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Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att utforma ett förslag på ett produkt- och processvaliderings-
system som skall kunna användas för att säkerställa kvaliteten på inköpta komponenter. Vali-
deringssystemet är utformat för att användas av företag som arbetar med låga volymer, hög 
ändringsfrekvens och stor artikelflora. Utgångspunkten i utformningen har varit standarder 
och metoder som används inom fordonsindustrin; QS-9000, ISO/TS 16949, APQP och PPAP. 
Examensarbetet är genomfört på Atlas Copco Rock Drills AB (AC) och systemet har utfor-
mats och anpassats utefter de förutsättningar som råder där vad gäller volym, ändringsfre-
kvens och artikelflora. 
 
Ökad tillväxt och konsumtion världen över har medfört ett stigande behov av metall, vilket i 
sin tur har inneburit en växande efterfrågan på gruvutrustning. AC som bland annat levererar 
produkter till gruvindustrin har upplevt en förhållandevis stor ökning i produktionsvolym de 
senaste åren. Dock har bristande kvalitet på inköpta komponenter medfört att kvalitetsbrist-
kostnaderna har ökat. Genom att införa ett produkt- och processvalideringssystem som kan 
användas i samarbetet med leverantörerna vill man nu minska sina kvalitetsbristkostnader. 
 
Grundproblemet för examensarbetet ligger i att under ovan beskrivna förutsättningar skapa ett 
effektivt och flexibelt system för att säkerställa kvaliteten på de artiklar som levereras till AC. 
De metoder som författarna har använt sig av för att samla information och utforma systemet 
har till exempel varit litteraturstudier, intervjuer, analys med hjälp av fiskbensdiagram och 
benchmarking. 

Examensarbetet har resulterat i ett produkt- och processvalideringssystem bestående av tre 
delar;  

• Verktygslåda innehållandes arton kravelement som ställs för att validera leverantörers 
produkter och processer.  

• Bedömningsmodell och kravgenereringsverktyg som används för att bedöma hur och 
vid vilka förutsättningar de olika kravelementen skall användas, det vill säga anpassa 
omfattningen av validering efter behovet av validering. 

• En process som beskriver hur man bör arbeta internt på AC med validering men även 
hur interaktionen mellan AC och leverantören bör ske. 

 
Syftet med kravelementen är att styra leverantörens kvalitetssäkrings- och valideringsprocess. 
Kravelementen har till största delen baserats på referensmanualerna APQP samt PPAP. Tan-
ken är inte att samtliga arton kravelement skall ställas som krav mot varje leverantör för varje 
artikel. Baserat på leverantörens uppmätta prestanda samt utifrån bedömningsfaktorer koppla-
de till artikeln och leverantören anpassas omfattningen av kravelementen och kravbilden. Det-
ta görs genom att använda bedömningsmodellen och kravgenereringsverktyget. Genom att 
ställa dessa krav på leverantören säkerställs att denne genomför kvalitetssäkringsaktiviteter 
och sammanställer redovisande dokumentation. Detta i sin tur medför att leverantörens pro-
dukt och process kan valideras samt att ett strukturerat kvalitetssäkringsarbete i likhet med 
APQP genomförs av leverantören. 
 
Genom att använda detta valideringssystem tror författarna till examensarbetet att Atlas Cop-
co Rock Drills AB, samt företag med liknande förutsättningar, kan åstadkomma en minskning 
av sina kvalitetsbristkostnader. 
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Abstract 
The aim of this master thesis is to develop a proposal concerning a system for validation of 
products and processes that can be used to assure quality of purchased components. The vali-
dation system is designed for companies working with low production volumes, a high level 
of engineering changes and a large range of articles. The starting point for the design of the 
system has been standards and methods used in the automotive industry, such as QS-9000, 
ISO/TS 16949, APQP and PPAP. The master thesis project has been conducted at Atlas 
Copco Rock Drills AB (AC), and the system has been designed and adapted to the conditions 
that exist at AC in regard to production volume, level of engineering changes and range of 
articles.  
 
The global economic growth with increasing consumption has resulted in a larger need of 
metal, which in turn has brought an increasing demand of mining equipment. AC who, among 
other things, offers products for the mining industry has experienced a relatively large in-
crease in production volume over the last few years. However, insufficient quality of pur-
chased components has resulted in increased costs as well. By introducing a validation system 
which can be used in cooperation with the suppliers the aim is to reduce these costs of insuffi-
cient quality. 
 
The challenge in this thesis work is to develop a system that is effective and flexible under the 
conditions described above, that can guarantee the quality of articles delivered to AC. The 
methods that have been used to gather information and to develop the system are among oth-
ers, literature studies, interviews, fishbone diagram analysis and benchmarking.  
 
The work has resulted in a product and process validation system consisting of three parts; 
• A toolbox containing eighteen requirements that are being used to validate the products 

and processes of the suppliers.  
• An assessment model and a tool for generating requirements that are being used to ap-

praise how and during what circumstances the different requirements should be used, in 
other words, adapt the extent of requirements according to the need of validation.  

• A process that describes how to work with validation internally at AC, but also describes 
how the interaction between AC and the supplier should be outlined.  

 
The purpose with the requirements is to guide the supplier in the quality assurance- and vali-
dation process. The requirements are mainly based on the reference manuals APQP and 
PPAP. The idea is not to stipulate all of the eighteen requirements for each and every supplier 
and article. Based on the measured performance of the supplier and the assessments associ-
ated with the article and the supplier, the extent of the requirements will be adapted. This is 
done by using the assessment model and the requirement generating tool. The requirements 
will assure that the supplier will carry out activities to secure sufficient quality, and that ade-
quate documentation is compiled and presented. This means that a structured quality assur-
ance effort, common to APQP, will be conducted by the supplier, and that the products and 
production processes can be validated.  
 
By using the developed validation system the authors of this master thesis believe that Atlas 
Copco Rock Drills AB and companies working with similar conditions can achieve a reduc-
tion in costs due to improved quality. 
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Förord 
 
Det här arbetet är den sista och avslutande delen i våra civilingenjörsutbildningar inom In-
dustriell ekonomi respektive Maskinteknik, med inriktning mot kvalitetsutveckling respektive 
produktions- och produktutveckling. Examensarbetet har utförts på Avdelningen för kvalitets- 
och miljöledning på Luleå tekniska universitet samt på kvalitetsavdelningen på Atlas Copco 
Rock Drills AB i Örebro under perioden augusti 2007 till januari 2008.    
 
Det har varit en lärorik och spännande höst med många intressanta händelser. Vi skulle vilja 
tacka alla de personer som tagit sig tid och på något sätt varit inblandade i höstens arbete, 
speciellt de anställda på kvalitetsavdelningen på Atlas Copco i Örebro.  
 
Ett speciellt tack riktas till vår handledare på Atlas Copco, Karl Lundberg, för ditt stöd och 
dina idéer under hösten. Ett stort tack riktas även till vår handledare Erik Lovén på Luleå tek-
niska universitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örebro januari 2008 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Karin Holmgren   Christopher Sund 
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Begreppslista 
I begreppslistan beskrivs vissa förkortningar och begrepp vilka kan underlätta vidare läsning 
av rapporten. 

 
 
AC  Atlas Copco Rock Drills AB 
APQP  Advanced Product Quality Planning 
FMEA   Failure Mode Effect Analysis 
FSM  Field Situation Meeting 
FoU  Forskning och utveckling 
ISO/TS 16949 Kvalitetsledningssystem, vidareutveckling av QS-9000 
KM  Konstruktionsmeddelande  
Leverantör Företag som direkt levererar komponenter till AC 
LHD  Load, Haul and Dump. LHD-sortimentet innefattar lastare och 

truckar som används för att frakta bort malmen från gruvan. 
Likare  Det utfallsprov som leverantören sparar som referensartikel  
MSA  Mätsystemanalys 
MO  Machine Order, det vill säga kundorder 
PPM  Parts Per Million 
PoP-validering Produkt- och processvalidering 
PPAP  Production Part Approval Process 
PSM  Production Situation Meeting 
QNova  Verksamhetsledningssystem på AC 
QPI  Quality Performance Index 
QSR  Quality System Requirements 
QS-9000 Kvalitetsstandard som används inom fordonsindustrin. Utgick 

2006 då den ersattes av ISO/TS 16949. 
Referensmanual Vägledande manual tillhörande QS-9000 och ISO/TS 16949 
Sourcing-arbete Det arbete som görs när AC skall välja leverantör, upphandling 
SPC  Statistical Process Control 
SQA  Supplier Quality Assurance 
STA  Supplier Technical Assurance 
TME Tunnelling and Mining Equipment. TME-sortimentet består av 

borriggar, skrotningsriggar samt fordon för bergsförstärkning. 
URE  Underground Rock Excavation
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en presentation till examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, syfte 
och mål, avgränsningar samt en disposition över arbetets upplägg.  

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle är det viktigt för globala företag att vara produktiva och effektiva för att på 
bästa sätt kunna möta kundernas behov, krav och förväntningar. En viktig aspekt som ofta 
kopplas samman med företagens produktivitet och effektivitet är kvalitetsbristkostnader. Kva-
litetsbristkostnader definieras av Joseph Juran som ”de kostnader som orsakas av defekta en-
heter, ofullkomliga processer eller förlorade försäljningsintäkter”. Kostnaderna för kvalitets-
brister i svensk industri uppskattas till 10-30 procent av företagens omsättning. (Bergman & 
Klefsjö, 2007) 
 
Ett sätt att minska kvalitetsbristkostnader är att säkerställa kvalitet tidigt i värdekedjan. En 
ändring i ett tidigt skede är mindre kostsam än en ändring på en produkt som redan finns i 
produktion eller ute på marknaden (Sörqvist, 2004). Ändringskostnaden ökar snabbt vilket 
kan ses i figur 1. Genom att planera för kvalitet samt validera inköpa artiklar kan kvaliteten 
säkerställas tidigt i värdekedjan. För att göra detta finns inom fordonsindustrin etablerade me-
toder, arbetssätt och standarder. Dessa innefattar bland andra ISO/TS 16949 och QS-9000 
som finns till för fordonsindustrins underleverantörer. QS-9000 består av ett antal delar varav 
Advanced Product Quality Planning (APQP) är en viktig sådan liksom även Production Part 
Approval Process (PPAP). APQP ger riktlinjer för kvalitetsplanering i samband med produkt- 
och processframtagning och PPAP är ett sätt att validera produkten och säkerställa att kon-
struktionskraven är förstådda och att leverantörens tillverkningsprocess möter dessa krav. 

 
Figur 1. Ändringskostnadens storlek beroende på när i förädlingskedjan ändringen uppstår 

(fritt efter Sörqvist, 2004) 
 
Typiskt för dessa standarder är att de är anpassade för företag som arbetar med stora volymer. 
Detta gör att de kan vara ineffektiva och svåra att applicera på företag som arbetar med andra 
förutsättningar än fordonsindustrin, exempelvis med låga volymer. En möjlig väg är att an-
passa de metoder och arbetssätt som används inom fordonsindustrin till dessa förutsättningar. 
Detta examensarbete har ambitionen att försöka åstadkomma en sådan anpassning. 

Kvalitetsbristkostnader 

Konceptgene-
rering 

Utveckling Leverans Produktion 
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Studien i examensarbetet är genomförd på Atlas Copco Rock Drills AB (härefter benämnt 
AC). Ökad tillväxt och konsumtion världen över har medfört ett stigande behov av metall 
vilket i sin tur har medfört en växande efterfrågan på gruvutrustning. Detta har också påverkat 
AC som levererar produkter till bland annat gruvindustrin. AC har under de senaste åren haft 
en betydande volymtillväxt i antalet producerade enheter. 
 
Inom AC och divisionen Underground Rock Excavation (URE) har man identifierat höga 
kostnader som kan härledas till bristande kvalitet på inköpta komponenter. I och med att pro-
duktionsvolymen ökat väsentligt har också kvalitetsbristkostnaderna ökat i liknande utsträck-
ning. Det är dock svårt att säga exakt hur stor ökningen är eftersom man inom AC inte har en 
strukturerad mätning eller sammanställning av de olika kvalitetsbristkostnader som finns. Yt-
terligare en konsekvens av ökningen i volym är att det numera inte finns utrymme att åtgärda 
kvalitetsbristerna i den löpande produktionen utan att tillföra extra resurser. Detta på grund av 
att monteringstakten är mer pressad. 
 
Det existerar även kvalitetsbristkostnader som är svåra att mäta och som tros uppgå till stora 
summor. Exempel på detta är kostnader som härstammar från produktionsstörningar, materi-
alförsörjningsproblem och fältinsatser ute hos kund för att åtgärda kvalitetsbristproblem. 
Bristande kvalitet kan också innebära kostnader för slutkunden på grund av avbrott i dess 
produktion vilket i sin tur kan medföra lägre kundtillfredställelse och på sikt uteblivna be-
ställningar. 

I dagsläget finns inte någon strukturerad process eller utarbetad rutin för att säkerställa kvali-
teten på inköpta komponenter från AC:s leverantörer. Kontrollarbete genomförs sporadiskt 
där behov kan tänkas förekomma, men är oftast av reaktiv istället för proaktiv karaktär, dvs. 
kontroller görs där problem redan uppdagats.  

AC strävar efter att minska kvalitetsbristkostnaderna bland annat genom att arbeta med att 
förbättra kvaliteten på inköpta komponenter. Som en del i detta är ambitionen på kvalitetsav-
delningen inom URE att införa ett produkt- och processvalideringssystem som kan användas i 
AC:s samarbete med dess leverantörer. Målet inom AC vad gäller reklamationer och defekter 
på inköpta komponenter är i dagsläget 5000 parts per million (PPM) medan man i fordonsin-
dustrin i många fall har nått ner till mål som ligger på ungefär 100 PPM (Mesch, 2007). Det 
finns således potential i att anpassa och nyttja de verktyg och arbetssätt som används inom 
fordonsindustrin till AC:s verksamhet, och på så sätt förbättra kvaliteten på inköpta kompo-
nenter. 

1.2 Problembeskrivning 
Förutsättningarna på AC vad gäller att utforma och integrera ett produkt- och processvalide-
ringssystem skiljer sig från fordonsindustrin på i huvudsak volymaspekten. Exempelvis är 
produktionsvolymen inom URE mindre än en procent av det mål på en årsvolym av 600 000 
fordon som finns hos Volvo Cars. Dessutom är en stor del av AC:s produkter kundanpassade 
vilket gör att volymerna på vissa inköpta artiklar blir mycket låga. Omfång i antal artiklar som 
AC köper in från olika leverantörer är också stort, från en enstaka komponent vid en specifik 
kundanpassning till volymer på hundratusentals när det gäller standardartiklar. 

Ytterligare en förutsättning på AC är att ändringsfrekvensen på artiklar är hög. Detta här-
stammar dels från löpande förbättringar och omkonstruktioner, men även från de kundanpass-
ningar som görs. Omkonstruktioner har tidigare förts in löpande vilket har bidragit till en hög 
ändringsfrekvens då en omkonstruktion indirekt kan påverka andra artiklars utformning. Man 
har nu börjat införa ett mer strukturerat sätt att genomföra ändringar på genom att frysa kon-
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struktionerna till bestämda tidpunkter. Arbete pågår även för att öka standardiseringen samt 
att öka graden av modularisering. 

På grund av den begränsade standardiseringen mellan olika typer och varianter av maskiner 
som produceras på AC är storleken på artikelfloran stor. Den aktiva artikelfloran, det vill säga 
artiklar som används i monteringen, är i storleksordningen 25 000 och artiklar som finns akti-
va i systemet är runt 100 000. Bidragande orsaker till denna storlek är också den omfattande 
kundanpassningen och att det i vissa fall är enklare att konstruera en ny artikel än att hitta en i 
systemet befintlig artikel med samma funktion. AC har i snitt omkring 1300 ingående artiklar 
per modell medan man inom Volvo Cars har cirka 5000 (Mesh, 2007) aktiva artiklar per mo-
dell. Detta ställt i relation till tillverkningsvolymen medför att man inom AC jämförelsevis 
har ett stort antal artiklar i förhållande till volymen. Det vill säga att det är ett stort antal olika 
artiklar i små volymer som skall valideras. 

Utmaningen ligger i att ta fram ett effektivt och flexibelt system för att säkerställa kvaliteten 
på de artiklar som levereras till AC under förutsättning av de parametrar som nämnts ovan; 
låg volym, hög ändringsfrekvens och storlek på artikelflora. Det finns också en viss osäkerhet 
i utformandet av systemet eftersom förutsättningarna skiljer sig från fordonsindustrin där de 
etablerade standarderna och arbetssätten som exempelvis APQP och PPAP används. Utma-
ningen i examensarbetet ligger i att anpassa de tidigare nämnda arbetssätten och se till att det 
framtagna systemet har förmågan att åstadkomma den minskning av kvalitetsbrister som ef-
tersträvas. 

1.2.1 Problemfrågeställningar 
Utifrån bakgrund och problemformulering har följande problemfrågeställningar formulerats. 
 

• Hur skall APQP, PPAP och standarden QS-9000 samt ISO/TS 16949 anpassas för att 
skapa ett produkt- och processvalideringssystem utformat för ett företag med låg vo-
lym, hög ändringsfrekvens och stor artikelflora?  

• Hur skapas effektivitet och flexibilitet i ett produkt- och processvalideringssystem för 
att kunna hantera låg volym, hög ändringsfrekvens och stor artikelflora? 

• Hur skall AC arbeta med ett produkt- och processvalideringssystem? 

1.3 Syfte och mål 
Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utforma ett förslag på ett produkt- och processvaliderings-
system som skall kunna användas för att säkerställa kvaliteten på inköpta komponenter. Sy-
stemet är tänkt att kunna användas av företag som arbetar med låga volymer, hög ändringsfre-
kvens och stor artikelflora.  

