISO 9000:2000 (Dale, 2003).  
 
Enligt Garvin (refererad i Bergman & Klefsjö, 2001, s 26) kan en organisation inte ha en enda 
syn på begreppet kvalitet. I olika delar av organisationen behövs olika synsätt och Garvin har 
identifierat fem olika perspektiv på kvalitetsbegreppet; egenskapsbaserad, produktbaserad, 
användarbaserad, tillverkarbaserad samt värdebaserad. (Bergman & Klefsjö, 2001)     
 
I detta examensarbete kommer författarna att arbeta efter Crosbys definition, eftersom 
kvalitetssäkring i detta examensarbete främst handlar om att uppfylla satta krav.  

4.1.2 Kvalitetsdimensioner 
Enligt Sörqvist (2001) kan kvalitetsbegreppet göras mer konkret genom att det bryts ner i 
oberoende delar, eller egenskaper, som tillsammans ger produktens kvalitet. Dessa 
egenskaper är specifika för varje produkt och kallas för kvalitetsdimensioner. (Sörqvist, 2001) 
Dessa kvalitetsdimensioner går enligt författarna bra ihop med vald definition av 
kvalitetssäkring. Genom att bryta ner kvalitetsbegreppet till oberoende delar kan det lättare 
visa vilka egenskaper en produkt måste uppfylla för att vara kvalitetssäkrad.  
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Kvalitetsdimensioner på varor och tjänster skiljer sig åt på samma sätt som det finns 
skillnader mellan varor och tjänster. En vara är något fysiskt som man kan ”ta på” medan en 
tjänst inte är lika konkret. En vara kan tillverkas och lagras medan en tjänst ofta konsumeras 
samtidigt som den skapas och den kan således inte transporteras eller lagras. Några av de 
kvalitetsdimensioner som finns på en vara är; driftsäkerhet, prestanda, underhållsmässighet, 
miljövänlighet, utseende, felfrihet, säkerhet och hållbarhet. På liknande sätt finns 
kvalitetsdimensioner på en tjänst och de är; pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, 
kommunikationsförmåga, tjänstvillighet, artighet, inlevelseförmåga samt omgivning. 
(Bergman & Klefsjö, 2001) I stor utsträckning har Sörqvist (2001) identifierat snarlika 
kvalitetsdimensioner som Bergman & Klefsjö.  

4.2 Från kvalitetskontroll till kvalitetsutveckling 
Kontroll av kvaliteten är inget nytt utan är något som har genomförts sedan lång tid tillbaka. 
Före industrialiseringen framställdes produkter genom hantverk. Vissa hantverkare var av 
naturliga skäl mer skickliga och fick på grund av det fler kunder. Kvaliteten garanterades då 
av hantverkarens kunnande och yrkesstolthet samt att han kunde styra alla led under 
produktens framtagning. Det gjorde att kunden själv kunde komma med idéer om 
kvalitetsändringar och förbättringar, utan att det bidrog till en längre ledtid för produkten. 
(Sandholm, 2001) 
 
Strax efter andra världskriget var kontroll det begrepp som främst kopplades samman med 
kvalitet. Färdiga produkter kontrollerades och de dåliga sorterades bort. Denna teknik fick 
senare ge vika för kvalitetsstyrning av tillverkningsprocessen. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
Olika statistiska metoder bland annat styrdiagram och provtagningsplaner började användes 
för att se till att tillverkningsprocessen uppfyllde uppsatta krav. Produkterna blev med tiden 
mer komplexa och på 1960-talet kom begreppet ”total kvalitetsstyrning” in i 
kvalitetsdiskussionerna. För att få fram tillförlitliga produkter till rimliga kostnader ansåg man 
inte att det räckte med att inrikta arbetet på enstaka funktioner utan en mer planerad 
kvalitetsverksamhet för samtliga funktioner krävdes. (Sandholm, 2001)  
 
Begreppet kvalitetssäkring fick uppmärksamhet efter 1960-talet och innebar att det skulle 
vara säkerhet i att avsedd kvalitet uppnåddes och upprätthölls (Sandholm, 2001). 
Kvalitetssäkringen innebar att innan produktionen hade kommit igång skulle det skapas bra 
förutsättningar för att undvika fel. Arbetet fokuserade på att samla in rutiner för hur 
inkommande material, reklamationer och mätinstrument skulle hanteras. (Bergman & Klefsjö, 
2001)  
 
Utvecklingen har sedan medfört att arbetet med att säkra och förbättra kvaliteten ökat redan 
innan tillverkningsprocessen. Kundernas önskemål och krav ska vara aktuella för att på så sätt 
åstadkomma robusta konstruktioner, vilka förhindrar dåliga produkter från att komma ut på 
marknaden. Detta benämns som kvalitetsutveckling och innefattar både kvalitetskontroll, 
kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring, se Figur 4.1. (ibid) 
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…under produktion

…efter produktion

 
Figur 4.1 Beskrivning och utveckling av begreppen kvalitetskontroll -styrning, -säkring och -utveckling (Efter: 
Bergman & Klefsjö, 2001) 

4.2.1 Kvalitetssäkring  
Kvalitetssäkring kan ses som den tredje fasen i kvalitetsprocessen. Detta ska i detta avsnitt få 
en mer ingående förklaring med hänsyn till examensarbetets syfte. 
 
Kvalitetssäkring är ett förebyggande system vilket förbättrar kvaliteten på produkt och 
service. Produktiviteten ökas samtidigt genom att fokus läggs på produkt-, service- och 
processdesign, men även genom att arbeta med kvalitetsplanering och problemlösning. 
Genom att integrera kvalitet i planerings- och designstadiet bör det stoppa defekta produkter 
att produceras. (Dale, 2003) 
  
ISO 9000:2000 definierar kvalitetssäkring som: ”Part of quality management, focused on 
providing confidence that quality requirements will be fulfilled”  
 
Kvalitetssäkringen behöver vara en del av organisationens processer och funktioner, från 
utformandet av ett koncept genom produktlivscykeln med input av bland annat kundens 
behov och krav (Dale, 2007). Målet enligt Dale (2007) är att få varje person inom 
organisationen att känna personligt ansvar för kvaliteten i de processer som de är delaktiga i. 
Det är även enligt honom viktigt att varje person i allmänhet följer de tillvägagångssätt som 
finns definierade av exempelvis ett företags kvalitetsledningssystem,  
 
För att kvalitetssäkring ska skapa tilltro bland kunder måste dokumentation angående hur 
kvaliteten ska säkras vara baserade på givna och tillhörande kvalitetskrav, om fallet inte är så 
kan tilliten tendera att fallera (ISO 9000:2000). 
 
Kvalitetssäkringens tre komponenter 
Författarna anser att arbetet med kvalitetssäkring byggs upp av tre komponenter; värderingar, 
arbetssätt och verktyg; se Figur 4.2. Dessa ska verka tillsammans för att nå målet med 
kvalitetssäkringen med så låg resursförbrukning som möjligt. Värderingarna sätter grunden 
för de arbetssätt och verktyg som ska användas och beskriver hur ledningen vill att människor 
ska bete sig i det dagliga arbetet med att förverkliga företagets vision. Att få produkter med 
rätt kvalitet kräver rätt kompetens på rätt plats. För att åstadkomma detta önskade scenario 
behövs metoder som beskriver på vilket sätt man ska utföra saker. För att sedan kunna arbeta 
efter de givna metoderna krävs vissa verktyg, exempelvis rutiner eller instruktioner.  
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Figur 4.2 Samverkan mellan värderingar, verktyg och arbetssätt  

 
Vid utformandet av en kvalitetssäkringsprocess är dessa tre komponenter viktiga att ha i 
åtanke. Genom att bygga upp en process utifrån ett företags värderingar blir den enligt 
författarna lättare att implementera och arbeta efter. Den kan då även stödjas och återkopplas 
till andra processer i organisationen.  

4.3 Kvalitetsbristkostnader 
Från början användes främst begreppet kvalitetskostnad men detta har på senare tid övergått 
till att betecknas som kvalitetsbristkostnader eftersom det inte är kvaliteten i sig som kostar 
pengar utan det är bristen på kvalitet som är kostsam. (Sörqvist, 2001) 
 
Sörqvist (2001) definierar kvalitetsbristkostnader som ”de totala förluster som uppstår genom 
att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga”. Med förluster menar Sörqvist 
(2001) samtliga effekter som kvalitetsbristerna har på ett företags intäkter, kostnader och 
tillgångar. Juran (1999) har en något vidare definition av kvalitetsbristkostnader som lyder 
”de kostnader som orsakas av defekta enheter, ofullkomliga processer eller förlorade 
försäljningsintäkter”.   
 
Kvalitetsbristkostnader kan delas in i tre kostnadskategorier; kontrollkostnader samt interna 
och externa felkostnader. Kontrollkostnader innefattar de kostnader som uppstår för att 
kontrollera att rätt kvalitet levereras i alla led. Exempel på sådana kostnader är kostnader för 
kontroll, inspektion, övervakning och revision i verksamhetens delar. Interna felkostnader 
definieras enligt Sörqvist (2001) som ”förluster orsakade av avvikelse från önskad 
kvalitetsnivå som upptäcks före leverans till extern kund”. Exempel på sådana kostnader är 
kostnader för omarbete, kassation, förseningar, ineffektivitet, felanalys och värdeminskning i 
verksamhetens alla delar. Genom att ha tydliga processer som beskriver hur arbetet med 
kvalitetssäkring ska gå till kan detta enligt författarna förhoppningsvis undvikas.  Sörqvist 
(2001) definierar externa felkostnader som ”förluster orsakade av avvikelse från önskad 
kvalitetsnivå som upptäcks efter leverans till extern kund”. Dessa kostnader består exempelvis 
av kostnader för reklamationer, garantier, återkallanden, viten, förlorade intäkter (Sörqvist, 
2001). 
 
Exakt hur stora ett företags totala kvalitetsbristkostnader är kommer att förbli okänt, men 
kostnaderna kan uppgå till belopp i storleksordningen 10 till 30 procent av verksamhetens 
omsättning (Bergman & Klefsjö, 2001).                 
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4.4 Kundtillfredsställelse 
Det slutliga måttet på en varas kvalitet är enligt Bergman & Klefsjö (2001) graden av 
kundtillfredsställelse. Denna är i sin tur kopplad till hur väl kundens behov och förväntningar 
och krav uppfylls. Ofta räcker det inte med att tillfredsställa kundernas uttalade behov utan en 
strävan måste finnas i att överträffa kundernas förväntningar. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
Enligt författarna, men även enligt Sandholm (2001), kan kundtillfredsställelsen påverkas 
negativt om felaktiga produkter når kund. Detta kan undvikas genom att redan från början 
säkra kvaliteten på produkterna (Sandholm, 2001).  
 
Både Sandholm (2001) och Bergman & Klefsjö, 2001) påstår att fastställa kundens verkliga 
behov är komplicerat eftersom kunden vanligtvis endast är medveten om vissa behov medan 
andra tas för givna eller är fortfarande är okända.  

4.5 Kvalitetsledningssystem 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) utgör ett kvalitetssystem en bas för att kunna förbättra och 
styra kvaliteten på en organisations produkter och processer. Denna påminner om ISO 
9000:2000:s definition som lyder: ”Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur, rutiner, 
processer och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med 
avseende på kvalitet.” (Bergman & Klefsjö, 2001)  
 
Innebörden av att använda ett ledningssystem för kvalitet är att alla aktiviteter i en 
organisation ska kunna påverka kvaliteten på produkterna. För att uppnå detta krävs en 
uppbyggd struktur med utgångspunkt från ledningen för hur kvalitetsfrågor ska hanteras och 
arbetas med. Internrevisioner säkerställer att systemet fungerar och fyller sitt syfte. 
Kvalitetsledningssystem hjälper vanligtvis organisationer att höja kundtillfredsställelsen 
eftersom systemet driver organisationen att kontinuerligt förbättra sina produkter och tjänster 
till följd av förändringar i kundens krav och förväntningar, men även av ökad konkurrens. 
Enligt Swedish Standards Institute, SIS, uppmuntrar ett kvalitetsledningssystem att utvärdera 
kundkrav men även fastlägga processer som åstadkommer godtagbara produkter för kunden. 
(Webbplats: SIS, 2007) Detta anser författarna vara mycket viktigt att arbeta med vid 
utformandet av en kvalitetssäkringsprocess.  
 
Inom ISO 9000:2000 finns en standard som är anpassad för fordonsindustrins 
underleverantörer, denna standard benämns ISO/TS 16949 och beskrivs närmare i följande 
avsnitt. 

4.5.1 ISO/TS 16949 
ISO/TS 16949 är en kvalitetsstandard som utvecklats av Chrysler, Ford och General Motors 
med syftet att inom fordonsindustrin få gemensamma krav på leverantörernas kvalitetssystem. 
Eftersom många leverantörer producerar till mer än en fordonstillverkare blev hanterandet av 
kundernas olika standarder och krav en omöjlig situation för leverantörerna att tillfredsställa. 
ISO/TS 16949 bygger på ett antal olika fordonsstandarder, men grunden ligger i ISO 
9000:2000.  (Webbplats: Det norske veritas, 2007)  
 
ISO/TS 16949 innehåller olika verktyg för att grantera leverantörernas och artiklarnas 
kvalitet. Några av de som finns är APQP (Advanced Product Quality Planning and Control 
Plan) och PPAP (Production Parts Approval Process) och de beskrivs mer utförligt i Avsnitt 
4.6.2 och 4.6.3.  
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ISO/TS16949 är således anpassad efter fordonsindustrins underleverantörer och inte för dem 
som producerar själva fordonet. Anledningen till att slutproduktion inte kan vara certifierade 
för ISO/TS 16949 är att dess produktion inte är tillräcklig repetitiv (Ivrell Hedensjö, 2007).   

4.6 Värderingar, arbetssätt och verktyg 
Engagerat ledarskap är enligt Bergman & Klefsjö (2001) en förutsättning för att arbeta med 
kvalitetsutveckling. Detta ledarskap ska också stödjas av värderingarna; sätta kunderna i 
centrum, arbeta med processer och skapa förutsättningar för delaktighet. Dessa värderingar, 
vilka Bergman & Klefsjö (2001) väljer att kalla hörnstenar, ska stödjas av lämpliga arbetssätt 
och konkreta verktyg.  
 
Arbetsuppgifterna är i verksamheter upprepande av sin natur. Det som görs en dag ska även 
göras samma dag nästa vecka och så vidare. (Sandholm, 2001) Med detta är det enligt 
Sandholm (2001) viktigt att verksamheten bedrivs på ett metodiskt och systematiskt sätt, 
vilket kan stödjas av exempelvis ett kvalitetsledningssystem. För att föra samman en 
verksamhets olika funktioner krävs enligt Sandholm (2001) även ett strukturerat arbetssätt, 
där alla berörda parter arbetar i team. Arbetet bör byggas upp av olika steg som ska 
genomföras under exempelvis ett projekt (ibid). 
  
I detta examensarbete har författarna valt att definiera arbetssätt som det tillvägagångssätt 
som ska användas för att utföra en uppgift eller en aktivitet. För att underlätta arbetssättet 
finns rutiner som talar om hur arbetet ska utföras och som hjälp kan konkreta verktyg 
användas. Nedan presenteras tre verktyg som enligt författarna kan användas för att underlätta 
och förenkla arbetet vid kvalitetssäkring. Dessa verktyg är visualisering samt 
referensmanualerna PPAP och APQP. 

4.6.1 Visualisering 
Visualisering anses vara ett effektivt verktyg för att få medarbetarna att fokusera på de 
viktigaste sakerna och inte lägga energi på de punkter som inte är lika angelägna i 
sammanhanget (Dale, 2003). Visualisering är enligt Simonton et al. (1986) en process där den 
omedvetna hjärnan kan kommunicera med det medvetna. Enligt Platts & Tan (2004) är det en 
sak att påstå att användandet av visualisering som ett verktyg är ett viktigt sätt för att 
utveckla, förstå och hjälpa ett företags uppfattning av sin position i relation till andra aktörer. 
Det är en annan sak att använda dessa verktyg i verkligheten eller att veta hur 
visualiseringsprocessen ska hanteras (Platts & Tan, 2004).  
 
Författarna till examensarbetets anser att visualisering är ett verktyg som kan användas som 
hjälpmedel vid uppföljningen av ett företags kvalitetssäkringsarbete. Detta genom att 
synliggöra hur arbetet fortskrider med hjälp av exempelvis whiteboardtavlor.    

4.6.2 Advanced Product Quality Planning and Control Plan (APQP) 
APQP är en manual utvecklad av Chrysler, Ford och General Motors och innehåller riktlinjer 
för hur kvalitetsarbetet ska gå till hos leverantörerna. APQP definierar de steg som är 
nödvändigt för att säkerställa att produkten tillfredsställer kunden. Syftet med product quality 
planning är att förenkla kommunikationen mellan alla inblandade personer för att säkra att 
alla steg slutförs i tid. Leverantörens första steg i APQP är att tilldela ansvar till ett 
tvärfunktionellt team. För att arbetet med product quality planning ska bli effektivt krävs att 
fler än de som arbetar med kvalitet är involverade. I ett tidigt skede är det viktigt att teamet 
identifierar kundernas behov, krav och förväntningar. APQP:n innehåller kontrollplaner som 
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är uppdelade på tre områden; prototyper, före lansering och produktion. (Chrysler Corp. et al., 
1995)     

4.6.3 Production Parts Approval Process (PPAP) 
PPAP är ett förfarande som innebär att leverantören garanterar att produkten och processen är 
klar för serieproduktion. En PPAP utgörs av 18 handlingar (se Bilaga C) som på något sätt är 
kopplade till produkten eller tillverkningsprocessen. Dessa handlingar innehåller resultatet av 
analyser och aktiviteter som ingår i utvecklings- eller förändringsprocessen. PPAP-
handlingarna ska baseras på en typisk produktionskörning under verkliga förhållanden i 1-8 
timmar och minst 300 enheter i följd.    
 
Syftet med PPAP är att visa att leverantören är införstådda med kundens krav samt att 
produktionsprocessen har förmågan att ständigt tillverka produkter som uppfyller kraven.  
 
En godkänd PPAP innebär att: 

• Produkten är klar för serieproduktion 
• Produktionsprocessen är klar för serieproduktion 
• Kunden godkänner start av serieleverans 

 
Nytt godkännande av PPAP ska alltid begäras vid ny produkt, vid ändring av produkt samt 
vid korrigering av brist hos tidigare godkänd produkt. Vid planerade ändringar i 
produktionsprocessen ska kunden meddelas i förväg och tillfrågas huruvida nytt PPAP-
godkännande krävs. (Chrysler Corp. et al., 1995) 

4.7 Processer 
Enligt ISO 9000:2000 är definitionen på process ”grupp av samverkande eller varandra 
påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall” (Sandholm, 2001). En något skild 
definition presenterar Bergman & Klefsjö (2001) som menar att ”en process är ett nätverk av 
aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern 
kund”.   
 
En process har en början och ett slut och arbetsflödena är ofta tvärfunktionella och löper 
genom flera funktioner i en organisation. Enligt Bergman & Klefsjö (2001) kan en process 
delas upp efter den uppgift processen har. Med en sådan uppdelning skiljer man på 
huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. En huvudprocess skapar värde åt 
externa kunder och omsätter kundens behov till ett resultat som motsvarar kundens krav. 
Exempel på en huvudprocess är en tillverkningsprocess eller en produktutvecklingsprocess. 
En stödprocess ska leverera resurser till huvudprocessen och har således endast interna 
kunder. Ett exempel på en stödprocess är inköpsprocessen. Ledningsprocessen beslutar om 
organisationens mål och strategier. Den har även till uppgift att förbättra de övriga 
processerna i organisationen.  
 
Sandholm (2001) instämmer om att en huvudprocess är en process som förädlar varor eller 
tjänster till externa kunder, men anser till skillnad från Bergman & Klefsjö (2001) att 
exempelvis både produktion, marknadsföring och inköp är exempel på huvudprocesser. 
Vidare menar Sandholm (2001) att en huvudprocess består av delprocesser som vanligtvis 
utförs inom en funktion eller avdelning. Delprocesserna är i sin tur uppdelade i aktiviteter 
(Sandholm, 2001). Processledning är ett arbetssätt där det centrala är att se en organisations 
helhetsperspektiv och att förbättra processernas kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga 
(Bergman & Klefsjö, 2001).  
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Syftet med att arbeta med processer är enligt Bergman & Klefsjö (2001) att tillfredsställa 
kunderna med så liten resursåtgång som möjligt. Detta kräver noggrann planering och 
resurser av olika slag, exempelvis information eller arbetstid. Att arbeta med processer bidrar 
till att fokus flyttas från enskilda produkter till hela aktivitetskedjor. Det blir lättare att uppnå 
en gemensam vision eftersom det blir tydligare hur olika medarbetare bidrar till slutresultatet. 
 
Vid design av en ny process är det enligt Sörqvist (2001), viktigt att kontinuerligt utvärdera 
och verifiera utvecklingen av dess ingående steg. Det är även viktigt att tänka på att arbetet 
med processen ska bedrivas utifrån och in i verksamheten. Vid utformningen ska kreativitet 
strävas efter, där de befintliga arbetssätten ifrågasätts. Som stöd till detta kan exempelvis 
brainstorming utnyttjas för att generera idéer. (Sörqvist, 2001) Sörqvist (2001) nämner ett 
antal olika principer som kan vara användbara vid identifiering av nya processflöden. Några 
av dessa är: 
 

• Fokusera på processens tidiga steg, då det oftast är där de flesta problem uppstår. 
Genom att säkra de tidiga leden i processen kan det förhindra senare uppkomna 
avvikelser. 

• Förenkla och effektivisera informationsflödet, eftersom processer ofta innehåller 
information som kan feltolkas eller vara för omfattande. Genom att förtydliga och 
effektivisera informationsflödet erhålls vanligtvis flertalet fördelar. 

• Förbättra verksamhetens anpassningsförmåga och flexibilitet, eftersom stora 
förtjänster kan uppnås av processernas förmåga till att anpassa sig efter förändringar. 
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5 Produktionssystem och arbetssätt på Scania 
Detta kapitel beskriver hur Scania ska arbeta, med hänsyn till olika arbetssätt och verktyg. 
Fokus ligger på inköpsavdelningens arbetssätt. 
 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av Scanias och inköpsavdelningens arbetssätt. 
Arbetssättet som beskrivs visar hur Scania och därmed även hur inköpsavdelningen ska arbeta 
med hänsyn till de olika metoder och verktyg som finns formulerade. Kapitlet är således ett 
resultat av den dokumentstudie som har genomförts. Informationen som finns i detta kapitel 
har mestadels hämtas från Scanias Intranät, Scania InLine (2007), från möten angående bland 
annat Scanias organisation och ISO/TS16949 men även från en kurs i Scanias 
produktutvecklingsprocess. Delar av kapitlets olika avsnitt, bland annat Avsnitt 5.1, berör inte 
arbetet med kvalitetssäkring direkt utan finns med som stöd till hur detta arbete bör 
genomföras med avseende på Scanias värderingar och prioriteringar. 
 
Befintliga processer och unika Scaniafigurer har delvis valts att inte visualiseras med hänsyn 
till Scanias önskan om konfidentiellitet.  

5.1 Scanias Produktions System  
Scanias Produktionssystem (SPS), Figur 5.1, bygger på filosofierna kunden först, respekt för 
individen och eliminering av slöseri. Principerna att arbeta efter är standardiserat arbetssätt, 
rätt från mig, ständiga förbättringar och förbrukningsstyrd produktion med prioriteringarna i 
turordning; säkerhet/miljö, kvalitet, leverans samt ekonomi. Ledarskapet ska vara tydligt och 
stödjande i förbättringsarbetet. (Scania InLine, 2007)  
 
Scanias Produktionssystem har utvecklats av deras egna verkstäder, där medarbetarnas 
kunskap och erfarenhet har sammanförts för att skapa modellen (ibid). Syftet med SPS är 
främst enligt Scanias VD, Leif Östling, att skapa inspiration till att kontinuerligt arbeta med 
förbättringar.  
 

 
Figur 5.1 Scanias Produktionssystem (Källa: Scania InLine, 2007) 

5.2 Produktutvecklingsprocessen  
Produktutvecklingsprocessen pågår ständigt inom Scania för att utveckla företagets produkter 
och tjänster. Målet är att ta fram produkter med rätt kvalitet inom godkända kostnadsramar i 
rätt tid och med reducerad ledtid till marknaden. Produktutvecklingsprocessen innehåller tre 
uppdragstyper; förutveckling, kontinuerlig introduktion samt produktuppföljning. I samtliga 
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tre uppdragstyper är principerna modularisering, CEPPSS (Continuous Evolution of 
Properties Planned in Small Steps) och visualisering centrala. (PD-guiden, 2006) Att använda 
visualisering som verktyg beskrivs mer i Avsnitt 5.2.2. 
 
Förutveckling     
Uppdrag inom förutveckling syftar till att förbättra egenskaperna hos Scanias produkter. 
Uppdragen går aldrig direkt till produktionen utan går vanligtvis över till ett projekt i grön pil. 
Anledningarna till att arbeta med förutveckling är bland annat att utreda alternativa teknikval, 
säkerställa teknisk kompetens, kartlägga patentrisker och patentmöjligheter samt minska 
riskerna i projekten som sker i kontinuerlig utveckling. (PD-guiden, 2006)       
     
Kontinuerlig introduktion   
Uppdrag inom kontinuerlig introduktion utvecklar och introducerar nya produkter på 
marknaden. Produkterna bygger på ett produktprogram uppbyggt i moduler. (PD-guiden, 
2006)         
 
Kontinuerlig introduktion är uppbyggd av fem faser; förstudie, utveckling, verifiering, 
införande och termination, se figur 5.2. Ett Main Deliverable (MD) är ett viktigt resultat vid 
produktutvecklingen och är ett kommunikationsbegrepp i samband med rapportering om 
projektets läge, detta kan exempelvis vara att produkten är klar för serieproduktion. Ett MD 
kan bestå av flera Deliverables (D). För att övergång till nästkommande fas skall ske ska alla 
huvudresultat (MD) från den föregående fasen vara klara. (ibid)   

 
Figur 5.2 De fem faserna i kontinuerlig introduktion med tidpunkterna Start of production (SOP) och Start of 
customer order production (SOCOP)  (Källa: Scania InLine, 2007) 
 

I den första fasen, förstudie, skapas en organisation för projektet. En projektdefinition 
innehållande projektets mål, budget, begränsningar, aktiviteter samt tidsplan utformas. (ibid) 
 
Den andra fasen är utveckling och i den sker en uppdatering av projektdefinitionen. I denna 
fas är konstruktionen klar och preliminärt beskriven. Artiklar tas hem och utvecklingsprov 
utförs. I slutet av fasen tas beslut om introduktionsdatum på marknad. (ibid) 
 
I den tredje fasen, verifiering, blir produkten komplett beskriven och verifierad genom 
verifieringsprov. Underlaget är seriegodkänt och artiklar för produktionsstart (Start of 
Production, SOP) är beställda från leverantör. I fasen är även logistikkrav tillgodosedda, 
reservdelsartiklar klara samt beslut tagits om hur produkten ska introduceras på marknaden. 
(ibid)  
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Under fas fyra, införande, är artiklar framtagna för produktion och reservdelsändamål. 
Verifikation visar att Scania och leverantören klarar full produktionstakt. I denna fas ingår 
SOP och fasen avslutas med start av kundorderstyrd produktion (Start of customer order 
production, SOCOP). Datumet för SOP är det datum som projekts tidplan utgår ifrån. (ibid) 
 

I den femte och sista fasen, termination, når produkten slutkund med hjälp av upptrappning 
(Ramp-Up). De erfarenheter som projektet givit summeras i en slutrapport med hjälp av 
filosofin ”Lesson Learned”. (ibid) 
 
Produktuppföljning     
Uppdrag inom den röda pilen genomförs av säkerhets- kvalitets- och/eller kostnadsskäl. Ett 
uppdrag inom Field Quality (FQ) initieras av inträffade eller förväntade kvalitetsbrister hos 
kund. (PD-guiden, 2006)       

5.2.1 Produktutvecklingsmetoden 
Produktutvecklingsmetoden är det arbetssätt som används i produktutvecklingsprocessen. 
Metoden kännetecknas av en arbetsmodell innehållande principer, metoder och resultat, se 
Figur 5.3. Principerna talar om hur man ska resonera, metoderna hur man ska agera, vilket 
sedan ska leda till ett resultat. Principerna som utgör produktutvecklingsmetodens hörnstenar 
är; standardiserat arbetssätt, tvärfunktionellt och parallellt arbete samt erfarenhetsåtervinning 
(Lesson Learned). (PD-guiden, 2006)     
 

 
Figur 5.3 Scanias arbetsmodell (Källa: Scania InLine, 2007) 

5.2.2 Visualisering    
Ett viktigt verktyg på Scania är visualisering. Det innebär att information illustreras med hjälp 
av text och figurer för att öka och förenkla förståelsen av helheten. På vissa av Scanias 
avdelningar finns visualiseringsrum som innehåller whiteboardtavlor med papperslappar och 
magneter i varierande färger. Whiteboardtavlorna beskriver i stor utsträckning vilka projekt 
som för tillfället är aktiva på avdelningen samt deras status i PD-processens respektive faser.  
 