Valideringssystemet skall utformas och anpassas enligt förutsättningarna hos Atlas Copco 
Rock Drills AB och kunna integreras i AC:s (URE) befintliga kvalitetsledningssystem.  
 
Effektmål 
Reducera kvalitetsbristkostnader orsakade av otillräcklig kvalitet på inkommande komponen-
ter från leverantörer till AC. 
 
Mål 
Målet med examensarbetet är att, till kvalitetsavdelningen på divisionen URE, leverera ett 
grundligt och genomarbetat förslag på ett produkt- och processvalideringssystem anpassat till 
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AC:s verksamhet. Framtagningen av systemet bör göras i samråd med interna och externa 
intressenter. 
 
Önskvärda egenskaper för produkt- och processvalideringssystemet 
Nedan följer ett antal önskvärda egenskaper för hur systemet skall vara uppbyggt och fungera. 
Egenskaperna har tagits fram i samråd med representanter från AC. 

• Aktiviteter och processer med inbyggd flexibilitet för att kunna anpassas efter skiftan-
de behov och förutsättningar i AC:s verksamhet. 

• Systemet bör vara applicerbart vid nyutveckling av artiklar samt på konstruktionsänd-
ringar av befintlig artikel. 

• Systemet bör vara anpassat för att kunna användas på hela AC:s artikelflora och på 
alla leverantörer. 

• Systemet skall kunna integreras i det löpande arbetet på AC. 
• Fokus i valideringssystemet skall vara ändamålsenlighet utifrån kundens (kund till va-

lideringsprocessens) perspektiv. 
Utifrån dessa punkter och i diskussion med AC har fyra ledstjärnor formulerats.  
Systemet skall vara: ändamålsenligt, effektivt, flexibelt, enkelt. 

1.4 Avgränsningar 
Vad gäller avgränsningar för examensarbetet har följande punkter tagits fram; 

• Produkt- och processvalideringssystemet bör utformas utifrån ramverken för APQP 
och PPAP som återfinns i standarderna QS-9000 och i viss utsträckning i ISO/TS 
16949. 

• Examensarbetet inkluderar inte införande och förankring av kvalitetssäkringssystemet 
i verksamheten utan presenterar ett förslag på hur AC bör arbeta med produkt- och 
processvalidering härlett till inköpta komponenter från leverantörer. 

• Inom ramen för framtagning av systemet inkluderas ej en fullskalig utvärdering och 
test av systemet.  

• Framtagningen begränsas externt till ett samarbete med maximalt tre leverantörer och 
intressenter. 

• Kartläggning av kompetensnivå och behovet av utbildning rörande APQP (ISO/TS 
16949/QS-9000), dels inom AC och till viss del hos AC:s underleverantörer, innefat-
tas ej inom ramen för examensarbetet.  

• Examensarbetet kommer ej att ta hänsyn till leverantörernas kunskapsnivå gällande 
produkt- och processvalidering vid utformning av systemet. 

• Examensarbetet presenterar förslag på en valideringsprocess i form av nödvändiga ak-
tiviteter och dess inbördes ordning och kommer ej i detalj att beskriva vilken funktion 
som skall utföra aktiviteten. 
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1.5 Disposition 
 

 

Detta kapitel är en introduktion till examensarbetet och 
beskriver bakgrund, problembeskrivning, syfte och mål 
samt avgränsningar.  

I kapitel 2 ges en beskrivning och introduktion till före-
taget Atlas Copco och divisionen Atlas Copco Rock 
Drills AB. 

I kapitel 3 beskrivs det metodsynsätt som har använts 
vid examensarbetet. Det ges även en beskrivning av de 
tekniker, metoder, verktyg samt modeller som har an-
vänts. 

Följande kapitel behandlar de teorier som examensarbe-
tet grundas på.  

I kapitel 5 ges en nulägesbeskrivning av hur kvalitets-
säkringsarbetet vid inköp av komponenter fungerar på 
AC.   

Kapitel 8 behandlar de slutsatser som framkommit under 
arbetet.  

I detta kapitel görs en avstämning gällande resultaten i 
målsättningen. Det förs en metoddiskussion samt ett 
resonemang kring arbetets validitet samt reliabilitet.   

Rapportens sista kapitel beskriver de rekommendationer 
som ges av rapportförfattarna. 

Detta kapitel behandlar empiri, resultat och analys för 
examensarbetet.   

I detta kapitel görs en sammanställning av den informa-
tion som framkom under intervjuer, benchmarking samt 
workshop.  



Företagsbeskrivning 

 
6 

2 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel ges en övergripande beskrivning av företaget Atlas Copco AB samt fallföreta-
get Atlas Copco Rock Drills AB.  

2.1 Atlas Copco AB  
Atlas Copco är ett svenskt företag som bildades 1873 och då med namnet AB Atlas. Syftet var 
att tillverka och sälja järnvägsutrustning. Efter diverse namnbyten antogs 1956 namnet Atlas 
Copco. I dag finns företaget på olika ställen i världen och har sitt huvudkontor i Stockholm. 
Företaget levererar produktivitetshöjande lösningar till industrin, allt från industriverktyg till 
anläggning- och gruvutrustning, service och uthyrning. Omsättningen uppgick under 2006 till 
51 miljarder kronor varav affärsområdet anläggning- och gruvteknik står för 37 procent. AC 
har ungefär 26 000 anställda och företagets produkter tillverkas på 68 produktionsanläggning-
ar i 20 länder. (AC:s webbplats, 2007-09-14) Organisationen är uppdelad i tre affärsområden; 
Kompressorteknik, Anläggnings- och gruvteknik samt Industriteknik (se figur 2). (AC:s års-
redovisning, 2006) 
 

 
Figur 2. Atlas Copcos organisation 

(fritt efter AC:s årsredovisning, 2006) 
 

• Kompressorteknik: utvecklar, marknadsför, säljer och utför service på bland annat 
oljefria och oljeinsprutade stationära kompressorer, portabla kompressorer, generato-
rer samt styrsystem för tryckluft. (AC:s webbplats, 2007-09-14) 

• Anläggnings- och gruvteknik: utvecklar, tillverkar och marknadsför bland annat 
bergborrverktyg, bergborriggar för tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar 
och lastutrustning. Dessa produkter används vid anläggning av vägar, kraftverk och 
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dammar samt i gruvor. Anläggnings- och gruvteknik är i sin tur uppdelat i sju divi-
sioner varav en är URE- Underground Rock Excavation. (ibid.) 

• Industriteknik : utvecklar, tillverkar och marknadsför industriverktyg, monterings-
system, eftermarknadsprodukter, mjukvaror och tjänster. Dessa produkter och tjäns-
ter används inom verkstadsindustrin, exempelvis inom flygplans- och fordonsindu-
strin. (ibid.) 

Affärsidé 
”Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. 
Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och 
anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och 
uthyrning”. (AC:s årsredovisning, 2006) 
 
Vision 
”Atlas Copcos vision är att bli och fortsätta vara First in Mind- First in Choice hos kunder 
och andra viktiga intressentgrupper”, det vill säga vara den som nuvarande och blivande kun-
der samt andra viktiga intressenter tänker på först och sedan väljer. (ibid.) 

2.2 Atlas Copco Rock Drills AB 
Atlas Copco Rock Drills är ett dotterbolag inom affärsområdet Construction and Mining 
Technique. Rock Drills består av tre divisioner, ovanjord (SDE), underjord (URE) samt Rock-
tec. Större delen av produktionen är belägen i Örebro där det finns ungefär 1300 anställda. 
Även stödfunktionerna finns lokaliserade i Örebro, så som exempelvis teknik, forskning och 
utveckling, service och eftermarknad, ekonomi och inköp. På Atlas Copco Rock Drills AB 
utvecklas, tillverkas och marknadsförs bergborrmaskiner (se figur 3), borraggregat samt gruv-
lastare och gruvtruckar. Dessa produkter används ovan jord samt under jord inom gruv- och 
entreprenadindustrin i hela världen. (AC:s webbplats, 2007-09-17) 
 

 
Figur 3. En av AC:s borrriggar, Rocket Boomer WL4 C30 
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2.3 Atlas Copco Underground Rock Excavation- URE  

URE är en division under Rock Drills som tillverkar underjordsmaskiner (se figur 4). Det 
finns två olika huvudtyper av maskiner, LHD och TME. LHD står för Load, Haul and Dump 
och TME står för Tunnelling and Mining Equipment. LHD-sortimentet innefattar lastare och 
truckar som används i gruvor för att frakta bort malmen från gruvan. TME-sortimentet består 
av borriggar, skrotningsriggar samt fordon för bergsförstärkning. Borriggen borrar spränghål i 
gruvan eller tunneln som sedan laddas och sprängs. Därefter slår skrotningsriggen ned lösa 
stenar i taket för att undvika ras. Till sist förstärks taket i gruvan eller tunneln för att ytterliga-
re säkra från framtida ras. 
 

    
Figur 4. Exempel på AC:s produktsortiment av lastare och gruvtruckar 

Vä: ST 1520, fotograferad vid provkörning på ”Eker” 2007-08-13 
Hö: Minetruck MT436LP och Scooptram ST1030LP 
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3 Metod 
I följande kapitel beskrivs metodsynsätt, examensarbetets ansats samt undersökningsstrategi. 
Det ges även en presentation över de tekniker, metoder, verktyg och modeller som använts i 
arbetet.  

3.1 Metodsynsätt 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) innebär ett val av metodsynsätt att man gör antaganden om 
verkligheten. Vidare påstår man att för att kunna undersöka, förklara och förstå verkligheten 
måste man göra vissa antaganden om hur denna är skapad och ser ut. Dessa antaganden och 
val av metodsynsätt ger sedan vägledning i den fortsatta undersökningsprocessen. Arbnor och 
Bjerke (1994) presenterar tre olika metodsynsätt; analytiskt, system och aktörssynsätt. 
 
Analytiskt synsätt 
Det analytiska synsättet utgår från att det existerar en objektiv verklighet och att denna har en 
summativ karaktär där helheten är summan av delarna. Vidare bygger synsättet på verifiering 
eller falsifiering av uppställda hypoteser som på så sätt klarlägger objektiv fakta, som i sin tur 
ses som en delmängd i den objektiva verkligheten. Genom att summera dessa objektiva fakta 
ges en heltäckande verklighetsbild. Inom synsättet förklaras en verkan genom att finna och 
kartlägga den bakomliggande orsaken, kausalitetssamband, vilket resulterar i generaliserbara 
orsak-verkan samband, logiska modeller och representativa fall. (Arbnor och Bjerke, 1994) 
 
Systemsynsätt 
Systemsynsättet innebär att det existerar en objektiv verklighet, men att den är uppbyggd på 
ett sådant sätt att helheten ej är densamma som summan av delarna. Relationerna mellan de-
larna blir viktiga eftersom de enligt synsättet kan ge positiva eller negativa synergier, samti-
digt som delarna i systemet förklaras eller förstås utifrån helhetens egenskaper. Då system-
synsättet ej ger samma generaliserbara resultat som analyssynsättet arbetas här med motsva-
righeter och förståelse fås genom kartläggning av finalitetssamband, det vill säga att en ver-
kan förklaras genom att finna en ändamålsinriktad drivkraft. De resultat som fås genom sy-
stemsynsättet utgörs av typiska fall och vissa generella klassificeringsmekanismer. (ibid.) 
 
Aktörsynsätt 
Inom aktörssynsättet anses verkligheten vara en social konstruktion där helheten förstås ut-
ifrån delarnas egenskaper. Inriktningen enligt Arbnor och Bjerke (1994) ligger på ”att kart-
lägga den betydelse och innebörd som aktörer lägger i sina handlingar och den omgivande 
miljön”. Vidare påstår Arbnor och Bjerke (1994) att det inom aktörssynsättet, till motsats från 
de övriga två, ej finns något förklaringsintresse. Tonvikten ligger på att förstå de sociala enhe-
terna. 
 
Komplementärt synsätt 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) kan de olika synsätten ej kombineras hur som helst eftersom 
metodsynsätten är förknippade med grundläggande värderingar om verklighetens beskaffen-
het. Men vidare påstås att det dock är möjligt att kombinera metodsynsätten och att det ibland 
är att föredra att utnyttja olika synsätt. Detta görs då genom en komplementär procedur där 
resultat och metodik från ett metodsynsätt kan användas i ett annat synsätt som då agerar som 
bassynsätt. Undersökningen utgår från bassynsättet och resultaten från det komplementära 
synsättet omgestaltas i utgångspunkt från bassynsättet. Detta angreppssätt benämns som kom-
plementär metod eller komplementärt synsätt.  
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Kvantitativ och kvalitativ metodansats 
Val av det metodiska angreppssättet kan också göras utifrån den information som undersöks. 
Holme och Solvang (1997) presenterar två metoder, kvantitativ och kvalitativ metod som 
lämpar sig för behandling av hårddata respektive mjukdata. Vidare beskrivs att kvalitativa 
metoder primärt har ett beskrivande syfte. Det centrala är att få en djupare förståelse av pro-
blemet som studeras, samt att beskriva helheten av sammanhanget som problemet inryms i. 
De kvantitativa metoderna beskrivs av Holme och Solvang (1997) som mer formaliserade, 
strukturerade och med mer kontroll från undersökarens sida än de kvalitativa metoderna. Upp-
lägg och planering kännetecknas också av selektivitet och avstånd till informationskällan, 
samt att statistiska analysverktyg spelar en central roll. Detta påstås vidare som nödvändigt 
för att kunna analysera och pröva de resultat som tas fram rörande de enheter som undersöks. 
Holme och Solvang (1997) påstår också att alla metoder är verktyg som baseras på de tre me-
todsynsätt som beskrivits i stycket ovan, och att kvantitativa och kvalitativa element med för-
del kan kombineras i en och samma undersökning, samtidigt som det inte finns något konkur-
rensförhållande dem emellan. Detta påstående motsäger delvis det Arbnor och Bjerke (1994) 
lägger fram om att metoder som används i en och samma undersökning bör vara inbördes 
konsistenta. Så till vida man inte nyttjar det komplementära synsättet enligt de principer som 
detta föreskriver. 
 
Metodval 
Som nämnts ovan så ger metodsynsättet vägledning i val av metoder samt utformning av me-
todik och angreppssätt på problemet. Vid val av metoder bör dessa enligt Arbnor och Bjerke 
(1994) stämma överens med problemet och undersökarens grundläggande föreställningar, 
samt att de bör vara inbördes konsistenta och stämma överens med varandra. Med andra ord 
gå i linje med det grundläggande metodsynsättet.  
 
Utgångspunkten i detta arbete är ett systemsynsätt då problemet i sig är av systemkaraktär. 
Syftet med examensarbetet är som tidigare nämnts att utforma ett produkt- och processvalide-
ringssystem där fokus ligger på helhetens, systemets, förmåga att säkerställa kvalitet på ett 
effektivt och flexibelt sätt. Då detta till stor del är beroende av de ingående delarna i systemet 
och deras inbördes relation till varandra och omgivningen ter sig systemsynsättet som det 
mest lämpade. I arbetet har en kvalitativ ansats nyttjats för att få en djupare förståelse för de 
förutsättningar som finns på AC samt hur en anpassning av etablerade valideringssystem skul-
le kunna se ut för att passa dessa förutsättningar. 

3.1.1 Fallstudie 
Merriam (1994) definierar fallstudien som en metod som kan användas för att systematiskt 
studera en händelse. Fallstudien innefattar direkta observationer och systematiska intervjuer. 
Alla metoder för att samla in vetenskaplig information kan användas i en fallstudie, dock är 
direkta observationer och systematiska intervjuer vanligast. Studien är även lämplig att an-
vända då man skall studera ett problem under en begränsad tidsperiod. Jacobsen (2002) menar 
att man i en fallstudie fokuserar på en speciell enhet och att denna enhet kan vara exempelvis 
en grupp eller en organisation. Liksom Merriam (1994) påpekar Jacobsen (2002) att det ge-
mensamma för alla fallstudier är att studieobjektet är avgränsat i tid och rum. Fallstudier är 
lämpliga att då man vill uppnå en djupare förståelse av en viss händelse och enbart är intresse-
rade av det enskilda fallet.  
 
Enligt Yin (2007) är fallstudien en bra metod då man önskar få svar på frågorna hur och var-
för. Samma författare säger att intervjun är en av de viktigaste informationskällorna i sam-
band med en fallstudie och att intervjun då skall vara av en öppen karaktär. I samband med 
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intervjun menar Yin (2007) att det är vanligt att respondenten föreslår andra personer som 
skall intervjuas och ange var ytterligare information kan inhämtas. 
 
I detta examensarbete passar fallstudien bra att använda sig av som undersökningsansats då 
fokus ligger på en specifik organisation. Examensarbetet är avgränsat till en viss period vilket 
även detta gör att fallstudien är lämplig. Under examensarbetets gång har direkta observatio-
ner kunnat göras då författarna till examensarbetet befunnit sig på plats och har haft närhet till 
studieobjektet. Samtliga problemfrågeställningar inleds även med ordet hur, detta innebär 
enligt Yin (2007) att fallstudien är lämplig.  

3.1.2 Tillvägagångssätt 
Arbetsgången i examensarbetet är uppdelad i två övergripande delar. En inledande fas som 
inkluderat projektspecificering, problem- och nulägeskartläggning. Detta följs av en systemut-
formningsfas.  
 
Projektspecifikation, problem- och nulägeskartläggning 
Syftet med den inledande fasen var att kartlägga grundproblemen, undersöka nuläget på före-
taget samt få en övergripande bild och förståelse kring den teori och kunskap som finns i de 
berörda ämnena. Detta gjordes för att kunna specificera examensprojektet samt för att kunna 
sätta ramar, riktning och mål för arbetet. Mycket tid lades i denna fas för att på så sätt få en 
stabil grund att utgå ifrån och för att ge bra förutsättningar till det fortsatta arbetet. 
 