Grön magnet betyder att allt går enligt plan och projektmålen kommer att uppnås enligt plan, 
gult betyder att det finns avvikelser men korrigerande åtgärder är planerade så att 
projektmålen kommer att uppnås. Rött visar på allvarliga avvikelser. Projektmålen kommer 
inte att uppnås och korrigerande åtgärder finns inte framme. Vit magnet innebär att den 
avdelningen, gruppen eller personen inte är delaktig i det specifika projektet. (Thomasfolk, 
2007)   

Principer 

Metoder 

Resultat 

 
Ett sätt att tänka… 

 
Ett sätt att göra… 

 
…vilket leder till resultat 
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5.3 Arbetssätt och verktyg på Scanias inköpsavdelning 
Hela Scania ska arbeta standardiserat och för att uppnå detta på Scanias inköpsavdelning har 
ett dokument tagits fram, Procurement 2000, som bland annat innehåller de värderingar och 
filosofier som ska råda. Procurement 2000 beskrivs vidare i Avsnitt 5.3.1.  
 
Processen för inköpsavdelningen beskrivs i ett antal olika flöden visualiserade i fem 
processer. Huvudprocessen är Sourcing process och stödprocesserna är Quality Assurance 
process, Segment strategy process, Supplier life cycle process samt Deviation handling 
process. Sourcing process, Supplier life cycle process samt Quality Assurance process 
behandlar främst infasning av ny leverantör och anskaffning av artikeln av vilket författarna 
valt att förklara dessa tydligare i Avsnitt 5.3.2. Scania ska arbeta efter kundernas krav, men 
även efter den nationella standarden ISO/TS16949; se Avsnitt 4.5.1, vilket gör att leverantörer 
och artiklar kontinuerligt måste ses över och kvalitetssäkras på nytt för att säkerhetsställa att 
inga kvalitetsavvikelser uppstår. En avvikelse kan ge en allvarlig effekt om den upptäcks för 
sent.  

5.3.1 Procurement 2000  
Procurement 2000 innehåller de filosofier, prioriteringar och principer som avdelningen inköp 
ska arbeta efter. Innehållet är uppdelat i fem grupper, HR (Human Resources), produkter och 
leverantörer, kvalitet, arbets- och organisationsprinciper samt KPI (Key Performance 
Indicators). (Scania InLine, 2007)     
 
SQA:erna, ska fokusera på de filosofier som behandlar kvalitet i Procurement 2000. När en ny 
artikel ska kvalitetssäkras kan man med stöd av en filosofi, benämnd som filosofi 29 i 
Procurement 2000, finna de faktorer som bör tas i beaktande när valet av 
kvalitetssäkringsnivå ska göras.  Nivån på en artikels kvalitetssäkring bestämmer hur mycket 
resurser som måste användas vid kvalitetssäkringen. Faktorerna som ska beaktas vid val av 
nivå är lagkrav, ritningens klassificering Critical (C), Major (M) eller Standard (S), hur 
mycket erfarenhet som finns från liknande produkter, komplexitet och risk i 
produktionsprocessen samt hur leverantörsstrukturen ser ut; se Figur 5.4. (ibid) 
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Komplexitet Risk Konsekvens  
Figur 5.4 Samband mellan kvalitetssäkringsnivå och komplexitet, risk och konsekvens (Fritt från filosofi 29 i 
Procurement 2000 (Källa: Scania InLine, 2007)) 
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5.3.2 Processer på inköpsavdelningen 
Nedan följer en kort beskrivning av de processer som inköpsavdelningen ska arbeta i, efter 
och med. 
 
Sourcing Process  
Sourcing Process beskriver arbetet med att anskaffa en ny artikel. Processen består av åtta 
steg, från infasning till implementering. Vid infasning av ny leverantör samt anskaffning av 
en ny artikel krävs det större resurser för att godkänna leverantören med hänsyn till 
leveransprecision, kvalitetssäkring, totalkostnad och så vidare. Arbetet med att ta in en 
leverantör beskrivs mer utförligt i Supplier life cycle process, medan anskaffning av en ny 
artikel beskrivs i denna process. Mellan stegen i processen finns inga formella övergångar 
utan det är upp till varje inköpare att bedöma när nästa steg är redo att antas. Detta gör att 
stegen inte behöver ske i tur och ordning, utan ett steg kan påbörjas utan att det föregående är 
klart, detta beror på att det är fler än inköparna som är involverade i varje steg. SQA:n måste 
exempelvis under hela processen vara med och se till att kvalitetssäkringsplanerna följs. Att 
arbeta på detta sätt men informella övergångar mellan stegen gör att infasning av nya 
leverantörer och artiklar flyter på även om ett steg tar längre tid för en roll än för en annan. 
(Scania InLine, 2007) 
 
Supplier life cycle Process 
Scanias sätt att ta in en ny leverantör beskrivs i Supplier life cycle process. Processen 
innehåller åtta steg, från utvärdering av potentiella leverantörer till utfasning av befintlig 
leverantör. Syftet med denna process är minska konsekvenserna vid produktion såsom 
produktionsstopp och materialbrist vid förändringar i leverantörsstrukturen. Detta ska enligt 
Scania ske med hjälp av ett standardiserad sätt att arbeta, det vill säga Supplier life cycle 
process. (Törenholt, 2006) Processens resultat ska bland annat vara ny godkänd leverantör, 
men även utfasning av en gammal leverantör vid behov (Scania InLine, 2007). Denna process 
löper delvis parallellt som Quality Assurance processen, vilken förklaras i nästa avsnitt.  
 
Quality Assurance Process  
En av de processer som stödjer Sourcing process är Quality assurance process. 
Kvalitetssäkringsprocessen används främst av SQA:erna. Processen löper parallellt med 
Sourcing process, men SQA:erna arbetar självständigt med kvalitetssäkringen av artiklar. 
SQA:erna har kontinuerligt kontakt med projektinköpare, produktionsinköpare 
(commodityinköpare) samt konstruktörer för att säkerhetsställa att rätt artiklar köps in från rätt 
leverantörer med hänsyn till kvaliteten. (Scania InLine, 2007) 
 
Kvalitetssäkringen av artiklar och leverantörer går hand i hand. Generellt kan inte en 
leverantör producera kvalitetssäkrade artiklar om inte dess processer är kvalitetssäkrade 
(Ekdahl, 2007). Kvalitetssäkringen innefattar att leverantören inte enbart måste klara av att 
producera en artikel som är bra utan måste även klara av serieproduktion i den omfattning 
som Scania kräver för sin produktion. (Scania Inline, 2007)  
 
Kvalitetssäkringsprocessen är till skillnad från Sourcing process uppdelad i ett antal steg som 
ska avklaras i tur och ordning och följer produktutvecklingsprocessens fyra första faser i 
kontinuerlig utveckling. Exempelvis ska steg ett i kvalitetssäkringsprocessen vara avklarat i 
den första fasen, pre-study, i kontinuerlig utveckling. Rubriken i varje steg i 
kvalitetssäkringsprocessen motsvarar det stegets huvudresultat, så kallat MD (Main 
Deliverable), och det är i sin tur uppdelat i ett antal delresultat, D (Deliverables). 
Kvalitetssäkringsprocessen visualiseras i Figur 5.5. (Scania InLine, 2007) 
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Figur 5.5 Quality Assurance process (Källa: Scania InLine, 2007) 

 
Det första stegets huvudresultat är att en kvalitetssäkringsplan ska definieras. För att detta ska 
uppfyllas krävs att tre ingående delresultat uppfylls. Det första delresultatet är att en 
kvalitetssäkringsplan utformas, det andra att artikelns design och koncept granskas och 
eventuellt förbättras och det tredje är att tillverkningsprocessen ska ha beaktats. (ibid) 
 
I nästföljande steg handlar huvudresultatet (MD) om att säkra tillverkbarheten av artikeln. 
Eventuella förändringar och förbättringar av artikelns design eller koncept ska i detta steg 
vara godkända. För att detta steg ska vara uppfyllt ska en utvärdering av tillverkbarheten samt 
en uppdatering av kvalitetssäkringsplan göras. (ibid) 
 
Att säkra för-serieproduktion är resultatet i kvalitetssäkringsprocessens tredje steg. 
Förändringar och förbättringar i designen ska nu vara färdigställt samt att tillverkbarheten ska 
vara godkänd och kvalitetssäkringsplanen ska vara verifierad. Då dessa delresultat är 
avklarade är kvalitetssäkringsprocessen färdig för att anta det fjärde och sista steget, vilket är 
att godkänna processen för serieproduktion av artikeln. (ibid) 
 
Fjärde stegets delresultat innebär att kvalitetssäkringsplanen är fullbordad, att PPAP är färdig 
samt att produktionsprocessen är verifierad. Figur 5.6 visar när aktiviteter och resultat 
kopplade till kvalitetssäkring ska vara klart, men hänsyn till SOP och SOCOP. (ibid) 

 
Figur 5.6 Kvalitetssäkringsaktiviteter i steg fyra (kvalitetssäkringsprocessen) samt fas fyra i 
produktutvecklingsprocessen, kontinuerlig utveckling (Källa:PD-kurs) 
   

Kvalitetssäkringsprocessen stöds av ett antal rutiner, metoder och standarder vilka beskrivs 
mer ingående i Avsnitt 5.3.3.  

5.3.3 Automotive Purchasing Manual (APM) 
Automotive Purchasing Manual (APM) är ett dokument som innehåller en arbetsinstruktion 
för en specifik process (Törenholt, 2007). För att skapa förståelse vad som i examensarbetets 
författande ska vara gjort med hänsyn till kvalitetssäkring har två APM studerats mer 
ingående, APM003 och APM147.  
 
I APM003 beskrivs de huvud- och delresultat, det vill säga Main Deliverables (MD) och 
Deliverables (D), som ska vara gjorda i varje fas innan fasövergång. Den innehåller även 
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detaljerade aktiviteter för att stödja arbetet med att uppfylla huvud- och delresultaten. I 
APM003 finns ett antal aktiviteter som SQA:erna idag ska göra för alla artiklar.  Det APM003 
tillför examensarbetet är att den beskriver vad SQA:erna ska redovisa med hänsyn till 
kvalitetssäkring vid fasövergång, i kontinuerlig utveckling i produktutvecklingsprocessens (se 
Avsnitt 5.2). (Scania InLine, 2007) APM003 är uppdelat i tre kategorier;  
 

• Development and Testing process: Innehåller aktiviteter för att hjälpa till att 
projekt/uppdrag fortskrider i rätt takt. 

• Serial and Spare parts process: Innehåller aktiviteter för att nå rätt produktkostnad 
och leverantörsval för produktion och reservdel. 

• Quality Assurance process: Beskriver arbetet för SQA:erna 
  
APM 147 beskriver kvalitetssäkring av artiklar. Den säger “All parts purchased by Scania 
shall be quality assured before delivery to Scania”. APM147 är det dokument som främst 
kopplas till SQA:erna då den till största del berör utförandet av PPAP hos leverantör, se 
Bilaga D. Det är respektive SQA som har ansvaret för att artiklar blir kvalitetssäkrade samt att 
huvudresultatet blir inrapporterat för fasövergång. APM147 beskriver även utförandet av 
Temporary Permission for Deliveries (TPD) och Interim Approval, vilket innebär att 
leverantören inte är godkänd för serieproduktion utan enbart fått ett tillfälligt tillstånd att 
leverera. Den första av dem, TPD, kan exempelvis bero på att ritningen inte är i rätt status, 
och Interim då PPAP-dokumenten inte är i sin ordning, exempelvis felaktiga mätresultat. 
(ibid) 

5.3.4 Koppling mellan internationella standarder, manualer och Scanias 
arbetssätt 
I detta examensarbete tas ett antal internationella standarder upp samt ett antal som Scania 
själva utformat. SDT 3868 (Standard 3868) är den standard som Scanias övriga standarder ska 
utgå ifrån. Kopplingen mellan de externa och interna standarderna och manualerna har 
författarna valt att tydliggöra genom att ta fram en visuell överblick, Figur 5.7. Figuren visar 
hur standarderna och manualerna i tur och ordning leder till examensarbetets syfte, att 
kvalitetssäkra nya artiklar. Scanias produktionssystem (SPS) är fristående i figuren och det 
betyder således att SPS beskriver hur hela Scanias ska arbeta. 
 

 
Figur 5.7 Kopplingar mellan standarder, manualer och Scanias arbetssätt 
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6 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel innefattar en nulägesbeskrivning över hur arbetet med kvalitetssäkring av nya 
artiklar går till idag samt en kartläggning av hur ett önskat arbetssätt ser ur. Kapitlet berör 
även hur uppföljning av aktiviteterna i kvalitetssäkringen kan ske. Innehållet i kapitlet är 
baserat på intervjuer samt information från fokusgrupp. 

6.1 Sammanfattning av intervjuresultat 
Intervjusammanfattningen är uppdelad efter frågorna som intervjuunderlaget innehöll (se 
Bilaga B). Sammanfattningen har arbetats fram med hjälp av den brainstorming som utfördes 
vid sammanställningen av intervjuerna, se Avsnitt 3.5.2. Sammanfattningen visar de generella 
likheter som funnits i varje fråga, vilka har analyserats fram från intervjusammanställning. I 
Avsnitt 6.1.4 presenteras övriga synpunkter som intervjuerna har givit. Detta Avsnitt besvarar 
inte examensarbetets syfte men anses av författarna ändå vara viktig information att ta tillvara 
eftersom det är åsikter som de involverade har. 

6.1.1 Bakgrund 
SQA:erna på samtliga avdelningar som köper in direkt material (Drivlina, Hytt samt Chassi 
och buss) finns representerade i urvalsgruppen till intervjuerna. Inom dessa respektive 
avdelningar är även olika produkttyper, commodityn, representerade. Bland annat finns 
SQA:er från Cab Components, Castings, Chemicals, Sheet Metal och Electrical bland 
respondenterna. 
 
SQA:erna har arbetat olika länge på sina respektive poster och erfarenheten av kvalitetsarbete 
varierar mellan några år till över 20 år.  
 
Antalet leverantörer som respektive SQA ansvarar för varierar kraftigt. Det kan röra sig om 
allt ifrån en handfull till över sjuttio leverantörer. Även antalet nya artiklar som 
kvalitetssäkras av varje SQA per år varierar mycket, det kan vara allt ifrån ett tiotal till ett 
hundratal nya artiklar.   

6.1.2 Arbetssätt vid kvalitetssäkring 
Arbetet med kvalitetssäkring av nya artiklar 
Kvalitetssäkringen av nya artiklar görs enligt respondenterna i olika steg vilka sammanfattas 
nedan: 

1. Det första som görs är att bakgrundsinformation om aktuell leverantör och artikeln 
samlas in. Specifikationer om artikeln studeras så att information om denna fås. Ibland 
sker medverkan vid konstruktionsgenomgångar och där kan diskussion ske om vad 
som gått fel tidigare vid liknande artiklar. Leverantören och dess processer studeras 
samt att man vid behov deltar i projektmöten både internt och externt. Information kan 
även inhämtas från FRAS (Scanias interna felrapporteringssystem) samt från E-
qualityrapporter. 

2. En ritningsgranskning utförs med leverantören där kontroll görs att det finns förståelse 
hos leverantören för de krav som är uppsatta av Scania. Leverantören måste vara 
införstådd med sina åtaganden och Scania måste ta del av leverantörernas 
ritningskritik angående artikeln samt ta del av eventuella förbättringsförslag på 
artikelns design. Det som måste tas i beaktande är funktionskrav och krav på 
exempelvis miljötålighet. För att samla information kan det vara till hjälp att gå på 
ECO-möten (Engineering Change Order).   
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3. Delta vid prototyptillverkning samt vid tester och provning. Medverkan tidigt i 
artikelns livscykel är önskvärt. 

4. Sedan tas ett beslut om vilka PPAP-dokument som ska begäras in från leverantören. 
Detta görs vid orderläggning. 

5. Ett besök hos en leverantör måste planeras och en agenda görs över vad som ska 
studeras. Vid besöket hos leverantören studeras deras dokumentation, en översyn görs 
av deras processer och processkapabiliteten studeras. En diskussion förs över hur 
leverantörens säkerställer kvaliteten från sina underleverantörer. En process-FMEA 
utförs där de risker som finns med processen diskuteras samt hur man kan göra för att 
minimera riskerna. Om artikeln har några Special characteristics, exempel lagkrav, 
bör en extra kontroll sättas in. En åtgärdsplan tas sedan fram som preciserar vad som 
bör förbättras hos leverantören. 

6. Sedan är det önskvärt att delta vid för-serieproduktion (Significant Production Run, 
SPR) och vid behov närvara under fulltaktsproven.   

7. Till sist i arbetet med kvalitetssäkring av en ny artikel signeras PSW:n (Part 
Submission Warrant) och återsänds till leverantören. Sedan görs en summering av 
arbetet.  

 
Utformning av en kvalitetssäkringsplan och vad som påverkar den 
Vid utformningen av en kvalitetssäkringsplan är det en mängd faktorer som måste tas hänsyn 
till. Exempel på faktorer är; en ny konstruktör, vad leverantören har för förutsättningar, vad 
man vet om leverantören och dess processer, hur man har klassificerat artikeln (enligt filosofi 
29 i Procurement 2000), artikelns prototyper och resultat från provning och tester, om det 
finns lagkrav som påverkar samt vad effekten av ett fel på fordonet blir på line eller på väg.  
 
Hur mycket resurser som ska läggas på kvalitetssäkringen baseras även mycket på känsla och 
uppfattning. Information från datasystemet MATRIS som kan vara till användning för SQA:n 
är exempelvis om PPAP är godkänd, introduktionsdatum för artikeln och vilken leverantör 
som levererar vilka artiklar. 
   
Vissa SQA:er gör endast en kvalitetssäkringsplan för de artiklar som anses vara kritiska, 
medan andra anser att denna plan utförs av leverantören och att SQA:n sedan enbart 
godkänner den.  
 
För att säkerställa att leverantören vet vad som ska göras i respektive del i PPAP:en kan man 
sluta en PPAP-agreement. Det är en överenskommelse som specificerar vilka dokument av 
PPAP som ska redovisas och vilka restriktioner som gäller för respektive del.     

 
Klassificering av artiklar och kriterier som används 
I dagsläget saknas ett standardiserat sätt att klassificera artiklar. Denna klassificering som 
utförs sker främst av varje SQA individuellt. Denna klassificering sker ibland endast på 
leverantören eller på hela artikelfamiljer istället för på artikelnummer.  
 
Det finns variation mellan respondenterna om vem som utför klassificeringen. Vissa beskriver 
att det främst är konstruktionsavdelningen som gör mest arbete med avseende på 
klassificering medan andra tycker att det varierar mellan konstruktören, inköparen och SQA:n 
om vem som gör den.  
  
De faktorer som beaktas vid klassificering av artiklarna är; lagkrav, tidigare erfarenhet om 
leverantören och vad det finns för krav på ritning (Special Characteristics). Det kan vara svårt 
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att identifiera säkerhetsaspekter på artiklar och även vilka specifika egenskaper som är 
nödvändiga. 
 
Vid en ny leverantör och en ny artikel finns ingen dokumentation vare sig om leverantören i 
sig eller om artikeln. Då en befintlig leverantör anlitas men artikeln i sig är ny kan man, om 
det finns någon, studera tidigare dokumentation som är gjord om leverantören.  
 
En artikel får ofta en låg risk om det rör sig om en modifierad artikel, det vill säga en 
förändring av en befintlig artikel. Vid låg risk används mindre resurser, det vill säga mindre 
tid läggs på artikeln, än vid en artikel med hög risk.   
 
En artikel klassificeras som hög risk om det finns säkerhets- eller lagkrav, om det är en 
komplex artikel, om det är ny teknik som ska provas eller om det är en ny leverantör. Om 
artikeln klassificeras som hög risk utförs en FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) och 
SQA:n vill delta medan leverantören utför sin SPR (Significant Production Run). 
  
Det viktigaste i kvalitetssäkringen av nya artiklar 
Det viktigaste i kvalitetssäkringen av nya artiklar är enligt respondenterna att;  

• leverantören är införstådd med kraven från Scania 
• medverka på konstruktionsgenomgångar 
• säkerhets- och lagkrav beaktas 
• Scanias Basic Demands uppfylls av leverantör (STD3868) 
• leverantören har gjort sina åtaganden enligt PPAP  
• e-quality rapporter gås igenom med leverantör  
• ta vara på erfarenheter från liknade artiklar  
• PPAP anpassas efter den mängd som ska produceras  
• regelbundna möten med leverantör genomförs 
• artikeln klassificeras 
• leverantörsbesök genomförs 

 
Det är även vikigt att rätt kvalitet uppnås, att leverantören är villig att lyssna och lära samt att 
PPAP-aktiviteterna är tidsatta och att ett datum finns när PPAP ska vara klart. SQA:n måste 
skilja på leverantörs- och konstruktionsfel så att åtgärder kan sättas in på rätt ställe. 
 
Det som komplicerar kvalitetssäkringsprocessen 
Det finns en mängd faktorer som komplicerar kvalitetssäkringsprocessen. Dessa är enligt 
respondenterna bland annat att identifiera kritiska processteg hos leverantören, att 
ritningsunderlag är sent och att leverantören inte får ta del av dem i tid samt att interna 
deadlines inte hålls. Andra faktorer är att leverantören får för kort tid för att utföra sina PPAP-
aktiviteter samt att vissa artiklar är tidskrävande för att de ska testas i långtidsprov.   
 
Det som ytterligare beskrivs komplicera kvalitetssäkringsprocessen är att det är en stor flora i 
antal projekt och att det administrativa arbetet tar för mycket resurser. 

6.1.3 Uppföljning 
Uppföljning av kvalitetssäkring av nya artiklar  
På projektnivå finns uppföljning och på en av inköps avdelningar sker denna uppföljning med 
hjälp av Visual Planing.  Det är projekttavlor (resurstavlor) med information om hur det går i 
projekten och vad som är på gång.  
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Den stora frågan vid uppföljning är om det ska ske på projektnivå eller artikelnivå. Det finns 
varierade åsikter om detta, men SQA:erna tillsamman med författarna anser att det beror 
mycket på variationen (komplexitet och mängd) i de olika produktsegmenten. Många, dock 
inte alla, har någon individuell uppföljning i Office-programmet Excel. Vid besök hos en 
leverantör ska Scania eller leverantören skriva en rapport, men vid en Audit ska alltid 
rapporten skrivas av Scania. Vid en SPR ska uppföljning göras men den dokumenteras inte 
alltid. Rapporten kan innehålla en åtgärdsplan, en så kallad CAP-plan (Corrective Action 
Plan) och den beskriver vad leverantören ska förändra och förbättra.      
 
Idag är det ingen som efterfrågar uppföljning av MD eller D. Det görs enligt respondenterna 
överlag för dålig dokumentation och de flesta förutsätter att leverantören har dokumentation 
som man kan lita på. Leverantören har via att vara certifierad för ISO/TS16949 åtagit sig att 
ansvara för kvalitetssäkringen. 
 
Behöver följas upp och dokumenteras 
Det finns många aktiviteter som respondenterna anser behöver följas upp. Bland annat 
konstruktionsgenomgångar2, ritningar och specifikationer.  Det skiljer sig vanligtvis på vad 
som behöver dokumenteras individuellt av varje SQA och vad som behöver följas upp med 
hänsyn till ett helt projekt. Special characteristics och tekniska bestämmelser anses vara det 
som främst behöver följas upp och dokumenteras med hänsyn till artikelns design. Det är 
även viktigt för Scania att visa att leverantören är införstådd med dessa. Då ett speciellt 
verktyg ska tas fram för tillverkning av en specifik artikel anses det viktigt att status på 
verktygstillverkningen följs upp och dokumenteras, detta för att visa om tidplanen kommer att 
kunna hållas. 
 
PPAP-dokumenten har nämnts som viktigt att följa upp och dokumentera, främst med hänsyn 
till SPR och fulltaktsprov, men även vilka PPAP-dokument som tidigare, exempelvis annan 
artikeln, har begärts in vid av leverantören. 
 
Sammantaget anses det viktigt att under ett projekt dokumentera och följa upp; status på 
huvudresultat (MD) och delresultat (D), hur tidplanen har följts mot projektet men även 
gentemot leverantören, det som gått fel under tiden samt hur leverantören har valts. 
 
Anledning till dokumentering/uppföljning 
Anledningarna till att dokumentera är flera. Bland annat finns ett utbildningssyfte och 
erfarenheter kan bytas mellan SQA:er. Vid exempelvis sjukfrånvaro eller nyanställning kan 
dokumentering underlätta arbetet.  
 
Uppbyggnad av uppföljningsverktyget för att det ska användas 
Det finns ett behov av en systematisk uppföljning men för att ett uppföljningsverktyg ska 
användas måste det vara enkelt att använda och inte ta mycket tid i anspråk. Önskemål som 
kommit fram är att dokument som exempelvis PSW ska gå att få via internet samt att det i ett 
uppföljningsverktyg ska finnas möjlighet att kunna skiva kommentarer och inte bara kunna 
bocka av när ett huvudresultat är klart.  
 
Förslag som inkommit är att informationsbäraren MATRIS eller felrapporteringsverktyget 
FRAS är möjliga att använda som uppföljningsverktyg. 

                                                
2 Genomgång med konstruktionsavdelning om artikelns design och uppbyggnad 
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Behov att se statusen i kvalitetssäkringsprocessen 
De som är i behov att se status och hur det går i processen med kvalitetssäkring är SQA:er, 
inköpare, berörda projektdeltagare, Commodity manager, objektledare, konstruktions- 
avdelning samt nyanställda. Uppföljning/dokumentering anses ska stödjas av begreppet 
”Basera beslut på fakta”. 

6.1.4 Övriga synpunkter 
Att finna balans mellan produktion och marknad och av det värdera kostnad mot kvalitet 
anses av respondenterna ibland skapa problem vid inköp av artiklar. Detta kan även leda till 
svårigheter med hänsyn till att leverantören tas in sist i projektets utveckling. Att leverantören 
tas in sent leder till att de får kort tid på sig för att kvalitetssäkra sina artiklar samt att de inte 
har möjlighet att bidra till förbättringar på designen. Om leverantören bidrar med 
förbättringsförslag redan på designen kan det på lång sikt leda till en mer kostnadseffektiv 
produktion. 
 
Tid är något som av de flesta respondenter anses vara ett problem och främst eftersom den 
aldrig tycks räcka till. Arbetet med kvalitetssäkringen startas ofta sent i ett projekt och 
magkänsla och erfarenhet spelar en allt för stor roll då artikeln eller leverantören ska 
godkännas. Tid är även ett problem då det handlar om att fördela resurser, idag är det 
vanligtvis så att SQA:erna får arbeta för mycket i produktuppföljning fast de egentligen 
enbart borde arbeta i kontinuerlig utveckling 
 
Sammantaget anses olika segment behöva olika arbetssätt för att kvalitetssäkra nya artiklar. 
Detta beror på artiklarnas olika komplexitet och olika volym men även på vad varje 
commodity ser som bästa arbetssätt (Best Audit Practice, BAP). 
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7 Identifierade förbättringsmöjligheter  
Detta kapitel innehåller den analys som gjorts utifrån nulägesbeskrivningen samt från 
resultatet av dokument- och litteraturstudien. Analysen tar även upp identifierade 
förbättringsmöjligheter. 
 
Detta avsnitt beskriver de förbättringsmöjligheter som författarna identifierat utifrån 
jämförelsen mellan nulägesbeskrivningen och dokumentstudien, men även från utförd 
litteraturstudie. Dessa förbättringsmöjligheter har sedan legat till grund för utformandet av 
den nya kvalitetssäkringsprocessen (se Figur 9.1) men även för att ta fram konkreta 
rekommendationer på klassificering och uppföljning.  

7.1 Kvalitetssäkringsprocessen 
I den befintliga kvalitetssäkringsprocessen har författarna identifierat ett antal avvikelser 
mellan vad som finns med i den befintliga kvalitetssäkringsprocessen och vad SQA:erna 
beskrivit att de gör i sitt arbete. I detta avsnitt omvandlas dessa avvikelser tillsammans med 
teorier om processer till förändringsförslag för den nya kvalitetssäkringsprocess som 
författarna har tagit fram i Avsnitt 8.1.  
 
Tydligt och konkret 
Den förbättring som författarna har identifierat som en avgörande faktor till förändring är att 
kvalitetssäkringsprocessens huvudresultat (MD) känns otydliga och inte konkreta. SQA:erna 
har nämnt att de är svåra att ta till sig och framförallt ansåg de att det var besvärligt att avgöra 
om huvudresultatet var uppfyllt. Nulägesbeskrivningen har gett författarna en idé om att 
bygga upp kvalitetssäkringsprocessen med påståenden som huvudresultat. Denna idé stärks 
även av teorier angående utformande av nya processer. Detta ska göra att SQA:n måste ta ett 
beslut för att gå vidare till nästa steg. Denna typ av upplägg används delvis i 
inköpsavdelningen sourcing process (se Avsnitt 5.3.2), där huvudresultaten är mer konkreta, 
exempelvis ”Är ett pris fastställt på artikeln”. Ett beslut blir enligt författarna mer konkret och 
pålitligt, eftersom det innebär ett starkare ansvar för att resultatet är uppfyllt. 
 