Initialt genomfördes också litteratursökningar och litteraturstudier för att få en övergripande 
bild och förståelse för ämnet och relaterad teori för att på så sätt kunna specificera examens-
arbetet ytterligare. Projektspecifikationen, framförallt problemformulering och avgränsningar, 
reviderades och uppdaterades sedan under kartläggningens gång för att spegla de faktiska 
förutsättningarna. 
 
För att undersöka och kartlägga nuläget inom AC samt klargöra problemfrågeställningen 
gjordes ett antal intervjuer internt på AC och externt med ett antal leverantörer. Intervjuerna 
strukturerades genom att bryta ned den initiala problemformuleringen i fem delområden (se 
bilaga 1). Dessa delades i sin tur upp i mer specifika frågor som användes som utgångspunkt 
för intervjuunderlaget. Genom intervjuerna gavs en övergripande bild över hur man i dagslä-
get arbetar på AC, och hur man skulle vilja arbeta med kvalitetssäkring och validering av le-
verantörer. 
 
Systemutformning 
Då förutsättningarna var kartlagda och specifikationen för arbetet var definierad påbörjades 
systemutformningen. Baserat på den inhämtade informationen skapades tillsammans med 
berörda parter på AC en målbild och en grov struktur för systemet. Denna användes sedan 
som utgångspunkt i analys- och systemframtagningsarbetet och omarbetades och förfinades 
löpande. Arbetet lades upp efter grundutformningen i systemet och dess tre delar; kravele-
ment, tillämpning av dessa för att åstadkomma effektivitet och flexibilitet samt arbetssätt och 
process i systemet. För att effektivisera arbetet med att utveckla de tre delarna genomfördes 
fortsatta teoristudier, empiriska undersökningar och analyser parallellt med systemutform-
ningen. Även de tre delarna i systemet växte fram parallellt då de till viss del är sammankopp-
lade med varandra. 
 
Även i systemutformningsfasen användes intervjuer för att få input till systemutformningen 
och för att kunna åstadkomma anpassningar för de förutsättningar som finns inom AC. Både 
anställda på AC och leverantörer till AC intervjuades för att ta del av deras tankar och åsikter 
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över hur ett valideringssystem skulle kunna fungera. En enkätundersökning med utvalda leve-
rantörer gjordes med samma syfte. För att undersöka hur andra företag arbetar med kvalitets-
säkring gjordes studiebesök på två stora svenska företag. Allt detta gav information till utfor-
mandet av valideringssystemet. 
 
Under examensarbetets gång gjordes avstämningar och presentationer för en styrgrupp bestå-
ende av utvalda personer från AC. Detta för att kontinuerligt få återkoppling på genomfört 
arbete från berörda avdelningar och intressenter på AC, samt för att få styrning på det fortsatta 
arbetet. 
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3.2 Metodik 

3.2.1 Datainsamlingsmetoder 
Det finns olika typer av data, primär- och sekundärdata. Primärdata innebär enligt Jacobsen 
(2002) upplysningar som samlas in direkt från personer eller grupper av personer från den 
primära informationskällan. När forskaren inte samlar in informationen direkt från källan utan 
baserar sig på upplysningar insamlade av andra kallas dessa data för sekundärdata. I denna 
studie har båda dessa insamlingsmetoder använts. Insamling till primärdata har skett genom 
intervjuer med anställda på AC men även genom samtal med anställda på AC, observationer 
och den enkätstudie som genomförts. Sekundärdata har främst inhämtats från litteraturstudier. 
AC har en intern databas kallad QNova där material har erhållits. Detta material klassificeras 
som sekundärdata.  
 
Litteraturstudie 
Examensarbetet inleddes med litteraturstudier för att bygga grunden till den teoretiska refe-
rensramen. Dessa litteraturstudier har sedan genomförts kontinuerligt under examensarbetets 
gång. Litteratursökning har gjorts i databaser på Luleå tekniska universitet såsom Lucia och 
Libris men även i databaser på Örebro universitetsbibliotek. Även artikeldatabaser som ex-
empelvis Emerald Insight och Business Source Elite har nyttjats. De sökord som använts är 
bland annat; QS-9000, ISO/TS 16949, kvalitetsledningssystem, produkt- och processvalide-
ring samt dess engelska motsvarigheter.  
 
Intervjuer 
Lantz (2007) menar att ”en intervju kan beskrivas som en situation av samspel mellan två 
personer med olika och inte jämställda roller, en frågar och en svarar”. Samma författare an-
ser att en intervju kännetecknas av att de data som framkommer är tillförlitliga, att resultaten 
är giltiga och kan användas av andra. Syftet med att använda intervjuer som datainsamlings-
metod i detta examensarbete är att utnyttja den kunskap som finns på AC men också för att 
bygga upp en bild av hur företaget fungerar och arbetar. En aspekt var att undersöka det arbe-
te som görs idag gällande kvalitetssäkringsprocedurer och produkt- och processvalidering. 
 
Enligt Bell (2006) finns olika för- och nackdelar med intervjuer. En stor fördel med intervjuer 
är den flexibilitet som fås. En duktig intervjuare kan följa upp idéer och känslor under inter-
vjuns genomförande vilket är svårt att göra i en enkät. I en intervju kan även följdfrågor stäl-
las som kommer upp under intervjuns gång. Samma författare anser dock att det finns vissa 
problem med intervjuformen. Ett problem är att intervjuer ofta tar lång tid vilket medför att 
det är svårt att hinna genomföra ett stort antal intervjuer i ett kort projekt. Detta ökar risken 
för skevhet. 
 
Lantz (2007) säger att det finns olika former av intervjuer; den öppna intervjun, den riktat 
öppna, den semi-strukturerade samt den strukturerade intervjun. Olika intervjuformer ger oli-
ka data och information, beskriver olika sammanhang och ger olika resultat och slutsatser. 
Denscombe (2004) menar att man bör sträva efter ett representativt urval. För att vara repre-
sentativa måste urvalen omfatta alla relevanta typer samt innefatta dessa typer i proportion till 
deras andel av hela populationen. För att uppnå representativitet finns två sätt, det första inne-
bär att använda ett slumpmässigt urval och det andra sättet att använda ett proportionellt stra-
tifierat urval.  
 
I detta examensarbete har till största del semi-strukturerade intervjuer genomförts. Dessa in-
tervjuer har i god tid planerats, bokats upp och förberetts vad gäller frågeformuleringar. 
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Sammanlagt har tio semi-strukturerade intervjuer genomförts med anställda på AC. Det har 
genomförts två semi-strukturerade intervjuer med anställda som arbetar hos leverantörer till 
AC, utöver detta har även två telefonintervjuer genomförts. Ett av företagen som har telefon-
intervjuats levererar komponenter till AC, dessa involverades i examensarbetet för att få chan-
sen att vara med och utforma systemet samt för att ge feedback. Det gjordes också en intervju 
med ett företag som levererar komponenter till fordonsindustrin med syftet att få deras input 
gällande hur deras arbete fungerar med ISO/TS 16949. Under examensarbetets gång har 
ostrukturerade intervjuer gjorts på AC genom att diskutera problemområdet med anställda 
under exempelvis fikapauser eller vid spontana möten i korridoren. (Se intervjufrågor i bilaga 
2) 
 
Urvalet till de semi-strukturerade intervjuerna skedde till största delen genom att handledaren 
på AC gav förslag på personer som skulle vara intressanta att intervjua och som hade ansvars-
områden som passade in på examensarbetets syfte. Därefter tillfrågades dessa personer och 
intervjuer bokades in. Under dessa intervjuer tillämpades en metod som kallas för snö-
bollsmetoden. Metoden innebär att de personer man intervjuar hänvisar och ger tips till andra 
personer som skulle kunna vara intressanta att intervjua och som kan komma med ytterligare 
feedback till examensarbetet. Enligt Jacobsen (2002) pressas flexibiliteten till det yttersta. 
Snöbollsmetoden medför att urvalet snabbt växer. En fördel med metoden är att den som kon-
taktas kan tänkas ha lättare att ta sig tid om personen i fråga har blivit rekommenderad av en 
kollega. En nackdel är enligt Jacobsen (2002) att metoden kan vara krävande. Det krävs att 
varje intervju analyseras noggrant innan man går vidare och till detta krävs tid och resurser. 
Det finns heller inga garantier för att resultatet faktiskt blir bra. (Jacobsen, 2002) 
 
Enkätstudie 
Trost (2007) menar att man brukar skilja mellan postenkäter och gruppenkäter. Postenkäter 
kan exempelvis skickas som brev, med e-post eller med intern post. Gruppenkäter kan vara 
enkäter som ges ut då personer är samlade på samma ställe och kan delas ut på ett enkelt sätt. 
För att komplettera personliga intervjuer om känsliga ämnen genomförs ibland enkäter. Det är 
svårt att samla in data från samtliga personer i populationen då detta skulle bli alltför omstän-
digt och dyrt, därför görs ett urval. Då datainsamling görs vill man kunna använda informa-
tionen till att uttala sig om hela populationen på ett rättvisande sätt. För att kunna göra det 
krävs att man har ett representativt urval.  
 
I examensarbetet har en postenkätstudie genomförts genom att enkäter har skickats ut till 43 
av AC:s cirka 400 leverantörer. Enkäten skickades ut med syftet att undersöka hur leverantö-
rer upplever att samarbetet med AC fungerar samt för att få en uppfattning över vilket arbete 
gällande kvalitetssäkring av artiklar som idag görs av leverantörerna. En avsikt var också att 
undersöka vilka önskemål leverantörerna hade gällande kvalitetssäkring av AC:s artiklar. Vad 
gäller urvalet gick det till på så sätt att en lista togs fram över samtliga leverantörer. Denna 
lista sorterades utefter hur stor volym i svenska kronor varje leverantör levererar till AC på ett 
år. Därefter valdes de 60 största leverantörerna ut för att se vilka som var användbara för ett 
enkätutskick. Av de 60 leverantörerna ströks de som var av internationell härkomst och sak-
nade svenska representanter. Detta för att förenkla hanteringen samt att vi valde att formulera 
enkäten på svenska. Den största anledningen till varför de 43 leverantörerna var med i enkät-
utskicket är i första hand att ett kriterium var att leverantören skulle leverera över ett visst 
volymvärde. En annan anledning var att de komponenter som leverantören tillverkade skulle 
vara sådana komponenter som anses vara kritiska för AC:s verksamhet. Enkäten utformades 
utefter de tips för enkätkonstruktion som finns i Lovéns (2004) lathund och reviderades dels i 
samförstånd med handledare på Atlas Copco och dels med Lovén själv. Svarstiden sattes till 
två veckor efter utskicksdatum. Enkäten återfinns i bilaga 3.  
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Studiebesök/benchmarking 
Bergman & Klefsjö (2001) anser att benchmarking eller processjämförelse är ett arbetssätt för 
att hitta möjligheter till förbättringar av processen. Många framgångsrika företag arbetar en-
ligt detta sätt och har det som en systematisk aktivitet i sitt arbete. Grundidén är att göra en 
noggrann jämförelse mellan det egna företagets processer och ett annat företags processer för 
att därefter kunna dra nytta av jämförelsen. Det är däremot viktigt att påpeka, anser Bergman 
& Klefsjö (2001), att det inte handlar om att kopiera ett annat företags processer utan snarare 
om en förmåga att överföra tekniker och arbetssätt som skulle kunna användas och anpassas 
utifrån det egna företaget.  
 
Benchmarking har utförts på två svenska företag, den 24 september 2007 på Volvo Cars i 
Göteborg och den 3 oktober 2007 på Volvo Construction Equipment Components (VCE 
Components) i Eskilstuna. Detta för att ta del av deras kvalitetsarbete och få insikt i vilka me-
toder de använder för att validera sina leverantörers produkter och processer. Volvo Cars val-
des för att de är verksamma inom fordonsindustrin och därmed ställer krav på att deras leve-
rantörer skall vara ISO/TS 16949 certifierade och arbeta enligt QS-9000, APQP och PPAP. 
VCE Components valdes på grund av att de har ökat sin tillverkning av anläggningsmaskiner 
väsentligt under de senaste åren och kan sägas ha gjort den resa som AC gör för närvarande 
vad gäller volymökning. Utifrån dessa studiebesök erhölls tips på tekniker och arbetssätt som 
skulle kunna användas vid utformande av produkt- och processvalideringssystemet på AC.  
 
Workshop 
Den 30 oktober 2007 hölls en workshop med ett antal utvalda från olika funktioner inom AC. 
Syftet med workshopen var att presentera de förslag till olika bedömningsmodeller som utar-
betats och ta ett beslut gällande vilken av modellerna som skulle vidareutvecklas. Worksho-
pen delades in i fyra delar där varje del inleddes med en presentation av författarna till exa-
mensarbetet för att därefter låta workshopdeltagarna komma med frågor och synpunkter.  
 
Fiskbensdiagram 
Detta diagram används för att systematiskt analysera orsaker till ett problem. I diagrammet 
beskrivs till att börja med vilka typer av orsaker som kan tänkas ge det observerade proble-
met. Varje orsak beskrivs mer detaljerat och delas upp i olika delorsaker. (Bergman & Klef-
sjö, 2001) I examensarbetet användes fiskbensdiagram för att identifiera möjliga orsaker till 
kvalitetsbrister kopplat till leverantören internt samt kommunikationen mellan AC och leve-
rantören. Denna information användes sedan för att undersöka huruvida de framtagna krav-
elementen täcker upp de orsaker till bristande kvalitet som framkommit.  
 
Matrisdiagram 
Enligt Klefsjö et Al (1999) passar matrisdiagram bra att använda sig av då man arbetar med 
verbal information och vill identifiera och värdera samband och beroenden mellan olika fak-
torer för att sedan kunna prioritera och välja ut de viktigaste. Den enklaste och vanligaste 
formen av matris är den så kallade L-matrisen som består av två axlar som tillsammans bildar 
ett rutnät. I detta examensarbete har ett matrisdiagram använts för att uppnå flexibilitet i pro-
dukt- och processvalideringssystemet i form av det kravgenereringsverktyg som utvecklats. 
Matrisdiagrammet i verktyget syftar till att koppla ihop kravelement med riskbedömningar 
utifrån den aktuella leverantören och artikeln.  

3.2.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som används för att kunna avgöra hur trovärdig den 
information som samlats in är. Enligt Holme & Solvand (1997) innebär validitet att man verk-



Metod 

 
16 

ligen har mätt det som man ville mäta och huruvida den informationen är tillförlitlig. Reliabi-
liteten bestäms av hur mätningarna genomförs och hur noggrant informationen bearbetas och i 
vilken utsträckning ens resultat kan upprepas. En undersökning med hög reliabilitet skulle 
innebära att liknande resultat skulle uppnås om mätningarna gjordes vid olika tidpunkt men 
med samma metod. Enligt Trost (2007) innebär reliabilitet att mätningen inte är utsatt för 
slumpinflytelser. Bell (2000) menar att validitet handlar om giltighet och är ett mått som be-
handlar huruvida man mätt rätt sak. För att öka giltigheten och tillförlitligheten hos data och 
slutsatser kan triangulering vara ett effektivt sätt. Jacobsen (2002) menar att metodtriangule-
ring innebär att samma problemställning undersöks men med olika metodmässiga infalls-
vinklar. När olika metoder ger samma resultat är det en grund till att resultaten är giltiga och 
kan uppnås av en annan forskare.  
 
Eftersom examensarbetet är upplagt som en fallstudie kan det vara svårt att tillämpa resultatet 
på andra företag. Detta har man försökt undvika genom att ta fram ett system som skall kunna 
användas på andra företag som har liknande förutsättningar som fallföretaget det vill säga låg 
volym, stor artikelflora och hög ändringsfrekvens.  
 
Intervjuerna har varit semi-strukturerade och till viss del ostrukturerade. Detta kan medföra att 
det finns risk för att reliabiliteten sjunker eftersom att områden kan komma upp under inter-
vjuns gång som inte planerats för innan. En annan orsak är att det som kommer fram under 
intervjun till stor del beror på den som intervjuar samt respondentens svar. För att öka reliabi-
liteten på de intervjuer som genomförts har en intervjuguide tagits fram. (Se bilaga 2) I inter-
vjuguiden har samtliga frågor som kommit fram under brainstorming lagts till och utifrån 
mallen har sedan frågor valts ut inför varje semi-strukturerad intervju. Vid de intervjuer som 
liknat varandra har samma frågor använts.  
 
För att ytterligare försöka stärka reliabiliteten har referenser och hänvisning till litteratur nog-
grant återgivits i rapporten. Syftet med detta är att den som läser rapporten enkelt skall kunna 
hitta teorin och granska samt göra sina egna tolkningar. Primärdatan återfinns i bilagorna och 
gör att läsaren till rapporten kan studera bilagorna och utifrån dessa göra egna tolkningar. Ett 
annat sätt för att öka reliabiliteten i enkätundersökningen har varit att använda enkla formule-
ringar i frågorna. Genom att använda enkla formuleringar minskar risken att respondenten 
missuppfattar frågan. 
 
Då båda examensarbetarna har deltagit vid datainsamling och därefter granskat och samman-
fattat denna ökar reliabiliteten. De data som framkommit under intervjuerna har också grans-
kats av respondenterna för att säkerställa att den informationen som framkommit uppfattats på 
rätt sätt.  
 
För att förstärka validiteten har triangulering använts och då i form av multipla informations-
källor. Det har sammanlagt genomförts tio intervjuer i vilka båda examensarbetets författare 
deltagit. Den teoretiska referensramen baseras på ett flertal teorier vilket skulle kunna medfö-
ra en ökad validitet. Enligt Yin (2007) är en viktig del i användningen av multipla informa-
tionskällor, triangulering, att man får en samstämmighet i undersökningen. Resultat och slut-
satser i en fallstudie är mer övertygande och riktiga om de grundar sig på olikartade informa- 
tionskällor som styrker varandra. 
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4 Teoretisk referensram 
I nedanstående kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för examensarbetet.  

4.1 Kvalitetsbegreppet 
Ordet kvalitet kommer från början från det latinska ordet qualitas som betyder beskaffenhet 
och användes redan under antiken. Bergman & Klefsjö (2001) definierar följande begrepp 
”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar”. Detta är en av många definitioner som finns av begreppet. Andra 
definitioner kommer bland annat från Joseph Juran som definierar kvalitet som ”fitness for 
use” och W. Edwards Deming som ger definitionen ”Quality should be aimed at the needs of 
the customer, present and future”.   
 
Kvalitet kan enligt Sörqvist (2001) delas in i specifikationskvalitet och utförandekvalitet. Med 
specifikationskvalitet avses konstruktionens eller specifikationens inneboende förmåga att 
tillfredställa och överträffa kundens behov. Utförandekvalitet är graden av överensstämmelse 
mellan den faktiska producerade produkten och de specifikationer som ställts upp för den 
samma. För tillverkande företag görs ofta en liknande indelning i konstruktionskvalitet och 
tillverkningskvalitet. 

4.1.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
Bergman & Klefsjö (2001) menar att allt fler organisationer och företag ser kvalitetsfrågorna 
som en integrerad del av verksamheten. Detta synsätt motsvarar det begrepp som brukar kal-
las för Total Quality Management, TQM. Översatt till svenska innebär TQM offensiv kvali-
tetsutveckling och handlar om att förebygga, förändra och förbättra istället för att kontrollera 
och reparera. I begreppet innefattas kvalitetsarbete som ett ständigt pågående arbete som 
handlar om att utveckla och förbättra produkter och processer. Ehresman (1997) använder sig 
av uttrycket kundorienterad kvalitetsutveckling och definierar begreppet TQM genom att be-
skriva dess fem viktigaste ändamål; göra kunderna nöjda, styra processer, åstadkomma stän-
diga förbättringar, arbeta tillsammans samt uppmuntra till personligt initiativ. Dessa ändamål 
kan jämföras med de hörnstenar som Berman & Klefsjö (2001) diskuterar i hörnstensmodel-
len (figur 5). Sörqvist (2004) menar att TQM handlar om kvalitetsarbete där ständiga förbätt-
ringar har en central roll och omfattar hela verksamheten och all personal.  
 

 
Figur 5. Hörnstensmodellen innehållandes de värderingar som är viktiga i offensiv kvalitetsutveckling 

(fritt efter Bergman & Klefsjö, 2001) 
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För att kunna arbeta med offensiv kvalitetsutveckling i en verksamhet krävs det ett engagerat 
ledarskap som grund. Ledarskapet ska i sin tur vila på de värderingar som ingår i hörnstens-
modellen.  
 
Sätt kunderna i centrum 
Det är kundernas behov, krav och förväntningar som kvalitet ska ställas i relation till och vär-
deras utefter. Med detta menas att aktivt arbeta med att ta reda på vad kunderna vill ha och 
därefter systematiskt försöka uppfylla dessa behov och förväntningar. En viktig aspekt att ta 
hänsyn till är att det inte enbart handlar om den externa kunden utan likväl om interna kunder 
såsom medarbetare inom verksamheten. Kvalitetsutveckling handlar i hög grad om att som 
medarbetare få bra möjligheter att göra ett bra arbete och känna sig nöjd med det man åstad-
kommer. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
Arbeta med ständiga förbättringar 
För att förbättra kvaliteten på sina egna produkter och processer i verksamheten är det viktigt 
att arbeta med ständiga förbättringar. Symbolen för detta är den så kallade förbättringscykeln 
eller Demingcykeln; Planera - Gör - Studera - Lär (Plan, Do, Study, Act). (Se figur 6) 
 

 
Figur 6. PDSA-cykeln och dess fyra faser; planera, gör, studera och lär 

(fritt efter Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
Grundregeln för förbättringar är att det alltid går att åstadkomma bättre arbetssätt och bättre 
produkter till en lägre resursåtgång. Genom att arbeta med ständiga förbättringar kan kost-
nadsbesparingar göras samtidigt som konkurrensfördelar erhålls. (ibid.) 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet 
En viktig del i TQM är att låta alla medarbetare vara delaktiga i förbättringsarbete och ha 
möjlighet att ta del i och aktivt kunna påverka beslut. Bergman & Klefsjö (2001) anser att 
nyckelorden för att kunna skapa sådana förutsättningar handlar om kommunikation, delega-
tion samt utbildning. De personer som ges förutsättningar till att göra ett bra jobb kommer att 
engagera sig i sitt arbete och därmed bidra med förbättrad kvalitet på produkterna och i pro-
cesserna. Det handlar inte enbart om de anställda internt i verksamheten utan även om att le-
verantörer ska involveras i förbättringsarbetet. 
 
Basera beslut på fakta 
Beslut som fattas ska vara baserade på fakta som är väl underbyggda. Slumpfaktorer ska inte 
ha någon avgörande betydelse i förloppet. För att undvika detta är det viktigt att skaffa, struk-
turera och analysera olika typer av information. Att basera beslut på fakta innebär helt enkelt 
att söka lämplig information, sammanställa denna för att sedan kunna analysera och dra slut-
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satser. En viktig del i detta är kundfokusering, det vill säga att ta reda på fakta om vad kun-
derna verkligen vill ha för att sedan kunna tillfredställa detta. (ibid.) 
 
Arbeta med processer 
En process transformerar ingående objekt, exempelvis information och material, till utgående 
objekt såsom varor eller tjänster. Att arbeta med processer innebär både att identifiera och 
kartlägga interna såväl som externa processer men också att undersöka huruvida dessa sam-
verkar. Man skiljer processbegreppet mellan tre typer; huvudprocesser, stödprocesser samt 
ledningsprocesser. Processbegreppet beskrivs ytterligare i kapitel 4.1.3. (ibid.) 

4.1.2 Kvalitetsbristkostnader 
Juran introducerade på 1950-talet begreppet kvalitetskostnader. Termen kan dock tolkas som 
att kvalitet skulle kosta pengar vilket har fått kritik. Det är istället bristen på kvalitet som är 
kostnadskrävande. Detta har lett till att begreppet kvalitetsbristkostnader har fått en allt större 
acceptans. (Sörqvist, 1998) Juran pratar numera även han om kvalitetsbristkostnader och defi-
nierar dessa som ”de kostnader som orsakas av defekta enheter, ofullkomliga processer eller 
förlorade försäljningsintäkter”. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2001) delas kvalitetsbristkostnader in i interna felkostnader samt 
externa felkostnader, det vill säga direkta och indirekta kostnader för kvalitetsbrister eller fel-
aktigheter. Sörqvist (1998) gör samma indelning i interna och externa felkostnader. Sörqvist 
lägger dessutom till kategorin kontrollkostnader. Interna felkostnader definieras som förluster 
orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäckts före leverans till kund. Exem-
pel på sådana är kostnader för omarbete, förseningar och felanalys. Externa felkostnader in-
nebär förluster orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks efter leverans 
till extern kund, exempelvis kostnader för reklamationer, återkallanden och förlorade intäkter. 
Med kontrollkostnader menas kostnad för exempelvis kontroll, inspektion, revision etc. Sör-
qvist (1998) menar vidare att kontrollkostnaden bör mätas för att undvika att kvaliteten säker-
ställs med omfattande kontroll istället för att arbeta med förebyggande insatser. 
 
Sörqvist (1998) delar därefter in kvalitetsbristkostnader i fem olika nivåer; traditionella kvali-
tetsbristkostnader, dolda kvalitetsbristkostnader, förlorade intäkter, kundernas kostnader samt 
samhällsekonomiska kostnader. Indelningen görs på grund av att det är svårt att mäta vissa 
kostnader samt att vissa inte heller är möjliga att mäta. De traditionella kvalitetsbristkostna-
derna kan sägas vara toppen av ett isberg (se figur 7). Under ytan döljer sig sedan de övriga 
kostnaderna så som de dolda, de förlorade intäkterna med mera.  
 

 
Figur 7. De traditionella kvalitetsbristkostnaderna utgör en liten 

 del av de verkliga kvalitetsbristkostnaderna 
(fritt efter Sörqvist, 2001) 
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Samma författare påstår att kvalitetsbristkostnaderna som går att mäta är i storleksordningen 
10-30 procent av en verksamhets omsättning men att de verkliga kvalitetsbristkostnaderna för 
många företag uppgår till mer än 30 procent av omsättningen.  

4.1.3 Processer 
Ljungberg & Larsson (2001) definierar en process som ”ett repetitivt använt nätverk av i ord-
ning länkade aktiviteter som använder information och resurser för att transformera objekt in 
till objekt ut, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov.” Enligt definitionen har 
processen en välavgränsad början och ett tydligt slut. Den innefattar också behovet av infor-
mation och resurser för att processen ska kunna skapa ett resultat. (Se figur 8) 
 

 
Figur 8. En process och dess innehållande delar 

(fritt efter Ljungberg & Larsson, 2001) 
 
En process innehåller olika roller såsom processägare, resursägare och teamledare. När ett 
företag beskrivs utifrån dess processer brukar tre olika typer av processer identifieras; huvud-
processer, stödprocesser samt ledningsprocesser. Huvudprocesser är de övergripande proces-
ser som beskriver syftet med verksamheten. Genom att studera verksamhetens huvudproces-
ser kan man förstå vilka delar av verksamheten som är viktigast. Stödprocesser behövs för att 
verksamheten skall fungera så bra som möjligt, stödprocesserna är dock inte kritiska för före-
tagets framgång. Ledningsprocesser är de processer som behövs för att styra och koordinera 
verksamheten. (Ljungberg & Larsson, 2001) 

4.2  ISO/TS 16949 och QS-9000 
ISO/TS 16949 är en sammanvägning av de nationella fordonsstandarderna QS-9000, VDA 
6.1, EAQF samt AVSQ.  Syftet med ISO/TS 16949 är att tillhandahålla ett ledningssystem för 
kvalitet inom fordonsindustrin och genom detta undvika parallella certifieringsrevisioner för 
leverantörerna. Målet för International Automotive Task Force som var delaktiga i framta-
gandet av ISO/TS 16949 var att åstadkomma ett ”kvalitetsledningssystem som resulterar i 
ständiga förbättringar, med betoning på förebyggande av fel och minskning av variation och 
slöseri, som utvecklas i leverantörskedjan”. Tanken är att ISO/TS 16949 ska användas till-
sammans med ISO 9000 för att påvisa uppfyllande av kundkrav samt för att öka kundtillfreds-
ställelsen. (Eriksson et Al, 2001)  
 
I QS-9000 ingår fem referensmanualer samt tre kravmanualer, Quality System Requirements 
(QSR), Production Part Approval Process (PPAP) och IASG Sanctioned Interpretations. QSR 
innehåller krav på leverantörens kvalitetssystem och utgår från ISO 9000. Kravmanualen 
PPAP beskriver processen för godkännande av serietillverkade produkter, när produktgod-
kännande krävs och vilka underlag som krävs för detta. IASG Sanctioned Interpretations är 
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tolkningar och tillägg i QS-9000 som gjorts i QSR vilka skall efterlevas som krav utav de 
certifierade företagen. 
 
Referensmanualerna i QS-9000 anger riktlinjer om arbetssätt och metoder för att uppfylla 
innebörden i standarden. Hänvisningar i kravmanualerna gör också att delar av referensmanu-
alerna indirekt fungerar som krav. Följande är de fem referensmanualerna som ingår i QS-
9000 (Eriksson et Al, 2001); 

• QSA- Quality System Assessment används för att bedöma hur bra företagets egna 
kvalitetssystem överensstämmer med de krav som finns i QS-9000. Manualen kan an-
vändas vid intern utvärdering men även för utvärdering av underleverantörer.  

• APQP- Advanced Product Quality Planning and Control Plan ger riktlinjer för kvali-
tetsplanering i samband med produktframtagning. APQP innehåller även information 
om styrplaner samt checklistor och beskrivningar av analysmetoder. En utförligare be-
skrivning ges nedan. 

• SPC- Statistical Process Control ger riktlinjer för statistisk processtyrning men är även 
en introduktion till ämnet. Den behandlar olika typer av styrdiagram, duglighet samt 
övergripande information om mätsystem och mätdonskapabilitet. 

• MSA- Measurement Systems Analysis introducerar läsaren mer ingående till mätsy-
stem och analys av mätduglighet. Den innehåller generella riktlinjer för mätsystem 
samt beskriver metoder för utvärdering av mätsystem utifrån de två begreppen repe-
terbarhet och reproducerbarhet. 

• FMEA - Potential Failure Mode and Effects Analysis beskriver tillvägagångssätt och 
riktlinjer för att genomföra en feleffektsanalys. 

4.2.1 APQP 
I referensmanualen APQP beskrivs Product Quality Planning som en strukturerad metod för 
att definiera och genomföra nödvändiga aktiviteter för att säkerställa en produkts kundtill-
fredställelse (APQP referensmanual, 2006). Product Quality Planning-metoden är ett cykliskt 
arbetssätt där cykeln startas av ett identifierat behov av en ny produkt med ett tillhörande pro-
duktkoncept för att tillfredställa behovet. Cykeln avslutas med att produkten är industrialise-
rad och att den löpande produktionen är utvärderad samt att nödvändiga korrigerande åtgärder 
har vidtagits.  
 
Fördelar med att arbeta enligt APQP-metoden är att; 

• resurser riktas mot att åstadkomma kundtillfredställelse 
• nödvändiga ändringar identifieras tidigt 
• man undviker sena ändringar 
• produkter med hög kvalitet kan tas fram inom de utsatta tidsramarna till den lägsta 

kostnaden. (APQP referensmanual, 2006) 
Precis som med allt kvalitetsarbete krävs ledningens fulla stöd samt att APQP-arbetet bedrivs 
i tvärfunktionella team för att få ett bra resultat. 
 
Utgångspunkten i APQP handlar om förebyggande arbete enligt Demingcirkeln, PDSA, och 
metoden innehåller följande faser (se figur 9);  

• planering av produktframtagning 
• produktutveckling 
• processutveckling 
• produkt- och processvalidering 
• produktion  
• utvärdering, återkoppling samt korrigerande åtgärder 
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För varje fas är input och output definierade och målet med hela processen är att säkerställa 
kommunikation och struktur så att nödvändiga aktiviteter genomförs inom utsatt tid. (ibid.) 
 
 

 
Figur 9. Bild över APQP och dess faser 

(APQP referensmanual, 2006) 

4.2.2 PPAP 
Production Part Approval Process är ett strukturerat sätt att genomföra aktiviteter och sam-
manställa dokumentation. Detta för att kunden skall kunna validera att produkter och artiklar 
som tillverkats i leverantörens processer möter uppsatta krav och specifikationer. Baserat på 
detta underlag bedöms om leverantören skall ges ett serieleveransgodkännande. Innehållet i 
PPAP-manualen är krav enligt QS-9000 systemet och fungerar som referensmanual till 
ISO/TS 16949 systemet. (Eriksson et Al, 2001)  
 
I PPAP-manualen definieras allmänna krav för att få ett serieleveransgodkännande, vilken 
dokumentation som skall redovisas samt vid vilka förutsättningar ett godkännande från kun-
den krävs. Sammanfattat kan sägas att en leverantör skall ansöka om serieleveransgodkän-
nande för;  

• Nya artiklar eller produkter.  
• Då en avvikelse korrigerats på en artikel i en tidigare ansökan.  
• Då en produkt modifierats genom konstruktions-, specifikations- eller materialändring.  
• Då förutsättningar i produktionsprocessen samt ingående material och komponenter 

förändras. (ibid.) 
 

Manualen föreskriver också krav på det produktions- och produktunderlag som skall ligga till 
grund för och användas i PPA-processen och redovisningen. Produktunderlaget skall tas från 
en signifikant löpande produktion. Med detta menas från en till åtta timmar av löpande pro-
duktion med ett totalt minimum av 300 på varandra följande artiklar, om inte annat specifice-
ras av kunden. Produktionskörningen skall genomföras på samma plats och med samma förut-
sättningar, verktyg, mätutrustning och maskiner som vid serieproduktion. (ibid.) 
 
PPA-processen styrs av arton kravelement som beskriver aktiviteter och dokumentation som 
skall redovisas och genomföras inför en ansökan om serieleveransgodkännande. Dessa kan 
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också kompletteras av ytterligare kravelement som definieras av kunden (Eriksson et Al, 
2001). De aktiviteter som finns som krav i PPAP-manualen återfinns till stor del som delmo-
ment i APQP arbetssättet och med ett genomtänkt upplägg av APQP faller kraven ut på ett 
naturligt sätt (Book, 2007). PPA-processen finns dessutom inlagt i APQP som en del i pro-
dukt- och processvalideringsfasen. PPAP-dokumentationen blir således en sammanställning 
av de resultat som ges i APQP-arbetet. 
 
Nedan beskrivs de arton kravelement som är hämtade ur PPAP referensmanual (2006); 

1. Tekniskt underlag- leverantören skall kunna uppvisa ritningar och specifikationer för 
produkten samt ingående komponenter.  

2. Godkända konstruktionsändringsdokument- leverantören skall kunna uppvisa 
godkänd teknisk dokumentation för ändringar av produkten som inte införts i det tek-
niska underlaget. 