Tydliga gränssnitt  
En annan förbättringsmöjlighet som författarna identifierat är att det i den befintliga processen 
finns flertalet upprepningar som stundtals känns onödiga och förvirrande för författarna som 
för SQA:erna. Upprepningarna sker främst mellan delresultaten i de olika faserna i den 
befintliga kvalitetssäkringsprocessen. Ett delresultat i fas ett är exempelvis att ”definiera en 
kvalitetssäkringsplan” medan det i fas två är att ”uppdatera kvalitetssäkringsplan”. Detta 
upplägg har författarna med stöd av SQA:erna ansett leda till oklara gränssnitt mellan vad 
som ska göras i varje unikt delresultat. För att undvika detta i den nya 
kvalitetssäkringsprocessen har författarna valt att utgå från varje huvudresultat för att se vilka 
delresultat som bör vara med för att huvudresultatet ska vara uppfyllt. Det som 
nulägesbeskrivningen har visat är att det i vissa faser i den befintliga 
kvalitetssäkringsprocessen inte heller finns någon tydlig koppling mellan delresultatet och 
huvudresultatet. Detta är något som tagits hänsyn till vid skapandet av den nya 
kvalitetssäkringsprocessen. Att utforma den nya kvalitetssäkringsprocessen på detta sätt stöds 
också av studerade processteorier.  
 
Belysa det som är viktigt 
Den befintliga bilden över kvalitetssäkringsprocessen belyser enligt författarna inte det som är 
viktigast vid kvalitetssäkring av artiklar. Detta har främst uppmärksammats av författarna då 
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befintliga huvud- och delresultat samt aktiviteter har jämförts med det som SQA:erna ansåg 
vara viktigt i kvalitetssäkringsprocessen. Jämförelse har även gjorts med hur SQA:erna i 
verkligheten beskriver att de kvalitetssäkrar artiklar (se Avsnitt 6.1.2). 
  
Undvika tidsbrist 
Brist på tid var en annan del som kom fram under intervjuerna. Denna tidsbrist för SQA:erna 
kan bero på en mängd faktorer. Konstruktionsavdelningen kanske inte är klara med ritningen i 
tid och då leder det till att leverantören får kortare tid på sig i arbetet med PPAP. Detta 
eftersom introduktionsdatum då produkt ska lanseras på marknaden sällan flyttas framåt för 
att förseningar har uppkommit. Att fokusera på processens tidiga steg anses i teorier stärka en 
process och detta är något som författarna beaktat då den nya processen utformats. 
 
Övriga förbättringsmöjligheter 
Utifrån Scanias önskan har upplägget på den nya kvalitetssäkringsprocessen medvetet 
utformats till att likna den befintliga. Detta för att den nya processen inte ska bli något 
revolutionerande att implementera.  
 
Det författarna vill att den utformade processen ska bidra med är att användaren av den ska 
känna ”en röd tråd” genom samtliga huvud- och delresultat. 

7.2 Klassificering, uppföljning och dokumentation 
Nulägesbeskrivningen har visat ett behov av att klassificera och följa upp arbetet med 
kvalitetssäkring av nya artiklar. Idag existerar ingen skriftlig klassificering av artiklar. Alla 
SQA:er gör oftast en klassificering av artikeln ändå men bara i sitt eget ”huvud”. 
Klassificeringen baseras enligt dem själva mer på erfarenheter än på konkreta saker såsom 
leverantörsstruktur och artikelns komplexitet.  Examensarbetes initiativtagare, Eva Ivrell 
Hedensjö, har också visat önskan om ett klassificeringssystem av något slag. Eftersom 
artiklarna varierar i komplexitet och mängd finns ett behov av att klassificera artiklar. Om 
detta inte görs kommer en eventuell uppföljning ta för mycket resurser. SQA:erna vill själva 
inte arbeta administrativt, vilket dokumentering av exempelvis klassificering skulle innebära.. 
Nulägesbeskrivningen tillsammans med dokumentstudien har visat tendens att tre 
klassificeringsnivåer är önskvärt. Detta eftersom artiklarnas variation i exempelvis 
komplexitet och mängd inte anses kunna beskrivas med färre nivåer än tre och inte med fler 
nivåer än tre, då det skulle leda till svårigheter med att fördela artiklarna i rätt nivå.  
 
En viktig del som kom fram under intervjuerna var att mycket kunskap enbart finns lagrad 
hos personer och det medför att det blir ett stort beroende av en unik person. Vid frånvaro kan 
ingen sätta sig in i arbetet eftersom bara den som utfört aktiviteten vet vad som gjorts och var 
i processen med kvalitetssäkring man befinner sig. Detta personberoende kan undvikas genom 
att information exempelvis på uppstådda avvikelser och problem dokumenteras. Denna 
information bör dokumenteras av varje SQA i en egen uppföljning innehållande information 
om exempelvis leverantör samt uppstådda avvikelser i kvalitetssäkringsarbetet.  
 
Uppföljningen som fanns under författandet av examensarbetet var utformat så att en artikel 
enbart rapportas in då den är godkänd (PPAP approved). Detta betyder att vetskapen om hur 
arbetet med kvalitetssäkring fortlöper förblir okänt för samtliga förutom SQA:n själv. 
Nulägesbeskrivningen har visat att detta är ett problem vid eventuell frånvaro såsom sjukdom. 
I detta fall vet ingen status på kvalitetssäkringen på den unika artikeln. Denna uppföljning 
underlättar även arbetet för bland annat kvalitetscheferna och projektledarna då de på ett 
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enkelt sätt kan ta reda på vilka artiklar som avviker från bestämd projekttidplan med avseende 
på kvalitet. 
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8 Utformning av förbättringsförslag 
Detta kapitel beskriver analysen som gjorts av de identifierade förbättringsmöjligheter men 
även hur dessa har utformats till förbättringsförslag. Kapitlet beskriver även resultatet av den 
verifiering som utförts av de utformade förbättringsförslagen.  
 
Utifrån de identifierade förbättringsmöjligheterna som beskrivs i Kapitel 7 arbetades först en 
övergripande process angående arbetet med kvalitetssäkring fram. Denna process visas i Figur 
8.1. 
 

 
 
Figur 8.1 Övergripande bild över kvalitetssäkringsprocessen  
 
Detta första utkast av kvalitetssäkringsprocessen har efter hand omarbetats och kontinuerligt 
verifierats. Detta arbete beskrivs i Avsnitt 8.1. Avsnitt 8.2 beskriver hur identifierade 
förbättringsmöjligheter angående klassificering, uppföljning och dokumentering, utformats 
utifrån identifierade förbättringsmöjligheter. 

8.1 Verifiering av framtagen process 
Detta avsnitt beskriver de aktiviteter som gjorts för att analysera och verifiera den framtagna 
kvalitetssäkringsprocessen. I ett första steg verifierades den övergripande processen med hjälp 
av en fokusgrupp. I ett andra steg, genom ett utskick via E-post, verifierades den mer 
detaljerade kvalitetssäkringsprocessen, vilken innehöll huvud- och delresultat samt aktiviteter. 
Diskussionsunderlag till fokusgruppen finns i Bilaga C. 

8.1.1 Fokusgrupp 
Den övergripande kvalitetssäkringsprocessen verifierades av medlemmarna i fokusgruppen 
och samtliga deltagare tyckte att processen överensstämde väl med deras arbetsgång. Alla 
artiklar som ska kvalitetssäkras måste gå igenom alla steg i processen men olika mycket 
resurser ska fördelas på olika steg och aktiviteter. Mängden resurser bestäms bland annat av 
hur komplex artikeln är.    
 
Deltagarna i fokusgruppen ansåg att de förslag, som arbetats fram av författarna, på nya 
huvudresultat (MD) i form av påståenden kändes mer konkreta än de huvudresultat som idag 
finns i processen. Några förslag på små ändringar i formuleringarna av rubrikerna kom fram 
från gruppen. Även betydelsen av ordet ”identitet” behandlades under diskussionen, men 
ansågs till slut vara ett bra ordval att använda då det innefattar mycket information om 
artikeln.   
 

Skapa kännedom 
om artikelns identitet 

Säkerställa att 
leverantören är införstådd 

med Scanias krav på 
process och artikel 

Säkerställa att 
leverantören är 
införstådd med 

PPAP 

Säkerställa 
tillverkbarhet av artikel 

Artikel godkänd för 
serieproduktion 
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De aktiviteter som idag är obligatoriska i den befintliga kvalitetssäkringsprocessen ansågs av 
deltagarna vara så viktiga att de även i fortsättningen bör vara med som delresultat i en ny 
process.  
 
Med avseende på att leverantörerna ska vara införstådda med vilka PPAP-dokument som ska 
lämnas till Scania, menade fokusgruppen att leverantören ska veta det då den beaktas som 
tänkbar tillverkare. Problemet är dock att leverantörerna inte alltid vet vad de ska göra i 
respektive PPAP-dokument. 
 
Den process som blev resultatet efter fokusgruppens kommentarer visas i Figur 8.2. Processen 
visualiserar enbart huvudresultaten då dessa var de som främst korrigerades av fokusgruppens 
kommentarer. 
 

Figur 8.2 Redigerad process efter fokusgrupp 

8.1.2 Utskick via E-post 
Den detaljerade kvalitetssäkringsprocessen verifierades genom att processen i sin helhet med 
huvud- och delresultat och tillhörande aktiviteter skickades ut via E-post till utvalda 
respondenter. De utvalda respondenterna fanns bland de som tidigare intervjuats och ansågs 
då redan vara insatta i ämnet och av det inte behöva någon förklaring till examensarbetets 
syfte. Respondenterna kunde då enskilt fundera på vad de ansåg behöva korrigeras i 
processen, och därefter komma med kommentarer och feedback. 
 
Utifrån de kommentarer som kom in från utskicket reviderades processen en sista gång och 
den slutgiltiga processen visualiseras i Kapitel 9.  
 
Det som främst ändrats utifrån inkomna kommentarer är att aktiviteterna har förtydligats och 
vid behov flyttats om så att aktiviteterna tydligare kopplas samman till det delresultat som den 
ska verka som stöd till.  

8.2 Klassificering, uppföljning och dokumentation 
I detta avsnitt sammanfattas de resultat rörande klassificering och uppföljning som kom fram 
under fokusgruppens diskussioner vid verifiering av den övergripande processen.  Underlag 
till diskussionerna vid fokusgruppen återfinns i Bilaga C.  

8.2.1 Fokusgrupp 
Diskussion rörande klassificering av artiklar togs inte medvetet upp av författarna, men blev 
ändå ett diskuterat ämne under fokusgruppen. En klassificering för att bestämma mängden 
resurser som ska läggas på respektive steg och aktiviteter i processflödet ansågs av flera vara 
onödigt. De såg inte nyttan av att dokumentera en klassificering då de ändå anpassar 
arbetsinsatsen efter exempelvis komplexiteten på artikeln. Andra synpunkter var att de ansåg 
att det var för tidskrävande att klassificera alla artiklar på artikelnummernivå. Att varje 
klassificeringsnivå skulle leda till en unik process var också något som diskuterades under 
fokusgruppens sammankomst.  
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En till synpunkt som kom upp är att uppföljningen även är till för SQA:n själv och inte bara 
för andra. Det absolut viktigaste var att de ville ha en gemensam projekttidplan och att alla 
berörda i arbetet med ett specifikt projekt ska kunna se den gemensamma projektplanen. 
Projektplanen ska sedan kunna brytas ned i individuella tidplaner för respektive avdelning; 
exempelvis konstruktion, inköp och produktion. Dessa projektplaner skulle sedan kunna 
knytas samman av ansvarig på projektkontoret (UP). Alla avdelningars huvudresultat som hör 
till projektet skulle behöva vara med på projektplanen och inte bara utvecklingsavdelningens 
huvudresultat. Önskemål fanns hos SQA:erna om projektgenomgångar med projektinköparen 
där avstämning och rapportering kan ske om hur kvalitetsläget ser ut. 
 
Förslag som kom fram var att uppföljningen kan ske på projektnivå eller på ECO-nummer 
(Engineering Change Order). Alla ansåg att de förslag på nya huvudresultat som tagits fram 
skulle vara lämpliga att följa upp genom att rapportera in status på dem.  



 

 
 

46 



Förbättringsförslag 
___________________________________________________________________________ 

 
 

47 

9 Förbättringsförslag 
I detta kapitel presenteras de förbättringsförslag angående kvalitetssäkringsprocessen, 
klassificering och uppföljning som arbetats fram utifrån analysen.  

9.1 Kvalitetssäkringsprocess  
Utifrån de identifierade bristerna och förbättringsmöjligheterna i den befintliga 
kvalitetssäkringsprocessen som presenteras i avsnitt 7.1 har en ny process arbetats fram. Den 
framtagna kvalitetssäkringsprocessens huvudresultat (MD) och tillhörande delresultat (D) 
visas i Figur 9.1. Innehållet är till stor del förändrat men layouten känns igen från den 
befintliga kvalitetssäkringsprocessen. Den framtagna processen i sin helhet med 
huvudresultat, delresultat samt aktiviteter återfinns i Bilaga F.3  
 

Figur 9.1 Framtagen kvalitetssäkringsprocess med huvudresultat (MD) och delresultat (D)  
 
Den framtagna och mer detaljerade processen innehåller precis som den befintliga processen 
huvudresultat, delresultat och aktiviteter. Detta för att användarna (SQA:erna) ska känna igen 
upplägget med processen samt för att det är ett liknande upplägg som de övriga processerna 
som finns på inköpsavdelningen har.  
 
Under respektive huvudresultat (MD) finns ett antal delresultat (D). För att ett huvudresultat 
ska vara uppfyllt krävs att alla underliggande delresultat är uppfyllda. Detta till skillnad från 
aktiviteterna som finns under respektive delresultat som endast är förslag på hur delresultatet 
ska uppfyllas. Alla aktiviteter måste således inte utföras under varje delresultat, utan det är 
upp till varje SQA att avgöra vilka aktiviteter som måste göras för att uppnå delresultatet. 
Genom att utforma processen på detta sätt måste SQA:erna ta ett eget ansvar och inte helt 
förlita sig på de aktiviteter som finns rekommenderade, detta stärks även av teorier angående 
kvalitetssäkring. 
 
En skillnad som finns mellan den befintliga kvalitetssäkringsprocessen och den som 
författarna tagit fram är att den gamla är indelad i fyra faser som följer 
produktutvecklingsprocessens fyra första faser. Den nya processen är istället indelad i fem 
steg, detta för att inte förväxla stegen med produktutvecklingsprocessens faser, eftersom den 
                                                
3 Processen och dess processbild finns i sin helhet översatta till engelska i Bilaga G.  
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nya processens steg inte helt följer dessa faser. En annan skillnad mellan den befintliga och 
den nya processen är att det har tagits fram en output till varje huvudresultat som beskriver 
vad som ska vara uppfyllt när steget är avklarat. Anledningen till detta är att användaren av 
metoden på enkelt ska kunna kontrollera om huvudresultatet är uppfyllt. Outputen utgår från 
de delresultat som finns under varje huvudresultat. 
  