3. Tekniskt godkännande från kund- där kunden så specificerar skall leverantören 
kunna styrka godkännande av de tekniska underlagen. 

4. Design FMEA- är leverantören ansvarig för konstruktionen skall denne ta fram och 
redovisa en design-FMEA enligt kundspecifikation eller FMEA-manualen. 

5. Processkartläggning/processflöde- leverantören skall ta fram och uppvisa ett pro-
cessflödesdiagram som tydligt beskriver produktionsprocessens steg och ordnings-
följd. 

6. Process FMEA- leverantören skall ta fram och redovisa en process-FMEA enligt 
kundspecifikation eller FMEA-manualen. 

7. Styrplan- leverantören skall uppvisa en styrplan som definierar och beskriver metoder 
för kontroll av processen enligt kundspecifikation eller APQP-manualen. 

8. Mätsystemanalys- leverantören skall redovisa tillämpliga MSA-studier enligt MSA-
manualen. 

9. Mätprotokoll dimension- leverantören skall visa på att dimensioner och mått verifie-
rats enligt det tekniska underlaget och styrplanen samt att resultaten uppfyller kraven. 
Resultat skall finnas för alla unika tillverkningsprocesser. Leverantören skall registrera 
alla faktiska dimensioner, mått, egenskaper och specifikationer som ges av de tekniska 
underlagen och styrplanen. Dokumentationen skall göras på ett sådant sätt att spårbar-
het finns. En av de uppmätta artiklarna skall tas ut som Master sample, det vill säga en 
av artiklarna skall sparas som referensartikel (Likare). 

10. Mätprotokoll material och prestanda- leverantören skall registrera material- och 
prestandaprovresultat för prov specificerade av de tekniska underlagen och styrplanen. 
Materialprov skall göras för komponenter och produktmaterial då materialkrav är spe-
cificerade i de tekniska underlagen och styrplanen. Prestanda- och funktionsprov skall 
göras för komponenter och produktmaterial då prestanda och funktionskrav är specifi-
cerade i de tekniska underlagen och styrplanen. 

11. Initiala process- och duglighetsstudier- den initiala processdugligheten skall fast-
ställas som acceptabel för alla kritiska egenskaper, samt att kundens samstämmighet 
skall fås rörande det index som används för bedömning av duglighet, innan ansökan 
om serieleveransgodkännande lämnas in. Om det är möjligt skall studierna summeras 
med duglighetsindex som skall uppfylla definierade acceptanskriterier. Leverantören 
skall också genomföra MSA-studier för att förstå hur mätfel påverkar mätresultaten. 
Om processen inte är i statistisk jämvikt skall åtgärder vidtagas, en korrigerande hand-
lingsplan fastställas och kunden meddelas innan ansökan lämnas in. För processer som 
inte är normalfördelade skall alternativa acceptanskriterier bestämmas i samråd med 
kunden. Kan inte acceptanskriterier uppfyllas till utsatt ansökningsdatum skall kunden 
meddelas samt att en åtgärdsplan och modifierad styrplan (normalt hundraprocentig 
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kontroll) skall framställas. Åtgärder skall vidtagas till dess att acceptanskriterierna är 
uppfyllda eller att kundens godkännande erhållits. 

12. Laboratorieredovisning- inspektion och prov skall genomföras av ett kvalificerat la-
boratorium definierat av kundens krav. Laboratoriet skall redovisa dokumentation som 
styrker att man är kvalificerade för de prov och tester som genomförts. 

13. Utseenderapport- en separat rapport skall färdigställas för varje artikel eller serie av 
artiklar som har utseendekrav definierat av den tekniska specifikationen. Vid uppfyll-
da krav skall utseenderapport tillsammans med en eller flera representativa artiklar 
överlämnas till kunden. 

14. Utfallsprov-  leverantören skall tillhandahålla ett antal provartiklar, enligt kundens 
specifikation, ur det produktunderlag som ligger till grund för PPAP. 

15. Likare-  leverantören skall bevara en likare under samma period som PPA-
dokumentationen gäller eller tills en ny likare efterfrågas för godkännande av kund el-
ler föreskrivs i styrplan som referens eller standard. Likaren skall vara identifierad och 
märkt med kundens godkännandedatum. En Likare är en referensartikel som tas ur det 
produktunderlag som ligger till grund för PPAP. 

16. Mätdon- vid efterfrågan av kund skall leverantören bifoga artikelspecifika mätdon. 
17. Kundspecifika krav- leverantören skall ha dokumentation som styrker uppfyllnad av 

alla kundspecifika kravelement utöver de som föreskrivs i PPAP-manualen. 
18. Part Submission Warrant (PSW)- vid sammanställning av kravelementen skall en 

PSW upprättas för alla kundspecifika artikelnummer om inte annat föreskrivs av kun-
den. Leverantören skall verifiera att alla prov och mätresultat överrensstämmer med 
kundens krav och att dokumentation finns tillgänglig och beroende på redovisningsni-
vå, finns bifogad i PSW:n. En ansvarig tjänsteman hos leverantören skall godkänna 
PSW:n och tillhandahålla kontaktinformation. 
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4.3 FMEA- feleffektsanalys 
FMEA är en systematisk metod som används för att förutsäga fel som kan uppstå på en pro-
dukt eller i en process. Metoden innebär att en systematisk genomgång av en produkt eller 
process görs för att undersöka funktion, felsätt, felorsaker och felkonsekvenser (Bergman & 
Klefsjö, 2001). Syftet med en FMEA kan delas in i tre avsnitt;  

• upptäcka och utvärdera eventuella fel som kan uppkomma hos en produkt/process och 
orsakerna av felen. 

• identifiera åtgärder som kan eliminera eller minska sannolikheten att felet inträffar. 
• dokumentera processen som helhet. (FMEA referensmanual, 2003) 

 
Design- och process FMEA 
Vanliga användningsområden för FMEA är exempelvis vid nyutveckling av en produkt eller 
tillverkningsprocess samt vid förbättring och kvalitetssäkring av en befintlig produkt eller 
process. FMEA kan användas i breda och kvalitativa analyser under planerings- och defini-
tionsfasen av ett projekt. Om FMEA genomförs i konstruktions- och utvecklingsfasen är den-
na mer ingående och noggrann och genomförs för att försöka styra tillförlitlighetsaktiviteter. 
En sådan FMEA kan användas som underlag vid konstruktionsgenomgångar och kallas ofta 
för design-FMEA. I samband med produktionsberedning kan så kallade process-FMEA 
genomföras för att utvärdera tillverkningsprocessen. I en process-FMEA studeras potentiella 
fel på produkten och hur dessa fel kan orsakas av störningar i tillverkningsprocessen. En så-
dan FMEA kan användas som underlag för att förbättra processen men även som underlag för 
upplägg av processtyrning (Bergman & Klefsjö, 2001). Enligt Bergman & Klefsjö (2001) kan 
också en kvantitativ analys inkluderas i en design-FMEA. Genom att ta fram ett risktal för 
varje fel ges en prioriteringsordning för att minimera felen och feleffekterna. Genom bedöm-
ning ges effekt, uppträdandesannolikhet och upptäcktssannolikhet en poäng mellan ett och tio. 
Dessa multipliceras sedan för att beräkna risktalet. Detta används sedan för att genomföra 
åtgärder för de felorsaker som fått högst risktal. (Wikipedia, 071010) Enligt Eriksson et Al 
(2001) skall en process-FMEA vara ett levande dokument där samtliga potentiella felrisker 
skall finnas registrerade.  

4.4 Mätsystemanalys- MSA 
Beslut som tas baseras ofta på mätdata och detta kan gälla både förändringar i en tillverk-
ningsprocess men även vid godkännande av produkter och leverantörer. För att kunna lita på 
resultatet av mätningen är det viktigt att säkerställa en hög kvalitet på mätdatan. MSA innebär 
att analys av variation utförs på de system som en mätutrustning används i och görs utifrån 
fem olika aspekter; missvisning, linjäritet, stabilitet, repeterbarhet samt reproducerbarhet. De 
tre första måtten redogör för avvikelse från målvärdet, de två sista måtten beskriver hur stor 
spridningen är mellan mätvärdena. (Eriksson et Al, 2001) 

• Missvisning (bias)- systematisk avvikelse från målvärdet. Skillnaden mellan korrekt 
värde och det observerade värdet på mätningen.  

• Linjäritet-  skillnader i missvisning över hela mätområdet. 
• Stabilitet- den totala variationen/missvisningen som uppkommer vid mätning sett 

över tiden.  
• Repeterbarhet- är den variation som uppstår när mätning av en egenskap på en detalj 

utförs av samma person flera gånger med samma mätinstrument. 
• Reproducerbarhet- är variation som uppkommer när mätning av en egenskap på en 

detalj utförs av olika personer med samma mätinstrument. (ibid.) 
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Analys av repeterbarhet och reproducerbarhet sammanfattas ofta i en så kallad R&R-studie. 
Det finns en metod som kallas för lång R&R-studie och en annan som kallas för  kort R&R-
studie. Den långa studien genomförs på samtliga mätsystem för att få kunskap om systemets 
variation och innebär att tre personer mäter tio detaljer tre gånger vardera. Den korta studien 
innebär att två personer mäter fem detaljer en gång var. Kort R&R-studie genomförs  vid var-
je produktgodkännande (PPAP) men kompletteras med en lång studie då behov finns av bättre 
analysunderlag. (ibid.)   
 
För att få ut så mycket som möjligt av mätsystemanalysen skall den ses som en process med 
input och output (MSA referensmanual, 2003). Till att börja med kartläggs och definieras 
mätsystemen, man kartlägger vilka mätinstrument som används samt i vilka miljöer dessa 
används och av vem. Som utgångspunkt i kartläggningsarbetet skall styrplanen användas. 
Därefter görs en prioriteringsordning av mätsystemen, hur viktiga produkterna och egenska-
perna är, för att kunna styra upp en plan över hur mätsystemanalyserna skall genomföras. Om 
mätsystemet inte blir godkänt kan det antingen bero på repeterbarheten eller reproducerbarhe-
ten. Om reproducerbarheten är källan bör en utbildning av operatörer genomföras, en 
omskrivning av instruktionen bör göras samt användning av fixtur för mätningen. Om det 
däremot är repeterbarheten som är källan är det mätdonet eller mätutrustningen som är pro-
blemet. Åtgärder som kan vidtas är att förbättra underhållet på mätutrustningen eller att kalib-
rera mätutrustningen. (ibid.) 

4.5 Utfallsprov 
Med utfallsprov menas de produkter som en leverantör tillverkar och skickar till kund innan 
serieproduktion och leverans påbörjas. Syftet är att visa hur de framtida produkterna kommer 
att se ut och ge ett underlag för kunden att bedöma hur väl produkten uppfyller krav och spe-
cifikation. Med hjälp av utfallsprov kan korrigeringar göras tidigt och resultera i förbättrad 
kvalitet. Utfallsprovet blir styrande på så sätt att det är juridiskt bindande för de egenskaper 
det är avsett att visa. Tanken är att leverantören ska tillverka utfallsprov med samma utrust-
ning som sedan skall användas för serieproduktion (IVF, 1989). Enligt Eriksson et Al (2001) 
används utfallsprov för att säkerställa att tillverkningsprocessen resulterar i en produkt som 
uppfyller de krav och tekniska specifikationer som ställs på produkten. När ett utfallsprov 
görs väljs ett antal produkter ut, dessa mäts och provas för att styrka att produkten fallit ut 
enligt önskemål. 
 
Till att börja med produceras komponenter som skall gå igenom en komplett mätning. Detta 
görs för att säkerställa att processen klarar av att tillverka komponenter som uppfyller kund-
krav. Det är upp till kunden att avgöra hur många komponenter som skall mätas upp och om 
så inte är fallet brukar antalet uppgå till tre stycken. I utfallsprovet ingår utseende, dimensio-
ner, material och funktion på produkten. Vad gäller dimensioner skall samtliga dimensioner 
som är definierade i konstruktionskraven från kund mätas upp. Även om material och dimen-
sioner stämmer enligt specifikation betyder inte detta att produkten kommer fungera som den 
skall och därför genomförs funktionsprov. (Eriksson et Al, 2001) 
 
Enligt IVF (1989) bör utfallsprov begäras för; 

• komponenter som skall användas i produkter med hög kundanpassning, hög komplexi-
tet samt speciella krav 

• produkter som beställs för första gången 
• vid leverantörsbyte 
• vid ändring av krav och specifikation 

De personer som beställt utfallsprovet har som ansvar att se till att mottagningskontroll utförs 
och att dokumentation görs. Det bör ges ordentligt med tid för utförandet av utfallsprov, det är 
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även viktigt att mätningarna genomförs av personer som är insatta i produktens användnings-
område för att undvika missförstånd vid tolkningar av kraven. (Eriksson et Al, 2001) 

4.6 Statistisk processtyrning (SPS) och duglighetss tudier 
Statistisk processtyrning 
Ett verktyg för att minska variationen i en process kan vara att använda sig av statistisk pro-
cesstyrning. Bergman & Klefsjö (2001) menar att syftet med SPS är att försöka finna bidrag 
till variation och sedan försöka eliminera dessa bidrag. När målet, att få en stabil process med 
liten variation, är uppnått ska man med hjälp av SPS bibehålla den stabila processen och ytter-
ligare försöka förbättra processen. Enligt Eriksson et Al (2001) finns det två typer av varia-
tion; den naturliga/slumpmässiga variationen som visar upp ett stabilt mönster över tiden eller 
de speciella variationerna som har påvisbara orsaker och som när de påverkar förändrar hela 
processen. De speciella variationerna kallas även för systematisk variation.  
 
För att kunna avgöra om en orsak är en del av systemet eller något urskiljbart används ett gra-
fiskt verktyg som kallas styrdiagram. Detta ger redovisning av en process över tiden (Ehres-
man, 1997). Enligt Eriksson et Al (2001) kan man säga att styrdiagram är ”processens röst”. 
Styrdiagrammet uppvisar huruvida processen är stabil eller inte. När processen är i statistisk 
jämvikt är resultatet förutsägbart och både tillverkaren och kunden kan förlita sig på att resul-
tatet kommer uppvisa jämn kvalitet och kostnad. Enligt Montgomery (2005) består ett styrdi-
agram av en centrallinje som visar medelvärdet av mätdatan. I styrdiagrammet finns det även 
med en övre och en undre styrgräns. Dessa två styrgränser beräknas och sätts till värden så att 
om processen är i statistisk jämvikt ska huvudandelen av mätvärdena hamna mellan gränser-
na. Om processen inte är stabil visar sig detta genom så kallade larm/varningssignaler som 
uppkommer när mätvärden hamnar utanför styrgränserna.  
 
Duglighetsstudier 
Duglighetsstudier är ett arbetssätt som används för att mäta och analysera en produktegenskap 
för att avgöra huruvida processen uppfyller de specifikationer som ställts upp för egenskapen. 
Syftet är att undersöka och mäta förmågan hos en process att producera enheter som ligger 
inom kundens uppsatta toleransgränser. Duglighetsindex beräknas och används för att rikta 
uppmärksamhet mot de processer som bör förbättras. Indexet sätter variation och genom-
snittsvärde i förhållande till de uppsatta toleransgränserna. Arbetssättet omfattar de tre första 
stegen i PDSA-cykeln och är således ett systematiskt arbete. Till att börja med identifieras 
viktiga parametrar och studien planeras. Därefter skall en stabil process skapas och mätvärden 
samlas in. Sedan skall processdugligheten skattas och förbättringsprojekt skapas. (Bergman & 
Klefsjö, 2001)  
 
Det finns många duglighetsindex men de mest frekvent förekommande är Cp och Cpk.  

• Cp – anger förhållandet mellan det uppsatta toleransområdet och processens naturliga 
variation (6σ). Cp bör vara större än 1,33 för att processen skall anses vara duglig. 
Nackdelen med Cp är att måttet endast tar hänsyn till processens spridning och inte 
dess centrering.  

 
• Cpk – det korrigerade duglighetsindexet tar till skillnad från Cp även hänsyn till centre-

ring, huruvida processens genomsnittsvärde stämmer överens med målvärdet. Cpk mä-
ter avståndet mellan processens genomsnittsvärde och närmaste toleransgräns i förhål-
lande till 3σ. Cpk>1,33 (ibid.) 
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4.7 Leverantörsbedömning 
En formell leverantörsbedömning handlar om att systematiskt undersöka och bedöma de 
aspekter som anses vara viktiga hos en leverantör för att sedan kunna välja den leverantör som 
kan uppfylla överenskomna och kundens specificerade krav. Bedömningen skall utföras innan 
beställning hos en ny leverantör görs och resultera i huruvida leverantören förväntas kunna 
uppfylla kundens behov, krav och förväntningar. Oftast utförs en formell leverantörsbedöm-
ning enbart på leverantörer av kritiska produkter samt för produkter som köps på egen speci-
fikation. Om det inte är möjligt att utföra en formell leverantörsbedömning kan kunden istället 
förlita sig på tidigare erfarenheter från leverantören, leverantörsvärdering, utfallsprov eller att 
andra liknande företag använt sig av leverantören. (IVF, 1989) 
 
Den funktion som har det övergripande ansvaret för att leverantörsbedömningar genomförs är 
inköp men även funktioner på företaget såsom kvalitet och teknik bör medverka. Vid bedöm-
ning av olika leverantörer är det en fördel att använda sig av någon slags mall eller formulär 
som är anpassat till det egna företagets situation och behov. (ibid.)   

4.8 Leverantörsvärdering 
En leverantörsvärdering görs efter att ett företag har börjat använda sig av leverantörens tjäns-
ter och innebär en systematisk kartläggning av leverantörens förmåga att uppfylla ställda krav. 
Resultatet kan användas till att identifiera odugliga leverantörer men även för att styra inköp 
till bra leverantörer och för att informera leverantören om värderingsresultat samt ställa krav 
på förbättringsarbete (IVF, 1989). Aspekter som bör gås igenom är exempelvis följande; 

• leveranser i rätt tid, med rätt kvantitet och kvalitet 
• kvalitets- och leverantörsdokumentation 
• pris 
• leverantörens ekonomi 
• teknisk utveckling och framtida konkurrenskraft (ibid.) 

4.9 Styrplan 
Styrplanen är en sammanfattning och skriftlig beskrivning av de system som används för att 
kontrollera och styra komponenter och processer för att minska spridningen. Syftet med en 
styrplan är att säkerställa tillverkning av produkter med hög kvalitet. Planen tas fram i en tvär-
funktionell grupp med representanter från olika delar av företaget. I styrplanen sammanställs 
den inspektion, kontroll och styrning som säkrar att rätt produkt kommer tillverkas enligt 
kundens önskemål. Den innehåller bland annat mätning av dimensioner och syning av egen-
skaper och attribut. I styrplanen skall även processtyrningar finnas med såsom förstabitsin-
spektion, löpande samt periodiska mätningar. Metoden med att använda sig av styrplaner pas-
sar huvuddelen av samtliga tillverkningsteknologier och processer. (Eriksson et Al, 2001)  
 
En fördel med att upprätta styrplaner är att källor till variation identifieras och därmed kan 
styras för att minska variation. Eftersom styrplanen fungerar som ett levande dokument som 
speglar den aktuella situationen och identifierar och dokumenterar egenskapens styr- och kon-
trollmetod ökar kommunikationen. Styrplanen uppdateras vid ändringar av produkt och/eller 
process, om processen blir instabil eller oduglig samt om mätmetod, frekvens eller styrmetod 
förändras. Styrplanen upprättas av projektteamet som en del av utvecklingsarbetet. Produktio-
nens styrplaner används som underlag vid framtagande av arbetsinstruktioner. Alla produkter 
och delprodukter skall vara knutna till en styrplan. En styrplan kan gälla för en grupp av pro-
dukter som tillverkas i samma maskin. Som minimum skall styrplanen innehålla kontroll och 
styrning för de specificerade kritiska produktegenskaperna samt specifika duglighetskrav. 
(ibid 
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5 Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel ges en beskrivning av hur kvalitetssäkringsarbetet fungerar på AC. 

5.1 AC:s nuvarande arbete med kvalitetssäkring av i nköpta artiklar 
AC arbetar med att kvalitetssäkra sina leverantörer med hjälp av ett antal olika verktyg och 
metoder (figur 10). För att bedöma och mäta leverantörens kvalitetsarbete och prestation på 
en generell nivå finns i huvudsak tre verktyg; QPI, leverantörsbedömning och processvalide-
ring. Informationen och analysen från de tre verktygen ger en leverantörsvärdering. Denna 
används dels för att bedöma och utvärdera nya och befintliga leverantörer i upphandlingsske-
det och dels för att utvärdera befintliga leverantörers löpande kvalitetsprestation. Dessutom 
genomförs validering och kontroll av inköpta artiklar, om än i begränsad omfattning. 
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Figur 10. Kvalitetssäkring av leverantörer vid Atlas Copco 

5.1.1 QPI 
QPI står för Quality Performance Index och är ett verktyg som nyligen har införts på AC för 
att på ett mer strukturerat sätt mäta leverantörens prestation vad gäller kvalitet och leverans-
precision. QPI-indexet är en sammanvägning av följande tre mätetal; leveransprecision, fel-
frekvens samt andel reklamationer. Genom att använda sig av QPI fås en överblick av leve-
rantörens kvalitetsprestanda och hur dess trend ser ut. (AC:s webbplats, 2007-09-14)  
 
Leveransprecision 
Vad gäller leveransprecisionen har AC som mål att den ska överstiga 95 procent. Med leve-
ransprecision avses leveransaviseringsdatum, det faktiska datum som leverantörerna aviserar 
att godset kan överlämnas för transport, jämfört med det överenskomna datumet. (ibid.) 
 



Nulägesbeskrivning 

 
30 

Felfrekvens- PPM 
Felfrekvens innebär antal felaktiga artiklar jämfört med totalt antal levererade artiklar som 
mäts i PPM. PPM står för Parts Per Million och innebär ”antal per miljon”. AC har som mål 
att antalet PPM ska vara mindre än 5000. Det vill säga felfrekvensen skall vara mindre än 5 
procent (ibid.) 
 
Andel reklamationer 
Med andel reklamationer avses hur stor del av det totala orderflödet som har en avvikelse. 
Detta baseras på antalet reklamationer ställt i relation till antalet orderrader. AC mäter dessa 
delar fortlöpande och grupperar leverantörerna två gånger per år. Beroende på vilka resultat 
leverantörerna uppvisar klassificeras de som A, B, C eller D-leverantör. Knutet till varje QPI-
grupp finns specifika krav och leverantören måste uppfylla samtliga krav för grupperingen för 
att kvala in i gruppen (se tabell 1). De leverantörer som får en prestanda enligt D-gruppen ska 
på lång sikt antingen förbättras och om så inte blir fallet, avvecklas. (ibid.) 

 
QPI-grupp Lev.prec (%) PPM Andel rekl. (%) 

A >95 <5 000 <1 
B 90-95 5 000-8 000 1-3 
C 75-90 8 000-12 000 3-6 
D <75 >12 000 >6 

Tabell 1. QPI (fritt efter AC, 2007) 

5.1.2 Leverantörsbedömning 
På AC genomförs i dagsläget leverantörsbedömningar i begränsad omfattning. Bedömningar 
som gjorts har fokuserat på befintliga leverantörer genom olika typer av revisioner. Men även 
potentiella leverantörer har bedömts i mindre utsträckning. Bedömningen görs genom att gå 
igenom elva stycken krav och undersöka till vilken grad leverantören uppfyller dessa. 
 
Arbete pågår internt för att utveckla bedömningsverktyget och ambitionen är att potentiella 
leverantörer skall utvärderas som en del av upphandlingsarbetet, det vill säga leverantörsbe-
dömningen skall vara en del i arbetet för att finna lämpliga leverantörer. Verktyget skall också 
kunna användas för att utvärdera leverantörer vid revisioner. Med hjälp av det nya verktyget 
skall man gå igenom leverantörens verksamhet utifrån ett antal aspekter för att få en bild av 
leverantörens kvalitetssystem, mät och kontrollsystem, etc. Förutom kvalitetsområdet kommer 
bedömningar och utvärderingar även göras inom miljö, leveranskapacitet, teknisk kompetens 
samt kommersiella förutsättningar. 

5.1.3 Processvalidering 
Detta är ett verktyg som finns på konceptstadiet hos AC. Tanken med verktyget är att i sam-
band med sourcing-arbetet av potentiella leverantörer så skall en generell processvalidering 
göras hos leverantören på produktgruppsnivå. Med detta menas att produktionsprocesser vali-
deras för produktgrupper av liknande produkter eller artiklar istället för att validera processen 
för varje enskild produkt. Verktyget skall fungera som ett komplement till bedömningsverk-
tyget men gå djupare in i leverantörens tillverkningsprocesser. Det skall fungera på så sätt att 
en representant från AC går in i leverantörens tillverkningsprocess och kontrollerar den från 
början till slut. Med detta menas bland annat att tillverkningsmetoder och rutiner undersöks, 
duglighet kontrolleras etc. 
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5.1.4 Validering och kontroll 
I dagsläget ställs inte några direkta krav på leverantören gällande validering av dess produkt 
och process. Undantaget är utfallsprov som begärs vid vissa omständigheter. Dessutom 
genomförs vid vissa fall ankomstkontroller internt på AC för att på så sätt validera inköpta 
produkter. 
 
Vad gäller utfallsprov är det den ansvariga inköparen som initierar och beställer dessa. Ut-
fallsprovet skall tas fram av leverantören före eller vid första serieproduktionen med de pro-
duktionsmetoder och den utrustning som kommer att användas för serieproduktion.  
 
Enligt URE Inköpsmanual (QNova) så skall utfallsprov begäras vid följande fall; 

• en för leverantören ny och teknikkrävande artikel beställs 
• vid en väsentlig höjning av kvalitetskraven på en befintlig artikel 
• då tillverkningsförfarandet ändras hos leverantören på ett sätt som förväntas påverka 

kvaliteten 
Enligt manualen så gäller däremot inte rutinerna för utfallsprov för standardartiklar. 
 
Ankomstkontroll görs enligt URE Kvalitetsmanual (QNova) normalt inte på levererade artik-
lar undantaget fem följande situationer; 

• skall göras på utfallsprov 
• för nya egenkonstruerade artiklar 
• artiklar där väsentliga förändringar av egenskaperna har gjorts (t.ex. konstruktions-

meddelande, KM) 
• om det historiska utfallet på artikeln är negativt i kvalitetshänseende (t.ex. reklamatio-

ner) 
• där man kan misstänka att problem kan uppstå, t.ex. om likartade artiklar har uppvisat 

ett negativt utfall 
Ankomstkontrollen tas bort då artikeln fått godkänt resultat i tre stycken på varandra följande 
kontroller. Själva kontrollen består av en eller flera av följande punkter; allmän visuell kon-
troll, geometrisk kontroll, visuell syning av svetsar och kontroll av ytbehandling. Den funk-
tion som är ansvarig för att initiera ankomstkontrollen varierar beroende på vilken situation av 
de fem ovanstående som gäller. Själva kontrollen genomförs däremot alltid av kontrollavdel-
ningen.  
 
Vad gäller beskrivningarna ovan rörande utfallsprov samt ankomstkontroll är denna informa-
tion hämtad från QNova och baserad på de dokument som beskriver hur rutiner och arbetssät-
tet skall se ut. På detta sätt fungerar det dock inte riktigt i praktiken. Utfallsprov och ankomst-
kontroll genomförs sporadiskt när man anser att behov finns eller kan tänkas uppkomma. Det-
ta beror framförallt på att det finns brister och luckor i de styrningar och rutiner som finns i 
dagsläget. För utfallsproven finns ingen styrning på vad som skall kontrolleras med hjälp av 
utfallsprovet. Detta bestäms från fall till fall och detsamma gäller för hur kontrollen genom-
förs internt på AC, det vill säga vad som skall mätas och hur detta mäts. Ankomstkontroller 
genomförs som nämnts när någon tar initiativ till detta vilket gör att ovan nämnda rutiner inte 
alltid följs. Artiklar flaggas inte heller upp automatiskt i systemet då ovan nämnda förutsätt-
ningar finns.  

5.1.5 Leverantörernas arbete med kvalitetssäkring o ch validering 
I och med att AC inte ställer några krav på proaktiv validering av processer genomförs gene-
rellt inte någon sådan strukturerad verksamhet hos leverantörerna. Abrahamsson (2007) näm-
ner exempelvis att då AC inte ställer några krav på validering genomförs det inte för AC:s 
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produkter trots att rutinen för detta finns hos företaget. Enligt enkätsvaren utförs kvalitetssäk-
ringen oftast genom olika typer av kontroll samt genom att prototyper och utfallsprov skickas 
till AC. Dessutom hänvisar många leverantörer till att man arbetar enligt ISO-9001 på frågan 
om hur man säkerställer kvaliteten på produkter som levereras till AC.  
 
En sammanställning av den enkätundersökning som genomförts visar på att leverantörerna i 
huvudsak är nöjda med de krav som ställs från AC:s sida gällande hur leverantörerna skall 
arbeta med att validera sina produkter och processer. Medelvärdet från enkätsvarens frågor 
ligger på 4,4 på en sexgradig skala. Sammanställningen från enkätundersökningen ses i bilaga 
4. 
 
Enkätens första delfråga; ”Den kravbild som AC ställer på produkten gör att Vi som leveran-
tör kan leverera produkter med tillräcklig kvalitet”  får ett medelvärde på 4,6. En av leveran-
törerna som gett ett lågt betyg på denna fråga kommenterar att det saknas svetsfogar på detalj-
ritningar på nya artiklar. En kommentar från en annan leverantör är att ”ritningsunderlaget är 
under all kritik och att man från AC:s sida inte följer ritningsstandard”. 
  
Delfråga två; ”Vi som leverantör upplever att det är enkelt att komma i kontakt med AC då 
oklarheter finns gällande kravbilden” får även den ett medelvärde på 4,6. Ett relativt högt tal 
då många kommentarer i enkäten menar att det kan vara tidsödande att hitta rätt kontaktper-
son på AC. En kommentar är att det ofta är enkelt att få tag på inköparen men inte på kon-
struktören. Detta är en nackdel då inköparen inte har samma specialistkunskaper som kon-
struktören vad gäller kravbilden.  
 
Delfråga tre; ”AC:s kravbild, på den produkt Vi levererar, kommuniceras på ett bra sätt” har 
ett medelvärde på 4,4. Endast en av samtliga leverantörer har skrivit någon kommentar till 
denna fråga och den handlar om att det skulle underlätta om leverantören hade tillgång till 
AC:s ritningsfiler.  
 
Delfråga fyra; ”Återkopplingen från AC:s sida gällande vår prestation mot AC, fungerar väl” 
har ett medelvärde på 4,1 och även där finns endast en kommentar. Leverantören anser att de 
mycket sällan får återkoppling från AC och att det exempelvis inte finns någon återkoppling 
på utfallsproven.  
 
Delfråga fem; ”Återkopplingen från AC:s sida gällande hur väl Vårt företag uppfyller krav-
bilden, på den/de produkter Vi levererar, fungerar väl” har ett medelvärde på 4,0.  
 
Delfråga sex; ”De krav AC ställer på vår validering anser jag vara tillräckliga för att Vi ska 
kunna säkerställa tillfredsställande kvalitet på de produkter Vi levererar till AC” har ett me-
delvärde på 4,9.  
 
De kommentarer som leverantörerna har återgivit i enkäten, exempelvis ”Sällsynt att vi får det 
(dvs. återkoppling)”, tyder på att AC stundtals brister i sitt arbete med att ge återkoppling vare 
sig det gäller leverantörens prestation eller hur leverantören uppfyller kravbilden på det de 
levererar.  

5.2 Flöden och strukturer 
Valideringssystemet skall vara utformat för att kunna behandla både nya artiklar och kon-
struktionsändringar av artiklar. Därför har en kartläggning gjorts för att förstå flöden och 
strukturer kopplade till skapandet av nya artiklar och konstruktionsändringar. Dels undersök-
tes vilka delar i organisationen som identifierar behov och driver fram en konstruktionsänd-
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ring eller en ny artikel. Dels kartlades informationsflödet från det att en ändring eller ny arti-
kel skapas till att informationen når leverantören. Denna information förmedlas genom kon-
struktionsmeddelanden (KM) i form av ritningar och annan teknisk dokumentation. I samband 
med intervjuerna på AC kompletterades och reviderades flödeskartan av varje respondent tills 
en heltäckande bild som speglar det faktiska flödet skapades. (Flödeskartan ses i figur 11) 
Med ny artikel menas här en ny komponent med nytt artikelnummer. Konstruktionsändring 
innebär en modifiering av en befintlig artikel och att det gamla artikelnumret behålls. En om-
konstruktion eller förändring av en befintlig artikel kan i praktiken också innebära att ett nytt 
artikelnummer skapas. Detta görs då den förändrade eller omkonstruerade komponenten inte 
är bakåtkompatibel, det vill säga då den förändrade komponenten inte passar eller kan ersätta 
den tidigare versionen av komponenten i maskiner som redan tillverkats.  
 

 
Figur 11. Flödeskarta över konstruktionsmeddelande (KM) 

Figuren beskriver flödet från det att en ny artikel eller ändring av artikel initieras till att informationen når leve-
rantören i form av KM 
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De funktioner som är drivande för att skapa nya artiklar eller genomföra konstruktionsänd-
ringar beskrivs nedan. Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på vilken funktion som är dri-
vande. Skillnaderna består främst i vilken tidsram som finns för att gå från identifierat behov 
av ny eller ändrad artikel till att artikeln skall vara införd och tillgänglig för montering. Den 
andra skillnaden är huruvida de olika funktionerna driver fram nya artiklar eller konstruk-
tionsändringar av befintliga artiklar. 
 
FoU/Nyutvecklingsprojekt- Skapar nya maskiner och riggar vilket framförallt driver fram 
nya konstruktioner och artiklar. I nyutvecklingsprojekten är tidsramarna vida vilket gör att det 
tidsmässigt finns utrymme för att genomföra validering. 
 
MO/kundorder-  Ändringar eller nya artiklar genereras från marknadsavdelningen då slut-
kunden vill ha ett tillval eller en modifiering av produkten för att passa ett specifikt kundöns-
kemål. Kundordrar medför generellt att nya artiklar och artikelnummer skapas, både genom 
nyutveckling och genom modifieringar av befintliga konstruktioner. Tidsramarna i kundor-
derprojekten är mycket snäva då leveransdatum är en viktig parameter i affären. 
 
FSM/Field Situation Meeting- Ändringar eller nya artiklar som drivs av service och efter-
marknad då problem upptäcks i fält. Tidsramen styrs i detta fall av KM-klassningen. KM-
klassen bestäms av FSM-gruppen och baseras på problemens allvarlighetsgrad och konse-
kvens. Är konsekvensen stor sätts snävare tidsramar för att föra in konstruktionsändringen på 
den berörda komponenten, detta för att minimera ytterligare problem och konsekvenser. 
 
PSM/Production Situation Meeting- Ändringar eller nya artiklar som drivs av produktions-
teknik på AC. Det handlar framförallt om ändringar som görs för att effektivisera och avhjäl-
pa problem i monteringen. Tidsramen styrs av KM-klass på samma sätt som för FSM. 
 