Den framtagna kvalitetssäkringsprocessens första steg innebär att skapa kännedom om 
artikelns identitet och fördelen med detta huvudresultat är att det kan genomföras utan 
inblandning av någon leverantör, det vill säga leverantören behöver vid denna tidpunkt inte 
vara vald. För att skapa denna kännedom om artikeln krävs att artikelns design studeras, att 
man tar del av tidigare erfarenheter om liknande artiklar, att man funderar på en tänkbar 
tillverkningsprocess för artikeln samt att en plan görs för hur kommande 
kvalitetssäkringsaktiviteter ska utföras.  
 
Den av SQA:erna ofta upplevda tidsbristen anser författarna delvis kan avhjälpas genom 
förändringen i kvalitetssäkringsprocessens första steg som beskrevs i föregående stycke. Detta 
eftersom processens första steg kan göras direkt när SQA:n får en impuls om en ny artikel. 
Arbetet med den artikeln kan då påbörjas i ett tidigare skede vilket bör minska bristen på tid i 
slutet av projektet.       
 
Mellan steg ett och två måste ett urval av tänkbar/a leverantör/er ske eftersom man i steg två 
ska säkerställa att leverantören är införstådd med Scanias krav på process och artikel. För att 
uppfylla detta ska man tillsammans med berörd konstruktör utföra en kravgranskning med 
leverantören. Man måste även utföra en processgranskning med leverantören samt se till att 
artikeln är möjlig att tillverka hos leverantören. Eftersom leverantören i detta steg är vald kan 
en nivå på kvalitetssäkringen av artikeln bestämmas. En koppling till 
produktutvecklingsprocessen är att steg ett och två bör göras innan fas tre, Verifikation, i 
produktutvecklingsprocessen. 
 
Med det tredje steget, säkerställa att leverantören är införstådd med PPAP, är syftet att skapa 
en överenskommelse med leverantören om hur aktiviteterna som ingår i PPAP ska utföras. På 
detta sätt undviks att missförstånd uppstår mellan leverantören och Scania om vad som ska 
göras och hur utförandet ska gå till. Leverantören ska även visa sin tidplan för när de planerar 
att utföra PPAP-aktiviteterna så att SQA:n lättare kan planera sitt arbete.       
 
I det fjärde steget, säkerställa produktion av artikel hos leverantör, ska en process-audit 
genomföras hos leverantören vid behov. Leverantören ska förklara hur de säkerställer att 
produktionsprocessen är så tillförlitlig och stabil som möjligt och vilken beredskap som finns 
då eventuella fel uppstår. I detta steg ska även en uppdatering av tidplanen ske mot 
leverantören för att säkerställa att deras arbete med PPAP fortgår problemfritt.  
 
Det femte och sista steget innebär att godkänna artikel för serieproduktion och för att detta 
ska kunna göras måste PPAP-dokumenten från leverantören utvärderas. Om resultaten 
godkänns signeras PSW:n och skickas tillbaka till leverantören. I datasystemet MATRIS 
dokumenteras det att artikeln har en godkänd PPAP.      

9.2 Klassificering  
Utifrån de identifierade förbättringsmöjligheterna för klassificeringen från Avsnitt 7.2 har ett 
antal förbättringsförslag arbetats fram.  
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Författarna anser att SQA:erna bör göra en klassificering av varje artikel. Denna klassificering 
kan göras efter att artikeln uppfyllt det första steget i kvalitetssäkringsprocessen, det vill säga 
att kännedom har skapats om artikelns identitet, och att dessutom leverantör är vald. Som 
hjälp vid denna klassificering kan Filosofi 29 i Procurement 2000 användas. Många SQA:er 
klassificerar idag redan artiklarna på något sätt, ibland utan att de tänker på det, och den enda 
skillnaden blir att artikelns klassificering dokumenteras.  
 
Klassificeringen bör delas upp i tre nivåer, där 1 motsvarar normal risk, 2 motsvarar hög 
(high) risk och 3 motsvarar kritisk (critical) risk. För att denna indelning i klasser ska bli 
systematisk och standardiserad krävs att det finns något som vägleder hur klassindelningen 
ska gå till. Denna vägledning är inget som kommer att arbetas fram i detta examensarbete, 
men ett förslag från författarna är att någon slags matris tas fram som ett komplement till 
Filosofi 29 i Procurement 2000. I matrisen ska man på ett enkelt sätt kunna utläsa hur en 
artikel med vissa specifika egenskaper ska klassificeras.      
  
Ett konkret förslag på var denna klassificering skulle kunna ske är att man i det befintliga 
systemet MATRIS lägger in en extra kolumn. I denna kolumn förs sedan nivån på 
kvalitetssäkringen in och att föredra skulle vara att ha en rullista som visas när man väljer 
mellan nivå 1 till 3 och där beskrivningen över nivåerna även presenteras (Bilaga H).     

9.3 Uppföljning och dokumentering 
I Avsnitt 7.2 presenterades ett antal förbättringsmöjligheter på hur uppföljningen och således 
dokumenteringen kan förbättras. Utifrån dessa har ett antal förbättringsförslag för 
uppföljningen arbetats fram, vilka presenteras nedan.   
 
Eftersom det i dagsläget saknas ett strukturerat sätt att följa upp på anses uppföljning av 
författarna vara ett viktigt moment för att komplettera den process som utformats. 
Uppföljning gör att det tidigare beskrivna personberoendet delvis kan undvikas eftersom fler 
än den specifika SQA:n kan hitta information om hur arbetet med kvalitetssäkringen går. 
Uppföljning kan även spara tid genom att berörda personer lätt kan skapa sig en överblick 
över en specifik situation. För att underlätta detta ytterligare kan olika visualiseringsverktyg 
användas. I Avsnittet 9.3.1 presenteras vad som författarna anser behöver följas upp och i 
Avsnitt 9.3.2 sammanställs författarnas förslag på hur denna uppföljning ska gå till.  

9.3.1 Vad ska följas upp 

Det som ska följas upp är enligt författarna de fem huvudresultat som tagits fram. Detta 
eftersom det av författarna anses vara tillräcklig information för att se hur arbetet med 
kvalitetssäkring fortlöper och för att det inte ska ta för mycket tid av SQA:ns arbete. Denna 
uppföljning är även bra för andra parter utöver SQA:erna eftersom det av detta enkelt kan se i 
vilket kvalitetsläge en viss artikel befinner sig då exempelvis frånvaro skulle uppstå.  
 
För att komplettera uppföljningen av de fem huvudresultaten anser författarna utifrån gjorda 
analyser att varje SQA även bör ha en egen uppföljning för mer komplexa artiklar. Denna 
uppföljning anses även behöva innehålla de specifika aktiviteter som gjorts för att uppnå 
delresultaten. Den individuella dokumentationen är dels till för att alla på ett standardiserat 
sätt sparar de erfarenheter man samlat på sig men även för att man själv ska kunna få en 
detaljerad bild över vad man har gjort om något problem skulle uppstå. Förslag på dokument 
som den egna uppföljningen kan innehålla är resultat från SPR och FMEA.     
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Författarna anser att någon form av kontinuerlig dokumentation av avvikelser bör ske. Detta 
för att man ska kunna lära sig av andras misstag och problem så att man kan undvika att 
samma misstag uppstår i framtiden eller att eventuella framtida avvikelser kan lösas snabbare.  

9.3.2 Hur ska uppföljningen ske 

Uppföljningen bör ske i det befintliga datasystemet MATRIS, en informationsbärare som 
SQA:erna idag använder i sitt dagliga arbetet. En kolumn läggs till i MATRIS med rubriken 
”QA-status”. Varje artikel har en rad i MATRIS och för varje artikel är då tanken att 
SQA:erna i kolumnen för ”QA-status” ska föra in vilket steg man ligger i 
kvalitetssäkringsprocessen för varje specifik artikel. Alla artiklar kan förmodligen inte följas 
upp för de olika produktsegmenten, utan måste anpassas efter mängden artiklar. Vid denna 
situation fyller klassificeringen en viktig del då den avgör vad som är nödvändigt att följas 
upp. Exempelvis följs endast artiklar med klassificeringsnivå 2 och 3 upp för ett visst 
produktsegment. Detta för det administrativa arbetet inte ska ta för mycket resurser.  
 
En rullista med alternativen, det vill säga huvudresultaten i Steg 1 till 5, ska vid registreringen 
i MATRIS komma upp automatiskt (se Bilaga H). Ett beslut måste då göras angående vilket 
steg i kvalitetssäkringsprocessen just den artikeln befinner sig. Om exempelvis siffran (steg) 4 
väljs innebär det att Steg 4 är uppfyllt. Författarna vill framhäva det viktiga med att ett beslut 
ska tas vid varje färdigt huvudresultat, detta för att SQA:n inte kan ta tillbaka ett beslut då en 
avvikelse uppstår senare i kvalitetssäkringsprocessen. Genom att följa upp på ovan beskrivna 
sätt med siffror kan ett genomsnitt fås fram om hur kvalitetsläget ser ut för exempelvis en 
SQA:s artiklar eller artiklarna i ett projekt. 
 
Då SQA:n finner behov av att dokumentera arbetet kring de aktiviteter som utförs i 
kvalitetssäkringsprocessen anser författarna det vara lämpligt att utföra denna individuella 
uppföljningen i ett Excel-dokument. Ett förslag från författarna är att varje SQA sparar sina 
dokument i en mapp betecknad med sitt namn eller sin SQA kod.  Mapparna kan sedan sparas 
i en gemensam huvudmapp på intranätet, vilket gör att alla lätt kan komma åt både sina egna 
och andras dokument och av det får möjligheten att ta del av varandras erfarenheter.    
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10 Slutsatser 
Detta kapitel presenterar de slutsatser samt de rekommendationer till fortsatt arbete som 
författarna kommit fram till utifrån resultatet. 
 
Vid utformandet av en process ska man enligt teorierna fokusera på processens tidiga steg, 
förenkla och effektivisera informationsflödet samt förbättra processens anpassningsförmåga 
och flexibilitet. Processens utveckling ska också kontinuerligt verifieras och utvärderas för att 
visa att processen är rätt beskriven. Processen ska även verka så att den ger ett 
tillfredställande resultat med minsta möjliga resursåtgång.  
 
På Scanias inköpsavdelning finns idag en kvalitetssäkringsprocess som inte tycks beskriva 
arbetet med kvalitetssäkring på ett korrekt sätt. Utifrån genomförd nulägesbeskrivning och av 
ingående gjord dokumentstudie anses processen inte heller innehålla tydliga och konkreta 
resultat, vilket gör det svårt för de inblandande att veta vad ett resultat innebär och även när 
det är uppfyllt. Denna problematik leder således också till det tar för lång tid att kvalitetssäkra 
en artikel idag. Ambitionerna och behovet är tydligt till förbättring av denna process, men 
även till att visualisera hur flödet i processen fortgår.  
 
För att skapa förutsättningar till en förbättrad och förenklad kvalitetssäkringsprocess ser 
författarna att Scania implementerar den process som har utformats med framförallt tydligare 
och konkretare resultat. Genom att i fortsättningen arbeta med den nya processen kommer 
arbetet med kvalitetssäkring förtydligas och förenklas för SQA:n själv men även för andra 
berörda. Processen ska också bidra till att arbetet med kvalitetssäkringen kan startas tidigare 
och därmed kan tidsbrist undvikas i slutet, detta med hänsyn till det fokus författarna med 
stöd av teorin lagt på processens första steg.  
 
Genom att den nya processen kontinuerligt verifierats under dess utveckling anser författarna 
att resultatet är pålitligt och tillförlitligt.      
 
Sammanfattat vill författarna att resultatet ska kunna bidra till en ökad förståelse för 
kvalitetssäkringsarbetet hos medarbetarna på inköpsavdelningen men även på övriga Scania. 
Detta främst genom att ta använda den nya kvalitetssäkringsprocessen som tydligt visualiserar 
vad som ska vara gjort i varje steg, men även förslag på hur arbetet med kvalitetssäkring kan 
följas upp. Kvalitetssäkringsprocessen ska även ge de personer som själva inte är involverade 
i kvalitetssäkringsarbetet en tydligare överblick över vad som sker.  Problem med att det i 
dagsläget tar för lång tid att kvalitetssäkra en artikel hoppas författarna kan lösas genom att 
alla börjar arbeta på ett mer standardiserat sätt med hjälp av den kvalitetssäkringsprocess som 
tagits fram samt att uppföljning och klassificering av artiklarna påbörjas.    
 
Med hjälp av den uppföljning som författarna rekommenderat att SQA:erna ska göra kan 
andra se hur arbetet med kvalitetssäkringen fortgår. Rekommendationen rörande SQA:ernas 
egna uppföljning på framförallt komplexa artiklar kan exempelvis leda till att de personer som 
också är involverade i produktsegmentet kan ta över arbetet med kvalitetssäkringen vid 
eventuell uppstådd frånvaro. Detta anser författarna skulle kunna förebygga den problematik 
angående det personberoendet på framförallt SQA:erna som intervjuerna visat tendens på. 
 
Genom att klassificera alla nya artiklar kan resurserna vid arbetet med kvalitetssäkringen 
fördelas på ett enklare sätt. Uppföljningen kan också anpassas efter vilken klassning artikeln 
får.       
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10.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Författarna rekommenderar Scania som fortsatt arbete: 
 

• Att den nya och enligt författarna mer konkreta kvalitetssäkringsprocessen som tagits 
fram implementeras. (Bilaga F) Detta innebär att den ersätter den nuvarande 
kvalitetssäkringsprocessen för inköpsavdelningen och att den används som ett stöd i 
det dagliga arbetet för SQA:erna. Innan processen implementeras bör den i sin helhet 
verifieras av samtliga SQA:er. Detta för att samtliga ska få vara delaktiga och få 
möjlighet att påverka processen innan den implementeras. Förslagsvis kan en sådan 
verifiering ske under SQA:ernas gruppmöten på respektive avdelningar.  

 
• Att en kolumn införs i MATRIS där en klassificering av artiklar kan göras. 

Klassificeringsalternativen är 1-3, där 1 står för normal risk, 2 står för hög risk och 3 
står för kritisk risk. (Bilaga H) 

 
• Att en kolumn införs i MATRIS där statusen på kvalitetssäkringsprocessen kan 

dokumenteras. En rullista med alternativen 1-5 införs och ett val måste göras i vilket 
steg i kvalitetssäkringsprocessen som en artikel befinner sig. Om exempelvis 
alternativ 1 väljs betyder det att Steg 1 i processen, skapa kännedom om artikels 
aktivitet, är avklarat. När sedan Steg 5 är avklarat och förs in i MATRIS, är PPAP 
godkänd och artikeln är således klar för serieproduktion. (Bilaga H)   

 
• Att vidareutveckla SQA:ernas individuella uppföljning för att underlätta 

erfarenhetsutbytet. Förslag är att uppföljningen sker i Excel eller motsvarande 
program som är lättåtkomligt för personer involverade i kvalitetssäkringsarbetet. 