Leverantör- Förändringar kan också komma som återkoppling från leverantören för att på så 
sätt effektivisera och avhjälpa problem vid tillverkningen av den specifika artikeln. Denna typ 
av ändringar förekommer sällan och tidsramarna är mer flexibla än för PSM-fallet. 
 
Då teknikavdelningen har nyutvecklat eller genomfört en konstruktionsändring skickas KM-
informationen till en beredare som lägger in den nya eller ändrade artikeln i AC:s affärssy-
stem Movex. När artikeln finns i Movex kompletterar inköpsavdelningen med information om 
leverantör, pris, ledtid etc. I många fall är dock leverantören tidigt involverad ofta redan i 
konstruktionsskedet av artikeln. Vid mindre ändringar, då en leverantör redan finns, skickas 
den uppdaterade KM-informationen direkt från beredaren till leverantören som i sin tur skall 
bekräfta att man mottagit KM-informationen och fört in denna i sin tillverkning. När artikeln 
tillsammans med artikelstrukturen finns inlagd i Movex blir det också möjligt för planeraren 
att planera produktion av riggar där artikeln ingår och anskaffaren kan lägga beställningar till 
leverantören av artikeln. 
 
Beskrivning av Artikelstatus 2 
Under konstruktionsfasen av en artikel har den Status 1 i Demo. Demo är det system som an-
vänds av teknikavdelningen för att administrera de strukturer och artikelnummer som identifi-
erar alla artiklar, det vill säga produkter, komponenter och detaljer (QNova). När artikeln är 
färdigkonstruerad har den i Demo tidigare släppts direkt till Status 3, ifrån Status 1, vilket 
innebär att den bereds in i AC:s affärssystem Movex. Detta i sin tur gör att artikeln blir till-
gänglig för processer i hela organisationen, samt att signaler sänds för att påbörja aktiviteter i 
olika delar av verksamheten, exempelvis inom anskaffning, inköp, produktion, eftermarknad 
etc. Ett arbete har dock påbörjats med att införa en prototypstatus, en så kallad Status 2, vilket 
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ger ett mellansteg från att färdiga konstruktionsunderlag finns till att artikeln bereds in i Mo-
vex. Status 2 innebär att goda förutsättningar ges för att kunna effektivisera organisationen 
genom att det blir möjligt att genomföra aktiviteter och processer innan artikeln släpps helt i 
verksamheten. Ett exempel på detta är beställning av prototypartiklar vilket gör att konstruk-
tioner kan testas och verifieras innan de bereds in i Movex. Ytterligare en möjlighet är att Re-
quest for Quotation (RFQ) processen, vilket innebär upphandling av leverantör, kan genomfö-
ras så att den initiala beredningen i Movex även innefattar leverantör, ledtid, pris etc. 

5.3 Kvalitetsbristkostnader 
I dagsläget utförs inga mätningar vad gäller kvalitetsbristkostnader på AC. Anledningen till 
att man inte utför mätningar beror på att ingen tagit initiativ till att påbörja detta arbete men 
också på grund av att det på AC inte finns något utvecklat och strukturerat system att använda 
sig av. I och med detta är det svårt att göra några antaganden gällande hur mycket pengar man 
på AC skulle kunna spara vid införande av ett valideringssystem. Dock tror författarna till 
examensarbetet att stora besparingar skulle kunna göras på AC då, enligt Sörqvist (1998), 
många företags kvalitetsbristkostnader uppgår till mer än 30 procent av omsättningen. Det 
bekräftas även av anställda på AC att man tror att kvalitetsbristkostnaderna uppgår till omfat-
tande summor liknande de siffror Sörqvist (1998) talar om.  
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6 Sammanställning intervjuer, benchmarking och work shop 
I följande kapitel ges en sammanställning av den informationsinsamling som inhämtats ge-
nom intervjuer på AC, intervjuer hos leverantörer, benchmarking samt den workshop som 
genomförts på AC.  
 
För att undersöka och kartlägga hur valideringsarbetet fungerar i dagsläget på AC genomför-
des en nulägesundersökning med inledningsvis tio olika intervjuer med berörda personer. 
Dessa intervjuer resulterade i en generell bild över hur man arbetar och hur man skulle vilja 
arbeta med kvalitetssäkring och validering av leverantörer. Bland annat intervjuades ett flertal 
anställda som arbetar med strategiskt inköp då denna avdelning har det övergripande ansvaret 
för kvaliteten på inköpta komponenter. Intervjuer hölls med diverse personer på teknikavdel-
ningen som har till uppgift att konstruera AC:s produkter. Intervju hölls även med en av pro-
jektledarna för nyutvecklingsprocessen för att ta del av dennes erfarenheter och åsikter. Under 
intervjuerna ställdes frågor med utgångspunkt från problemnedbrytningen och den intervju-
guide i vilken en mängd frågor specificerats. (Se bilaga 2)  

6.1 Sammanfattning intervjuer AC  
Den kravbild som förmedlas från AC till leverantörerna anses vara bristfällig. Inga kritiska 
egenskaper finns formulerade eller kommuniceras till leverantörerna. AC förklarar detta med 
att det är svårt att hitta ett bra sätt att göra detta på då det kan medföra följdproblem i form av 
att för mycket fokus hamnar på de kritiska egenskaperna. En annan aspekt som gör det svårt 
att märka ut kritiska egenskaper är i de fall då man inte specifikt vet vad artikeln skall använ-
das till. 
 
Ett annat problemområde som diskuterades under intervjuerna var hur kommunikationen mel-
lan AC och leverantören fungerar. AC är medvetna om att leverantören inte får någon feed-
back på det arbete de gör och upplever det som ett problem att leverantören inte heller hör av 
sig förrän det väl har uppstått problem. Kommunikationen mellan AC och dess leverantörer 
anses kunna förbättras väsentligt med exempelvis regelbundna avstämningar. Under intervju-
erna framkom att AC lämnar över ansvaret till leverantören och litar på att denne har bra ruti-
ner för att validera sina produkter. Det resonerades också över huruvida AC, historiskt sett, 
inte har lyssnat på leverantören då denna har kommit med tankar och idéer.  

6.2 Sammanfattning intervjuer leverantörer 
Det gjordes intervjuer med tre av AC:s leverantörer för att ta del av deras erfarenheter och 
åsikter inför framtagandet av valideringssystemet. En av dessa leverantörer, Mattssons, leve-
rerar till fordonsindustrin. En leverantör heter Hydroscand och är verksam i Sverige och den 
tredje är en stor internationell tillverkare av ramar som heter TSP. Vad gäller intervjun hos 
Hydroscand gav den inte vidare input till examensarbetet och kommer därför inte att behand-
las ytterligare.  
 
Enligt Abrahamsson (2007) har AC tidigare inte beställt och arbetat med utfallsprov vilket har 
gjort det svårt för Mattssons att kvalitetssäkra sina processer. Den intervjuade upplever det 
som mycket positivt att AC nu har satt igång med att kvalitetssäkra sina produkter och har 
stor tilltro till det framtida samarbetet. Även Abrahamsson (2007) bekräftade det som kom 
fram under intervjuerna på AC gällande feedback, AC har varit bristfälliga med att ge feed-
back över huruvida de uppfyller specifikation. Den intervjuade upplever inte att de skulle få 
problem med att utföra valideringsaktiviteter om AC ställer krav på detta då de idag arbetar 
med kvalitetssäkring gentemot sina kunder inom fordonsindustrin.  
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Enligt Möcander (2007) är det hög komplexitet och ibland mellan åtta till tio ändringar i 
veckan i de produkter som TSP levererar till AC. Det är ofta svåra tillverkningslägen och 
trånga utrymmen vid tillverkningen. Den intervjuade påpekar att skillnaden mellan AC:s pro-
dukter och de produkter som tillverkas mot fordonsindustrin är att AC:s produkter svetsas för 
hand och kräver skickliga svetsare medan man som leverantör mot fordonsindustrin kan an-
vända så kallade fixturer vilket medför en större noggrannhet. De ramar som tillverkas till AC 
är generellt stora och tunga vilket medför att det är svårt att använda sig av en fixtur. Möcan-
der (2007) menar därför att det är nödvändigt med en hög flexibilitet vid konstruktion och att 
konstruktören undviker millimeterkonstruktioner. På grund av AC:s höga tillväxttakt upplever 
Möcander (2007) att TSP har svårt att tillverka enligt AC:s efterfrågan och att det är svårt för 
TSP att växa i samma takt. Möcander (2007) framhåller att de gärna är med och påverkar i 
konstruktionsstadiet av en produkt vid exempelvis framtagning av FMEA då resultatet många 
gånger upplevs som mer tillfredsställande för både AC och TSP.  

6.3 Sammanfattning benchmarking 
Benchmarking har utförts på två svenska företag, den 24 september 2007 på Volvo Cars i 
Göteborg och den 3 oktober 2007 på Volvo Construction Equipment Components i Eskilstu-
na. Under studiebesöket på Volvo Cars intervjuades två personer, Kjell Mesch och Ola Gros-
shög som båda arbetar inom funktionen STA (Supplier Technical Assurance). Vid studiebe-
söket på VCE i Eskilstuna var fyra personer involverade; Madelene Nygren, Mårten Ingestad, 
Asbjörn Hansen samt Torbjörn Nilsson. Samtliga arbetade med någon form av kvalitetsarbete 
antingen internt inom VCE eller externt mot leverantör.  
 
Under studiebesöket på Volvo Cars diskuterades företagets arbete med APQP och PPAP. 
Volvo Cars ställer krav på att leverantören skall redovisa APQP-arbetet en gång per månad 
fram till dess att PSW-dokumentation lämnas in till Volvo. För att välja ut vilka leverantörer 
som fokus skall ligga på och vilka de skall använda som ”prioriterade leverantörer” har de 
infört något som de kallar för High Impact-leverantörer, HI. Mesch (2007) beskrev också den 
eskaleringstrappa som företaget använder sig av då problem uppstår med leverantör.  
 
Under studiebesöket på VCE intervjuades till att börja med Nygren (2007) samt Ingestad 
(2007). Till en början gavs en övergripande presentation av VCE som företag. Därefter be-
skrevs deras verksamhetsledningssystem som är inriktat mot kvalitet och miljö. VCE arbetar 
med styrande dokument i ledningssystemet och har redovisande dokument på tavlor i verk-
samheten. Den andra intervjun hölls med Hansen (2007) samt Nilsson (2007) som arbetar 
med leverantörsutveckling. Man arbetar utefter något som kallas PQAP som är en förkortning 
av Process Quality Assurance Plan och fungerar som en förenklad version av PPAP. Enligt 
Hansen (2007) utförs så kallade process audits om en leverantör har problem. Detta innebär 
att VCE gör ett leverantörsbesök och går runt i fabriken och kontrollerar huruvida medveten-
het finns gällande kvalitetsproblem. 
 
I examensarbetet gjordes även benchmarking i form av en telefonintervju med ett företag som 
heter Polytec. De är leverantör till fordonsindustrin och då bland annat Scania, Volvo samt 
Ford som samtliga har omfattande krav på validering. Intervjun hölls för att få beskrivet hur 
de som leverantör arbetar med validering av sina produkter och utifrån detta försöka relatera 
och få idéer på hur man kan arbeta på AC. Denna intervju gav författarna till examensarbetet 
en djupare förståelse för hur en leverantör arbetar praktiskt i sin verksamhet med validerings-
aktiviteter såsom APQP och PPAP.  
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6.4 Workshop 
Den 30 oktober 2007 hölls en fyra timmar lång workshop för åtta anställda på AC. Syftet med 
mötet var att presentera det resultat som tagits fram samt att få återkoppling från workshop-
deltagarna över hur examensarbetet skulle fortskrida. För att skapa struktur i presentationen 
samt motivera deltagarna till att ge kontinuerlig återkoppling delades workshopen in i fyra 
delar, efter varje delpresentation fanns utrymme för återkoppling och frågor. Till att börja med 
gavs en generell bild över APQP, PPAP samt en övergripande genomgång av systemet. Där-
efter presenterades de kravelement som examensarbetets författare ansåg skulle ingå i leve-
rantörens valideringsarbete. Del tre och fyra bestod i att presentera och få återkoppling på de 
tre förslag till bedömningsmodeller som tagits fram.  
 
Slutligen valdes den bedömningsmodell som ansågs mest lämplig att använda vid bedömning 
av kravelement. Med hjälp av de personer som deltog i workshopen togs ytterligare förslag 
fram för att förbättra och utveckla modellen. 
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7 Empiri, analys och resultat 
I detta kapitel presenteras empiri, analys samt resultat för examensarbetet. 

För att strukturera framtagningsarbetet, samt för att åstadkomma ett system som uppfyller de 
mål och innehar de önskvärda egenskaper som formulerats; ändamålsenligt, effektivt, flexi-
belt och enkelt (stycke 1.3), har vi valt att bygga upp systemet utifrån tre grundfundament (se 
figur 12). 

Produkt- och processvalideringssystemets tre delar; 

• En verktygslåda innehållandes kravelement som ställs för att validera leverantörens 
produkt och process. Kravelementen skall kunna användas av AC som utgångspunkt 
för att säkerställa leverantörens kvalitet och för att ställa krav på leverantörens valide-
rings- och kvalitetssäkringsarbete. 

• Beskrivning och arbetsgång för bedömning av hur och vid vilka förutsättningar som 
olika kravelement skall användas, det vill säga anpassa valideringskraven mot behovet 
av validering. 

• En processmodell som beskriver hur man skall arbeta internt på AC, vilka aktiviteter 
som skall göras och i vilken ordning, samt hur interaktionen med leverantören skall 
ske. 

 
Figur 12. Produkt- och processvalideringssystemets tre delar 

Figuren beskriver valideringssystemets uppbyggnad och hur det tre grundfundamenten förhåller sig till varandra 
 
Uppdelningen i tre delar gör systemet flexibelt. Kravelementen kan användas och utvecklas 
fristående från de andra två delarna samtidigt som de inte är beroende av vilken bedömnings-
modell och valideringsprocess man väljer att använda. Bedömningsmodellens struktur kan 
också byggas upp fristående. I modellen knyts sedan bedömning och kravelement samman 
genom att definiera vilka bedömningsresultat som ger vilka kravelement. Valideringsproces-
sen, internt på AC och externt hos leverantören, är den del som är mest anpassad till de övriga 
två delarna. Vid utformning och modifiering av denna bör hänsyn tas främst till hur bedöm-
ningsmodellen är uppbyggd. 
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7.1 Kravelement 
När den inledande fasen med nulägeskartläggning och litteraturstudier hade genomförts på-
börjades arbetet med att ta fram en verktygslåda med lämpliga kravelement. Arton kravele-
ment har sammanställts och anpassats utefter AC:s verksamhet. Tanken är inte att samtliga 
arton kravelement skall ställas som krav mot varje leverantör. Baserat på leverantörens upp-
mätta prestanda samt utifrån bedömningsfaktorer kopplade till artikeln och leverantören så 
anpassas omfattningen av kravelementen och kravbilden.  
 
I likhet med det som sägs i PPAP-manualen är syftet med kraven att styra leverantörens vali-
deringsprocess. Det vill säga att kraven skall beskriva och bestämma aktiviteter och dokumen-
tation som leverantören skall genomföra och uppvisa. Detta för att AC skall kunna validera 
och avgöra om leverantören förstått de krav och specifikationer som ställts och om tillverk-
ningsprocessen har förmågan att leverera produkter som uppfyller dessa krav och specifika-
tioner. Bedömning och beslut gällande serieleveransgodkännande baseras på resultatet av va-
lideringsaktiviteterna och dokumentationen som utmynnar från valideringsprocessen. Detta 
betyder i sin tur att kraven skall vara utformade på ett sådant sätt att de ger de resultat och den 
information som AC behöver för att kunna ta informerade beslut. 
 