 
• Att ta fram en vägledning, förslagsvis en matris, som stöd vid klassificeringen av 

artiklarna.     
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11 Diskussion 
Detta kapitel tar upp diskussion kring de val som har gjorts vid arbetet med att utforma 
förbättringsförslag rörande arbetet med kvalitetssäkring av nya artiklar. Även en allmän 
diskussion förs om faktorer som påverkat examensarbetets resultat. 

11.1 Resultat  
Vid verifieringen av den detaljerade processen blev bortfallet relativt stort. Endast fyra svar 
kom in av nio utskickade förfrågningar. En följd av detta är att den framtagna 
kvalitetssäkringsprocessen inte har verifierats av så många individer som varit önskvärt. Risk 
finns att resultatet på grund av detta kan ha förlorat trovärdighet och hållbarhet.  Scania anser 
dock resultatet möjligt att implementera. Författarna råder på grund av detta Scania att innan 
implementeringen göra en sista verifiering av den utformade processen, detta med avseende 
på det beskrivna bortfallet. 
 
Den framtagna processen innefattar kvalitetssäkring av nya artiklar, men kan troligtvis även 
användas på befintliga artiklar, detta är dock inte undersökt i detta examensarbete.   
 
Generaliserbarheten i arbetet, det vill säga hur väl resultatet kan anpassas på andra 
organisationer anser författarna är relativt låg. Detta eftersom att den process som arbetats 
fram mycket är anpassad till Scanias processer och arbetssätt. För andra organisationer, 
framförallt sådana vars underleverantörer arbetar med ISO/TS 16949, bör dock varianter på 
den framtagna kvalitetssäkringsprocessen kunna användas.  
 
Författarna anser att examensarbetets syfte uppfylls genom det resultat som presenteras i 
rapporten. Problem med att det i dagsläget tar för lång tid att kvalitetssäkra en artikel hoppas 
författarna kan lösas genom att alla börjar arbeta på ett mer standardiserat sätt med hjälp av 
den kvalitetssäkringsprocess som tagits fram samt att uppföljning och klassificering av 
artiklarna påbörjas.  
 
Genom att använda det befintliga datasystemet MATRIS som verktyg för att följa upp och 
klassificera artiklar kommer alla intressenter till en specifik artikel enkelt kunna följa vad som 
sker med artikeln. Detta gör också att uppkomna avvikelser och problem kan upptäckas i en 
tidig fas och på sätt elimineras eller förhindras innan en stor skada har skett. 

11.2 Metod och genomförande 
Trots att intervjuerna var väl förberedda upptäckte författarna att det var svårt att specificera 
frågorna så pass väl att respondenterna förstod vad som eftersöktes i dem. Detta gjorde att fler 
följdfrågor fick ställas. Allt eftersom blev intervjuerna kontinuerligt bättre då lärdomar från 
tidigare intervjuer följde med till de senare intervjuerna. Intervjuresultatet ses ändå som 
uppriktigt och tillitsfullt då varje intervju har spelats in med hjälp av en diktafon och i 
efterhand noggrant avlyssnats för att säkerställa att intervjusvaren uppfattats på ett korrekt 
sätt.  
 
De intervjusammanfattningar som gjordes utifrån de utkast som skrevs vid avlyssningen av 
intervjuupptagningen har sedan renskrivits. Detta kan ses både som en styrka för analysen och 
som en svaghet för resurshanteringen, detta med hänsyn till att mycket tid lades på 
språkkorrigering.  
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Att använda sig av PDSA-cykeln som arbetssätt för att tillfredställa examensarbetets syfte har 
varit framgångsrikt. Detta främst med hänsyn till att den har hjälpt författarna att planera sina 
aktiviteter, men också för att få en tydligare överblick över vad som är gjort och ska göras. 
Nyttan med att använda den framkom dock först när författarna hade bestämt sig för hur den 
skulle användas för att ge maximalt resultat. Författarna kan dock inte avgöra hur resultatet 
hade blivit om PDSA-cykeln inte använts som arbetssätt, utan är nöjda med vad den givit. 
Författarna anser att användandet av någon typ av förbättringsverktyg vid utformandet av 
förbättringsförslag är att rekommendera. Dels för att det lättare kan ge läsaren en tydligare 
bild av hur arbetsgången fortlöpt men även för att verktygets olika steg kan stödja författarnas 
metodval. Detta stöd kan exempelvis vara förklarande text, skrivet av verktygets utfärdare, 
om vad varje steg ska innehålla. 
 
De metodval som författarna valt att använda för att uppfylla examensarbetets syfte anses ha 
varit passande val. Författarna insåg i ett tidigt stadium att en kvalitativ studie skulle 
användas, detta med anledning av att ingen ”hård” information skulle behövas, utan intervjuer 
och fokusgrupper främst skulle ligga till stöd för att tillfredställa examensarbetets syfte.  
 
Det som valda metodval främst har givit som lärdom är att tidigt planera eventuella intervjuer 
och inte räkna med att intervjuer blir utförda då de först planerats. En veckas förskjutning kan 
ge stora konsekvenser för examensarbetets fortsatta arbetsgång, eftersom vissa aktiviteter ska 
ske i en viss ordning för att ge bästa resultat. För att undvika detta hävdar författarna att 
aktiviteter som kräver att personer är involverade planeras in så tidigt som möjligt, för att på 
så sätt undvika brist på tid och information i slutet av examensarbetet. Val av metod och 
aktiviteter kan alltid göras annorlunda, det viktiga som författarna anser är att dessa val har ett 
klart syfte om hur de kan bidra till examensarbetes syfte. Det går alltid i efterhand vara 
efterklok och tänka på hur vissa aktiviteter skulle ha utförts för att på ett mer effektivt sätt nå 
resultatet, det betydelsefulla är dock att lärdom har givits av utförda metodval och aktiviteter.  

11.3 Allmänt 
Scania är ett multinationellt företag med över 32 000 anställda, detta faktum gör att det tar 
lång tid att sätta sig in i dess funktioner. Författarna var delvis medvetna om detta innan, 
vilket i viss mån har underlättat planering av examensarbetet. Att förutse hur lång tid det 
skulle ta att sätta sig in i de metoder och rutiner som fanns på Scania och inköpsavdelningen 
var mycket svårt, och visade sig ta längre tid än väntat. De första sex veckorna lades mycket 
tid på att läsa och sammanfatta de arbetssätt som fanns på Scania och inköpsavdelningen. 
Detta hade inte författarna räknat med men de insåg mycket snabbt att examensarbetets 
resultat skulle bli avsevärt sämre om de inte satte sig in i hur personalen arbetade. En annan 
anledning till detta var även att författarna ville vara klara med hur SQA:erna borde arbeta 
med att kvalitetssäkra artiklar innan intervjuerna startades om hur de gjorde. Ifall den 
förståelse inte hade funnits så hade förmodligen inte intervjuerna fått de resultat som de nu 
gav, utan hade blivit mer enkelspåriga utan följdfrågor. Detta hade troligen gjort att 
examensarbetets resultat inte hade blivit lika omfattande som det blev.  Sammantaget har 
kvaliteten på de resultat som arbetats fram enligt författarna blivit högre genom det valda 
tillvägagångssättet.  
 
Handledare och uppdragsgivare har kontinuerligt under arbetets gång gett författarna en bra 
vägledning om hur syftet av examensarbetet ska uppnås. Begränsningen i tid kan ha påverkat 
resultatet, men detta har författarna försökt att undvika genom att en tidplan gjordes i början 
av examensarbetet.     
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Hämtad från: 
http://sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=1172&menuItemID=3161 
 
 
Muntliga källor 
Spontana möten 
Anne Thomasfolk (En resa i PD-processen) 2007-09-19 
Eva Ivrell Hedensjö, Kvalitetschef Drivlina (Initierare av examensarbetet) 
Anna-Carin Törenholt, Processutvecklare (Handledare Scania) 
 
Planerade möten 
Urban Hollström (Procurement 2000) 2007-09-10 
Eva Ivrell Hedensjö, Kvalitetschef Drivlina (Initierare av examensarbetet) 
Anna-Carin Törenholt, handledare Scania 
Sverre Ekdahl (SQA) 2007-08-29 
Kjell-Åke Olsson (SQA) 2007-08-29 
Kjell Pettersson (Purchasing OnLine) 2007-08-29 
Ersil Miroslav (SQA Prag) 2007-09-27 
 
Interjuver 2007-09-27 – 2007-10-24 
Drivlina 
Sverre Ekdahl, SQA  
Carl Björkman, SQA 
Kjell-Åke Olsson, SQA  
Niklas Klingenberg, Projektchef  
 
Chassi & Buss 
Don Hopper, SQA  

http://www.scania.com
http://www.detnorskeveritas.se
http://www.sis.se
http://sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40projekt&PROJID=1172&menuItemID=3161
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Dejan Jovanovic, SQA 
Kent Nilsson, SQA  
Urban K Eriksson, Quality Assurance Manager  
Kent Pihl, Projektkoordinator 
 
Hytt 
Andreas Fabó, Assistant SQA Manager 
Sven-Erik Melander, SQA   
Åke Lagerbäck, SQA 
Anna Johansson, SQA 
Jacob Werwijs, SQA (Zwolle) 
 
Projektkontor, UP 
Jonas Gustavsson, Projektledare 
 
Fokusgrupp 2007-10-26 
Sverre Ekdahl, SQA  
Per-Åke Persson, SQA 
Anna Johansson, SQA 
Åke Lagerbäck, SQA 
Dejan Jovanovic, SQA 
Anna-Carin Törenholt, Processutvecklare (Handledare Scania) 
 
E-post verifiering 2007-11-16-2007-11-28 
Sverre Ekdahl, SQA  
Åke Lagerbäck, SQA 
Don Hopper, SQA  
Carl Björkman, SQA 
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Bilaga A – Tidplan 
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Bilaga B - Intervjuunderlag för intervju med SQA (inklusive missivbrev) 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som nu tillsammans gör ett examensarbete på SDT. Vårt arbete handlar 
främst om att förenkla och förbättra arbetssättet för hur Scania kvalitetssäkrar nya och 
modifierade artiklar. För att få underlag till fortsatt arbete skulle vi därför gärna genomföra en 
intervju med dig. Detta för att vi ska få en djupare förståelse för hur arbetet med 
kvalitetssäkring går till i verkligheten.  
 
Intervjun kommer att baseras på ett antal diskussionspunkter som kommer att skickas till dig 
via mail några dagar innan intervjun sker. Detta ger dig en chans att hinna förbereda dig och 
av det fås förhoppningsvis en mer givande diskussion. Intervjun kommer att ta cirka en 
timme, beroende på den diskussion som förs. 
 
Vi hoppas du har möjlighet att hjälpa oss med detta då det förhoppningvis kommer att 
resultera i att arbetet med kvalitetssäkring förenklas och effektiviseras! 
 
Bakgrund 

• Hur ser din bakgrund ut på Scania?  
• Hur många leverantörer respektive artiklar ansvarar du för? 
• Hur skulle du vilja beskriva commodity och 3-ring?  

Arbetssätt vid kvalitetssäkring 
• Beskriv själv ditt arbete med QA. Dela gärna upp i olika steg eller faser och namnge 

huvudaktiviteterna med rubriker. 
• Hur gör du en QA-plan? 
• Hur klassar du artiklarna som hög eller normal risk? Vilka kriterier använder du? 
• Vad anser du är viktigast i kvalitetssäkringen av nya artiklar? 
• Nämn tre saker som du anser är det mest komplicerade i QA-processen 

Uppföljning/dokumentering 
• Hur följer du upp det du gör angående kvalitetssäkring av nya artiklar? Från start till 

slut i QA-processen. 
• Vad anser du behöver följas upp och dokumenteras?  
• Hur skulle du vilja att ett uppföljningsverktyg skulle vara uppbyggt för att du skulle 

använda det? 
• Vilka anser du vara i behov av att se statusen i QA-processen? 
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Bilaga C - Diskussionsunderlag till fokusgrupp 2007-10-26 
 

Fokusgrupp QA 2007-10-26

� Syfte med examensarbetet:
”att förenkla och förbättra arbetssättet för hur                 
Scania kvalitetssäkrar nya artiklar”

� Syfte med fokusgrupp:
� Nulägesbeskrivning = verklighet?
� Hur kan arbetet med QA effektiviseras?

       

Skapa kännedom 
om artikelns 

identitet

Säkerställa att 
leverantören är införstådd 

med Scanias krav på 
process och artikel

Säkerställa att 
leverantören är 
införstådd med 

PPAP

Säkerställa 
tillverkbarhet av artikel

Artikel godkänd för 
serieproduktion

Kvalitetssäkringsprocessen (MD)

 

� Stämmer processen med verkligheten?

� Saknas något / är något överflödigt?

� Rubrikval, finns förståelse för vad som ska                    
göras eller kan något förtydligas?

� Är rubrikerna tillräckligt konkreta?

      

Uppföljning - Status

”För att andra än ansvarig SQA på ett enkelt sätt ska 
kunna få information om vad i kvalitetssäkringen 
som är gjort eller ska göras för en specifik artikel”

� Hur kan inrapportering av MD göras på ett 
effektivt sätt?

� Dokumentera orsak då avvikelse från tidplan 
sker?

 

Uppföljning – Lesson Learned

”Genom att tillvarata befintlig information och 
erfarenheter underlätta framtida arbete med hänsyn 
till frånvaro och nyanställning”

� Hur kan detta ske på ett enkelt och effektivt 
sätt?

� Effektivt sätt för att undvika dagens 
personberoende?

      

Vårt  fortsatta arbete…

� Vidarutveckla processen med mål att finna 
delresultat och specificera aktiviteter

� Ta fram en mall för klassificering (1, 2, 3)

� Utforma förslag på uppföljning (vad, hur)

 
 

Övriga synpunkter?

Tack för er hjälp!

Övriga synpunkter?

Tack för er hjälp!
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Bilaga D - PPAP 
 
De 18 ingående handlingarna som utgör PPAP 
 

1. Design Record 
Detta är den gällande specifikationen av den färdiga produkten och dess ingående 
komponenter, ofta i form av ritningar.  

2. Authorized Engineering Change documents 
Specifikationsändringar som överenskommits men som ännu inte införts i Design Records.  

3. Customer Engineering Approval 
Konstruktions – eller processdetaljer som kunden speciellt vill godkänna. 

4. Design Failure Mode and Effects Analysis (Design FMEA) 
I Design FMEA analyseras vilka konstruktionsfel som kan finnas i produkten och värderar 
deras betydelse.    

5. Process Flow Diagram(s) 
Ett flödesschema som tydligt beskriver stegen i produktionsprocessen och deras inbördes 
ordning.   

6. Process Filure Mode and Effects Analysis (Process FMEA) 
I Process FMEA utgår man från de olika processtegen i processflödesschemat och i varje 
steg analyserar man vad som kan gå fel, orsaken till felet och felets allvarlighet.  

7. Control Plan 
I styrplanen framgår processtegen, vilka mätningar som görs och vilka mätsystem som 
används, vilka utvärderingsmetoder som tillämpas samt åtgärder om något hamnar utanför 
tillåtna variationsgränser.   

8. Measurement System Analysis Studies 
Statistisk studie där verkliga operatörer i verklig mätmiljö mäter upp verkliga detaljer. 

9. Dimensional Results 
Uppmätningsprotokoll som redovisar mätreslutatet för alla dimensioner som visas på 
ritningar och styrplaner.  

10. Records of Material/Performance Test Results 
Mätresultat på specifierade krav som utgör annat än dimensioner redovisas här. Exempelvis 
temperatur, varvtal eller motstånd.  

11. Initial Process Studies 
Processtudie för att se till att processvariationen är under kontroll och tillräckligt liten. 
Baseras på en statistisk utvärdering (SPC) av 100 detaljer tagna ur en produktionsvolym på 
minst 300 detaljer. Resultatet ska visa att man har en stabil process med en processduglighet 
på minst 1,67.    

12. Qualified Laboratory Documentation 
13. Appearance Approval Report (AAR) 

Dokument för synliga detaljer där kunden har krav på utseendet, exempelvis färg, ytstruktur 
eller glans. 

14. Sample Production Parts 
15. Master Sample 

En detalj som mätts och redovisats i uppmätningsprotokollet ska bevaras av leverantören 
som en referensdetalj.   

16. Checking Aids 
17. Customer-Specific Requirements 

I denna ska bevis finnas för att de kundspecifika kvalitetsstyrningskraven uppfylls.  
18. Part Submission Warrant (PSW) 

PSW är det dokument där leverantören garanterar att produkten och produktionsprocessen 
uppfyller kundens specifikationer och krav. Leverantören garanterar även att alla relevanta 
PPAP-handlingar finns tillgängliga, vare sig kunden begärt att få se dem eller ej. PSW kan 
antingen få ett fullt godkännande eller ett interimsgodkännande, vilket innebär att något 
saknas eller behöver korrigeras.    
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Bilaga E - PPAP-process (APM147) 
 
 

No

Register
TPD

approval

Yes

Register
rejected

PPAP
Interim

approved?

Register
PPAP Interim

approval

Send order

No

Delivery
permitted

PPAP
approved?

Completion PPAP
procedure

Check PPAP
results

Supplier
selected

Set submission
requirements

Register PPAP
approval

Conditions
for PPAP ok?

Need for TPD?

TPD approved
by Cross
functional

management

No

Yes

Wait for the
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Yes

Alternative
PPAP (TPD)
approved?

Check
alternative PPAP

results (TPD)

Yes

No

Yes

Completion
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Bilaga F - Framtagen kvalitetssäkringsprocess 
 

D1:1 
¤
¤

¤
¤

D1:2 Beakta tidigare erfarenhet om artikel
¤ Studera historik från liknande artiklar (E-quality rapporter, FRAS, provningsresultat)
¤ Utbyt information mellan SQA:er angående process och artikel

D1:3 Fundera på tänkbar tillverkningsprocess för artikeln 
¤ Studera Scanias krav på maskiner, tester och montering 
¤ Överväg tänkbara leverantörer för artikel
¤ Beakta lagkrav och miljöåtgärder för process
¤ Bedöm artikelns utformning för tänkt process (Gjutning, värme- och ytbehandling)

D1:4 Utforma en plan för kommande kvalitetssäkringsaktiviteter
¤ Sammanställ de kvalitetssäkringsaktiviteter som ska göras för artikel

OUTPUT 
1 Skapat kännedom om artikelns design
2 Tagit hänsyn till tidigare erfarenhet från liknande artiklar
3 Skapat en bild av tänkbar leverantör och tillverkningsprocess
4 Utformat en plan för kommande kvalitetssäkringsaktiviteter

Medverka vid relevanta konstruktionsgenomgångar, alternativt ta del av resultat från dem 

STEG 1

Kvalitetssäkringsprocess (Steg 1-5)

SKAPA KÄNNEDOM OM ARTIKELNS IDENTITETMD1

Studera artikelns specifikationer (Lagkrav, säkerhet, viktiga egenskaper, tekniska 
bestämmelser, montering)

Studera artikelns design 

Ta del av preliminär Design-FMEA 
Medverka vid relevanta projektmöten, alternativt ta del av resultat från dem

 

D2:1 Utför ritning/kravgranskning tillsammans med konstruktion och leverantör 
¤
¤
¤ Gå igenom artikelns funktionskrav (miljö, prestanda)
¤

¤ Diskutera leverantörs förslag på bättre artikel
D2:2 Utför processgranskning tillsammans med leverantör

¤ Verifiera att leverantören är införstådd med kraven i STD3868
¤ Kontrollera leverantörens arbete med APQP
¤ Ta del av leverantörens flödesschema över processen
¤ Gå igenom hur leverantör tänker göra process misstagssäkra (Poka-Yoke)
¤ Diskutera leverantörs förslag på bättre process
¤ Besök leverantören vid behov

D2:3 Säkerställ tillverkningsbarhet av artikel hos leverantör 
¤

¤ Studera resultat från prototyptillverkning 
¤ Identifiera eventuella risker i artikelns tillverkning 

D2:4 Bestäm nivå på kvalitetssäkring av artikel
¤ Ta hjälp av Filosofi 29 (Procurement) vid val av kvalitetssäkringsnivå (1:Normal-3:Critical)

SÄKERSTÄLL ATT LEVERANTÖR ÄR INFÖRSTÅDD MED SCANIAS KRAV PÅ ARTIKEL 
OCH PROCESS

Utvärdera resultat från ritnings- och processgenomgång med hänsyn till tillverkningsbarhet av 
artikel

Diskutera design- och testansvar mellan Scania och leverantör, Scaniautvecklat eller 
leverantörsutvecklat)

Gå igenom artikelns specifikationer (Lagkrav, säkerhet, viktiga egenskaper, tekniska 
bestämmelser, speciella risker)

STEG 2

MD2
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OUTPUT

1 Leverantör införstådd med Scanias krav på artikel
2 Leverantör införstådd med Scanias krav på process
3 Säkerställt tillverkningsbarhet av artikel hos leverantör
4 Bestämt kvalitetssäkringsnivå på artikel och rapporterat in i Matris (Inrapportering i Matris kan 

inte ske i dagsläget men är under utveckling)  

D3:1 Skapa PPAP-överenskommelse med leverantör 

¤ Gör en skriftlig överenskommelse angående PPAP-aktiviteter vid behov
¤

D3:2  Gå igenom tidplan för PPAP-aktiviteter med leverantör 
¤

¤ Notera när relevanta aktiviteter är planerade för eventuell medverkan
OUTPUT 

1 PPAP-överenskommelse utförd med leverantör med avseende på artikel
2 Tagit del och skapat enighet angående leverantörs tidplan för PPAP-aktiviteter

Specificera PPAP-aktiviteter (urval) och anpassa PPAP-aktiviteter med avseende på tillverkning 
av artikel (utförande och kvantitet)

¤

För diskussion angående eventuellt fulltaktsprov (Tidpunkt; omfattning och eventuell 
medverkan)

STEG 3

SÄKERSTÄLL ATT LEVERANTÖR ÄR INFÖRSTÅDD MED PPAP-ARBETETMD3

Ta del av leverantörs tidplan och se till att den anpassas till projektets/artikelns 
introduktionsdatum

 

D4:1 Genomför processaudit vid behov
¤ Ta fram en agenda för leverantörsbesök (Checklista)
¤ Deltag på relevanta aktiviteter (SPR, kapabilitetsstudier)
¤ Studera att relevant dokumentation hos leverantör är OK

D4:2 Säkerställ riskfri produktionsprocess
¤ Försäkra att hänsyn tagits till de identifierade riskerna 
¤ Försäkra att hänsyn tagits till Scanias och leverantörens testresultat 
¤ Studera resultat av FMEA och Control Plan

D4:3 Uppdatera tidplan för PPAP-aktiviteter med leverantör
¤ Försäkra att PPAP-aktiviteter är i fas enligt uppsatt tidplan

OUTPUT
1 Tagit del av arbetet med PPAP hos leverantör
2 Eliminerat identifierade risker i produktionsprocess
3 Tidplan uppdaterad med hänsyn till leverantörs tidplan

SÄKERSTÄLLA PRODUKTION AV ARTIKEL HOS LEVERANTÖRMD4

STEG 4

 

D5:1 Utvärdera PPAP-dokument från leverantör
¤ Utvärdera och följ upp valda PPAP-dokument
¤ Utför provbearbetning vid behov (Av Scania)  

D5:2 Godkänn PPAP
¤ Signera PSW och rapportera in i Matris
¤ Skicka tillbaka PSW till leverantör

OUTPUT
1 Utvärderat PPAP-dokument 
2 Signerat PSW och återsänt den till leverantör

GODKÄNNA ARTIKEL FÖR SERIEPRODUKTIONMD5

STEG 5
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¤ Kontinuerlig inrapportering i Matris efter godkänd MD (1-5)
¤ Dokumentera eventuella uppstådda problem (Lesson Learned)
¤ Begär vid behov in fulltaktsprov med eventuella kapabilitetstudier av leverantör
¤ För diskussion med leverantör över hur eventuella produktionsökningar ska hanteras

ÖVRIGT
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Bilaga G - Framtagen kvalitetssäkringsprocess (engelsk version) 
 

 

D1:1 Learn about the design of part
¤
¤

¤
¤ Participate in relevant project meetings, alternative take note of their results

D1:2 Consider part history
¤ Consider history of similar products
¤ Exchange information between SQA´s concerning process and part

D1:3 Consider possible manufacturing process of part
¤ Take note of Scanias demands regarding machinery, tests and assembly
¤
¤ Take note of legislation and environmental aspects for process

D1:4 Design a plan for upcoming quality assurance activities
¤ Compile the activitys of quality assurance for the part 

OUTPUT 
1 Knowledge about the design of part have been created
2 Problems that have appeared on similar parts have been considered
3
4 A quality assurance plan has been created for upcoming activities

Consider potential suppliers for part 

A picture of possible suppliers and manufacturing process are created 

Evaluate the design of part with regards to hypothetical process (casting, heat and finishing)
¤

Participate in relevant design reviews, alternative, take note of their result
Take note of the specifications of part (legislation, safety, special characteristics, assembly)

Take note of preliminary Design-FMEA

Quality Assurance Process (Step 1-5)

STEP 1

MD1 CREATE KNOWLEDGE ABOUT THE PART IDENTITY 
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D2:1 Perform design review with designer and supplier 
¤

¤
¤

¤
D2:2 Process review with supplier

¤ Check and verify suppliers understanding of demands in STD3868 
¤ Control supplier's work with APQP
¤ Take note of process flow chart from supplier
¤ Review the suppliers way to assure their process (Poka-Yoke)
¤ Discuss the suppliers proposal for improvments of process
¤ Visit the supplier if needed

D2:3 Confirm manufacturability of part at supplier
¤

¤ Takt note of results from prototype production
¤ Identify possible risks in manufacturing process of part

D2:4 Decide level of quality assurance of part

OUTPUT
1 The supplier are understood with Scanias requirements on part
2 The supplier are understood with Scanias requirements on process
3
4 Level of quality assurance of part is decided and reported in MATRIS (Reporting in MATRIS 

can not be done right now but are under construction)

The manufacturability of part are secured at supplier 

STEP 2

MD2 SECURE SUPPLIER'S UNDERSTANDING REGARDING SCANIA'S REQUIREMENTS ON 
PART AND PROCESS

Review the specifications of part (legislation, safety, special characteristics, assembly, safety)

Review the requirements of part (environment, performance)

Discuss the suppliers proposals for improvments of part

Discuss design- and testresponsibility between Scania and supplier (developed by Scania or by 
supplier)

¤

Evaluate the results from design- and process review with regards to manufacturability of part

Use Philosophy 29 (Procurement 2000) when level of quality assurance (1:Normal-3:Critical) is 
choosen

 

D3:1 Create a PPAP-agreement with supplier

¤ If needed, make a written agreement concerning PPAP-activities
¤

D3:2 Make a time plan for PPAP activities with supplier 
¤

¤ Make note when relevant activities are planned for eventual participation
OUTPUT 

1 PPAP-agreement with supplier are made with respect of part
2 Taken part and created agreement concerning the suppliers time plan for PPAP activities  

STEP 3

MD3 SECURE SUPPLIER'S UNDERSTANDING REGARDING PPAP

¤ Specify PPAP-activities (selection) and adjust PPAP-activities with respect to manufacturability 
of part (performance and quantity)

Consider participation in full run test (time, extent and eventual participation)

Take note of suppliers time plan and make sure it adapts to the projects/parts date of 
introduction
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D4:1 Perform process audit if it is needed 
¤
¤
¤ Consider that relevant documents at supplier are OK 

D4:2 Assure that manufacturing process are safe
¤ Confirm that identified risks during manufacturing have been considered
¤ Assure that Scania’s and supplier's test results have been considered
¤ Take note of FMEA and Control Plan result

D4:3 Update timeplan for PPAP activities with supplier
¤ Assure that PPAP activities follows agreed timeplan

OUTPUT
1 Taken part of PPAP work at supplier
2 Risks in manufacturing process has been eliminated
3 Timeplan updated with regards to supplier´s timeplan 

D5:1 Evaulate PPAP-document from supplier
¤ Follow up and evaluate selected PPAP documents
¤ Perform testmaching if needed (By Scania)  

D5:2 Approve PPAP
¤ Sign PSW and report status in MATRIS
¤ Return PSW to supplier

OUTPUT
1 PPAP-document evaluated 
2 PSW signed and returned to supplier

¤ Continuous documentation in MATRIS after approved MD (1-5)
¤ Continuous documentation of possible deviations during QA-process (Lesson Learned)
¤  If nessesary, request full run test with eventual capability studies from supplier
¤ Discuss how to handle higher production volumes (i.e. capacity) with supplier

APPROVE PART FOR SERIAL PRODUCTION

OTHER ISSUES

STEP 4

MD4 ASSURE PRODUCTION OF PART AT SUPPLIER

Create an agenda before visiting supplier (Checklist)
Participate in relevant activities (SPR, capability studies)

STEP 5

MD5
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Bilaga H – MATRIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