Inom fordonsindustrin finns ofta krav på att leverantörer skall vara certifierade enligt ISO/TS 
16949 eller QS-9000 standarden. Detta innebär att leverantörer inom fordonsindustrin arbetar 
enligt APQP-metodiken. Det i sin tur medför fördelar såsom att resurser riktas mot att åstad-
komma kundtillfredställelse samt att produkter med hög kvalitet kan tas fram inom utsatta 
tidsramar till den lägsta kostnaden (APQP referensmanual, 2006). Dessa fördelar gör det ef-
tersträvansvärt för AC att också förmå sina leverantörer att införa och arbeta enligt APQP-
metodiken. Dock är det för AC i dagsläget inte möjligt att ställa krav på certifiering av leve-
rantörer enligt ovan nämnda standarder eftersom certifieringsbördan och kostnaden för detta 
ej är försvarbar får många av AC:s leverantörer. Ett alternativt sätt att få AC:s leverantörer att 
arbeta enligt APQP-metoden är att utforma kravelementen och valideringssystemet på ett så-
dant sätt att valideringsprocessen hos leverantören blir snarlik arbetsgången i APQP. Det som 
talar för resonemanget är att då man arbetar enligt APQP genereras, på ett naturligt sätt, resul-
tat som uppfyller kraven i PPAP. För att uppnå detta bör syftet med kravelementen och deras 
utformning vara tvåfaldigt. Kraven som ställs skall säkerställa;  

• att leverantören genomför aktiviteter och redovisar dokumentation som medför att le-
verantörens produkt och process kan valideras 

• att ett strukturerat kvalitetssäkringsarbete i likhet med APQP genomförs av leverantö-
ren 

 
Kravelementen har framförallt baserats på och anpassats utifrån de krav som föreskrivs i refe-
rensmanualen PPAP och de metoder som ingår i PPAP. Manualerna användes som utgångs-
punkt eftersom dessa krav och metoder redan är etablerade. Företag som levererar till for-
donsindustrin arbetar vanligtvis enligt ISO/TS 16949 eller QS-9000 standarderna där manua-
lerna ingår, och flera av AC:s leverantörer är även leverantörer till fordonsindustrin. Dessut-
om har kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar kunnat ses i företag som blivit QS-9000 
certifierade. Enligt studier som genomförts av American Society for Quality och Automotive 
Industry Action Group under 1997 och 1998 indikeras att en ungefärlig avkastning på tre 
gånger den totala kostnaden för att införa och uppfylla kraven i standarden kan uppnås. Un-
dersökningen indikerar också på att företag kan erhålla besparingar på i snitt sex procent av 
försäljningen. (www.qualitydigest.com, 071123) Enligt 1998 års undersökning kunde 60 pro-
cent av de tillfrågade företagen se märkbara förbättringar. Fördelarna som rapporterades var 
en minskning av PPM-talen på 5 till 50 procent samt 15 till 70 procents minskning av rekla-
mationerna. (Piggott, 1999)  

http://www.qualitydigest.com
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Brainstorming och litteratursökningar har genomförts för att få fram ytterligare metoder för 
att kvalitetssäkra och validera leverantörer (se bilaga 5). De identifierade metoderna gallrades 
sedan med utgångspunkt från det som beskrivits i andra stycket ovan, det vill säga att kraven 
skall beskriva och föreskriva aktiviteter och dokumentation som leverantören skall genomföra 
och uppvisa. En del av de bortgallrade metoderna såsom leverantörsbedömning och leveran-
törsvärdering (QPI) används av AC i dagsläget för att kvalitetssäkra leverantörer. Information 
från bland annat dessa metoder och verktyg kommer i stället fungera som input och underlag 
till produkt- och processvalideringssystemet. Figur 13 ger en bild av hur övriga kvalitetssäk-
ringsmetoder som används av AC relaterar till valideringssystemet. En stor skillnad är att sy-
stemet syftar till att validera och kvalitetssäkra specifika artiklar och tillverkningsprocesser 
medan de andra metoderna är av mer generell karaktär.  
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Figur 13. Relation mellan kvalitetssäkringsmetoder och valideringssystem 

 
En analys gjordes för att undersöka huruvida de framtagna kravelementen täcker upp och av-
hjälper potentiella orsaker till bristande kvalitet. Genom att använda fiskbensdiagram kartla-
des de tänkbara orsakerna (se figur 14 samt bilaga 6). En avgränsning gjordes till att bara in-
kludera orsaker kopplade till interaktionen mellan AC och leverantören samt orsaker internt 
hos leverantören, då det är dessa orsaker som kan påverkas med hjälp av krav på validering. 
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Figur 14. Principen för ett fiskbensdiagram i form av ett 7M-diagram 

(fritt efter Bergman & Klefsjö, 2001) 
 
Därefter genomfördes en kvalitativ analys för att undersöka vilka kvalitetsbristorsaker som 
minimeras eller motverkas av de enskilda kravelementen. Detta sammanställdes för att se om 
någon orsak till kvalitetsbrister inte täcks in med hjälp av de framtagna kravelementen. Resul-
tatet visar på att alla orsaker förutom arbetsmiljö täcks upp av ett eller flera kravelement. (Se 
bilaga 7) Baserat på detta ansågs verktygslådan vara tillräcklig för att användas som utgångs-
punkt för att ställa krav på validering.  
 
Varje unikt kravelement har diskuterats och analyserats i den workshop som genomfördes 
med anställda på AC den 30 oktober 2007. Det fanns delade tankar och åsikter hos workshop-
deltagarna huruvida samtliga kravelementen var lämpliga och i vilken grad de skulle kunna 
ställas som krav gentemot leverantörer. Framförallt rörde sig diskussionen kring kravelement 
som kräver en viss resursåtgång och kompetens för att kunna genomföras, både internt på AC 
och hos leverantören, och om dessa krav var för komplicerade för att kunna ställas mot somli-
ga av AC:s leverantörer. En lösning som framkom var att det initialt skall finnas möjlighet att 
utesluta vissa krav och sedan gradvis trappa upp kravomfattningen då systemet implemente-
rats och kunskapsnivån hos AC och leverantörerna har ökat. Dessutom diskuterades ytterliga-
re anpassning och modifiering av de specifika kraven för att passa de rådande omständighe-
terna. 
 
Förutsättningarna på AC med framförallt låga volymer har stor påverkan på kravelementen 
och omfattningen av kraven vid de årsvolymer som är aktuella på AC kan diskuteras. Resurs-
åtgången för att genomföra validering vid dessa låga volymer kan försvaras med att många 
artiklar har ett högt volymvärde och de är kritiska vad gäller maskinens funktion och kon-
struktion, exempelvis ramar, motorer, skopor etc. Bristande kvalitet på dessa kan med andra 
ord medföra kostnader och problem i form av produktionsstörningar samt negativ påverkan på 
funktionen och tillfredställelse hos slutkunden. Även den praktiska innebörden i vissa av kra-
ven måste anpassas efter förutsättningarna. Fullständiga utfallsprov är i vissa fall inte ekono-
miskt försvarbara, det är exempelvis inte rimligt att begära ett utfallsprov på en komplett ram 
innan serieleverans då årsbehovet för den specifika ramen är fem stycken. Antingen kombine-
ras utfallsprovet med eventuella prototypbeställningar eller så begärs istället egenskapsprover, 
ett kravelement som införts som komplement till kompletta utfallsprov. Kravet på SPS och 
andra statistiska kontrollmetoder påverkas också av den låga volymen. Det krävs en viss pro-
duktionsvolym för att få ett giltigt underlag vilket begränsar tillämpningen av dessa.  
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Som nämnts ovan har utgångspunkten främst varit de krav som föreskrivs i referensmanualen 
PPAP. Dessa har kompletterats med ytterligare krav samt delvis modifierats och anpassats till 
förutsättningarna i AC:s verksamhet. Detta för att formulera en samling kravelement som är 
ändamålsenliga, effektiva och flexibla enligt de ledstjärnor som satts upp för systemet. I tabell 
2 listas de utarbetade kraven jämfört med PPAP kraven. 
 

Krav - PPAP manual Utarbetade krav 
Tekniskt underlag 

Godkända konstruktionsänd-
ringsdokument 
Tekniskt godkännande från 
kund 

Teknisk dokumentation 

Design FMEA Design FMEA 
Processkartläggning Processkarläggning/Flödesplan 
Process FMEA Process FMEA 
Styrplan Styrplan 
Mätsystemanalys Mätsystemanalys 
Mätprotokoll dimension Mätprotokoll dimension 

Mätprotokoll material och pre-
standa 

Mätprotokoll material och pre-
standa 

Initiala process- och duglig-
hetsstudier 

SPS/Duglighetsstudie + SPS 
för korta serier 

Laboratorieredovisning Laboratorieredovisning 
Utseenderapport Utseenderapport 
Utfallsprov Utfallsprov 
Likare Likare 
Mätdon Mätdonsförteckning 

Processinstruktioner 
Kravgenomgång Kundspecifika krav 
Egenskapsprov 

PSW PSW 
Tabell 2. Krav enligt referensmanual PPAP jämfört med anpassade och utarbetade kravelement   

 
Grundinnebörden är densamma för huvuddelen av kravelementen men formuleringar och de-
taljer har anpassats till AC. Den stora skillnaden är tillägget av de tre kravelementen Krav-
genomgång, Processinstruktioner och Egenskapsprov. Dessutom har kravet Duglighetsstudier 
kompletterats med SPS för korta serier för att passa de lägre volymerna, samt att krav rörande 
teknisk dokumentation har slagits ihop till ett övergripande generellt krav då de berör samma 
område  

7.1.1 Sammanställning kravelement  
Nedan beskrivs de arton utarbetade kravelementen mer i detalj. Underlaget till utformningen 
är hämtat framförallt från QS-9000 manualerna, Goda råd om QS-9000 (Eriksson et Al, 2001) 
samt från boken Kvalitet från behov till användning (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
1. Part Submission Warrant- PSW 
En ansökan om serieleveransgodkännande skall alltid innefatta PSW-dokumentation. En PSW 
skall lämnas in för varje specifikt AC artikelnummer. PSW:n skall redovisa information gäl-
lande vilken produkt och vilka kravspecifikationer som avses, orsak till prövning, bifogad 
dokumentation etc. Leverantören skall se till att dokumentationen samt alla mät- och testresul-
tat uppfyller AC:s krav och specifikationer, samt att all erfordrad dokumentation och redovis-
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ning bifogas PSW:n. Ansvarig person hos leverantören skall signera och godkänna all doku-
mentation samt inkludera kontaktinformation. 
 
PSW:n är det försättsblad som används för att sammanställa den dokumentation som ingår i 
serieleveransgodkännandet. PSW:n tillsammans med den bifogade dokumentationen fungerar 
som det officiella dokumentet för vilket bedömning och godkännande grundar sig på. I 
PSW:n ingår all övergripande information såsom vilken produkt och vilka kravspecifikationer 
som avses, orsak till provkörningen, redovisningsnivå, medföljande dokumentation med mera. 
 
2. Kravgenomgång 
Leverantören skall;  

• Kontrollera att det tekniska underlaget (ritningar, specifikationer, standarder etc.) som 
kommunicerats av AC är tillräckliga för att leverantören skall kunna tillverka artiklar 
med erfordrad kvalitet.  

• Säkerställa att man inom den egna organisationen förstår och kan tolka innebörden av 
de tekniska underlagen. 

• Granska artikelns konstruktion och/eller specifikation och utifrån sin specialistkun-
skap, samt med sin produktionsprocess i åtanke, ge feedback rörande eventuella änd-
rings- och förbättringsförslag. 

• Säkerställa att man utifrån sina förutsättningar (tillverkningsprocesser och metoder, 
kompetens etc.) kan tillverka artikeln med erfordrad kvalitet och i enlighet med den 
kravbild som förmedlats. 

• Säkerställa att man kan leverera artikeln i den kvantitet och med den ledtid och det 
pris som överenskommits. 

Dokumentation rörande kravgenomgång skall tillhandahållas AC i samband med att den ge-
nomförts. Dessutom skall kopior bifogas tillsammans med dokumentationen för serieleve-
ransgodkännandet. 
 
Syftet med kravgenomgång och producerbarhetsgranskning är att säkerställa att den tekniska 
kravbilden är tillräcklig, samt att leverantören har den kapacitet som krävs för att tillverka 
produkter med erfordrad kvalitet enligt de krav som AC ställer. Vid eventuella frågetecken 
kring kravbilden skall leverantören kontakta anvisad person på AC för att begära förtydligan-
den och kompletteringar. På detta sätt säkerställs också kommunikationen mellan AC och 
leverantören så att leverantören är fullt insatt i den kravbild som förmedlas. Genom leverantö-
rens återkoppling med ändrings- och förbättringsförslag vad gäller konstruktion och upp-
byggnad av artikeln samt med tillverkningsprocessen i åtanke kan både leverantören och AC:s 
kostnader minskas samtidigt som produkterna förbättras. 
 
Kravelementet medför att det inom AC måste finnas lämpliga kontaktytor för att förmedla och 
hantera det nödvändiga informationsutbytet med leverantören samt att AC som organisation 
måste kunna ta emot och behandla de förbättringsförslag som kommer in från leverantören. 
 
3. Teknisk dokumentation 

Redovisning av tekniska underlag 
Leverantören skall uppvisa all teknisk dokumentation/konstruktionsspecifikationer som 
ligger till grund för design och/eller tillverkning av artikeln. Teknisk dokumentation är; 
ritningsunderlag, tekniska specifikationer, tillämpade standarder samt övrigt underlag som 
styr och medför krav på artikeln. 
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Tekniska ändringsdokument 
Leverantören skall kunna uppvisa godkänd teknisk dokumentation rörande ändringar som 
införts på artikeln men ej införts i de tekniska underlagen. 
 
Konstruktionsgodkännande 
Där AC så specificerar skall leverantören kunna styrka godkännande från AC:s sida gäl-
lande tekniska underlag samt ändringsdokument. 
 

Syftet med kraven är att leverantören skall kunna uppvisa att korrekta och godkända underlag 
används vid tillverkning av artikeln, men också för att AC skall kunna kontrollera att leveran-
tören baserar sin tillverkning på det senaste och mest aktuella underlaget. Detta för att säker-
ställa att tillverkningen och artikeln överensstämmer med det AC vill skall levereras. I de fall 
som leverantören äger konstruktionen syftar kravelementet också till att säkerställa att AC får 
tillgång till de aktuella ritningsunderlagen och produktspecifikationerna för artikeln. 
 
4. Processkartläggning och flödesplan 
Leverantören skall redovisa en schematisk beskrivning av den befintliga eller föreslagna till-
verkningsprocessen för den aktuella artikeln. Flödesplanen skall beskriva materialflöden samt 
processteg och sekvens av dessa. Den skall kunna användas för att analysera materialflöden, 
värdeskapande/icke värdeskapande operationer, duglighet, bemanning, metoder med mera. 
Flödesplanen skall också vara utformad så att den kan användas som underlag till riskanalyser 
och styrplaner. Flödesplanen skall löpande uppdateras under den tid artikeln tillverkas så att 
den avspeglar den faktiska tillverkningsprocessen. 
 
Kravet syftar till att leverantören skall ta fram och uppvisa en processflödesplan som tydligt 
beskriver produktionsprocessen. I samband med att flödesplanen upprättas bör också material-
flöden, fabrikslayout, tillverkningsoperationer, bemanning, metoder etc. analyseras. I och med 
att leverantören gör detta säkerställs att tillverkningsprocessen gås igenom på ett noggrant och 
systematiskt sätt. Flödesplanen ligger också till grund för ett antal andra valideringsaktiviteter 
så som styrplan, P-FMEA etc. 
 
5. Styrplan 
En styrplan skall upprättas och redovisas.  
Styrplanen skall:  

• Definiera metoder för att kontrollera och övervaka tillverkningsprocessen genom ex-
empelvis inspektion, kontroll, styrning etc. så att produktens egenskaper, krav och 
specifikationer säkerställs. 

• Innefatta processtyrning genom hela flödet och under hela produktens tillverkningstid. 
• Vara ett levande dokument som skall spegla den aktuella processen och de behov av 

styrning som kan uppstå för att säkerställa kvaliteten på produkten.  
Som ett minimum skall styrplanen innefatta de kritiska produktegenskaperna samt specifika 
duglighetskrav. 
 
Syftet med en styrplan är att säkerställa tillverkning av produkter med hög kvalitet genom att 
definiera och beskriva metoder för kontroll av processen. Styrplanen blir således en samman-
fattning och beskrivning av de mätsystem som skall användas för minska tillverkningsvaria-
tionen samt styra och kontrollera processer och produkter. 
 
6. Utfallsprov 
Leverantören skall redovisa tre utfallsprov om inte AC specificerar något annat. Ett av dessa 
behålls av leverantören som likare när detta krav ställs. Utfallsproverna skall tillverkas under 
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samma förutsättningar som vid löpande produktion, det vill säga med samma personal, meto-
der, utrustning och omgivning som vid löpande produktion. Detaljerna som tillverkas skall 
genomgå en fullständig uppmätning, i denna ingår utseende, dimensioner, material och funk-
tion på produkten. Samtliga dimensioner som är definierade i konstruktionskraven från AC 
skall mätas upp. 
 
Syftet med utfallsprovet är att säkerställa att leverantörens tillverkningsprocess resulterar i 
produkter som uppfyller de krav och tekniska specifikationer som AC ställer på produkten, 
samt att visa på hur de serietillverkade produkterna kommer att bli. 
 
7. Egenskapsprov 
Leverantören skall uppvisa egenskapsprover enligt den specifikation och det antal som kom-
municeras av AC. Egenskapsprovet skall representera egenskaper för den aktuella artikeln i 
enlighet med specifikationen i de tekniska underlagen. Egenskapsproverna skall så långt det 
är möjligt, tillverkas under samma förhållanden som i den tilltänkta löpande produktionen. 
Det vill säga med samma personal, metoder, utrustning och omgivning som vid löpande pro-
duktion. 
 
Egenskapsprovet är ett komplement till utfallsprov då ett fullständigt utfallsprov ej är genom-
förbart, det vill säga då det inte är rimligt att tillverka en komplett artikel på grund av exem-
pelvis ekonomiska aspekter, låg total tillverkningsvolym etc. Egenskapsprovet innebär att 
kritiska delar eller komponenter av en artikel tillverkas, som representerar motsvarande del, 
egenskap eller karaktäristik som i den kompletta artikeln. Exempel på egenskapsprov är ytbe-
handlingsprov, svetsfogsprov etc. Syftet med egenskapsprov är detsamma som för utfallsprov, 
det vill säga att egenskapsprovet skall säkerställa att leverantörens tillverkningsprocesser 
och/eller tillverkningsmetoder resulterar i produkter som uppfyller de krav och tekniska speci-
fikationer som AC ställer.  
 
8. Likare 
Leverantören skall utifrån utfallsprovet spara ett eller flera referensobjekt som likare. Dessa 
referensobjekt kan vara utfallsprov av en komplett artikel eller ett eller flera egenskapsutfalls-
prov. 
  
Likaren skall;  

• Godkännas av AC och registreras med godkännandedatum.  
• Bevaras under samma tidsperiod som dokumentationen för serieleveransgodkännande 

eller tills en ny likare för samma artikel krävs av AC. 
 
Syftet med likare är att ha en referensartikel för jämförelse som är godkänd av AC och som 
representerar de krav och specifikationer som man vill att serieproducerade artiklar skall upp-
fylla. Dessutom fungerar likaren som referensunderlag om diskussion eller problem uppstår 
gällande de levererade artiklarna. 
 
9. Mätprotokoll dimension 
Leverantören skall visa på att dimensioner och mått verifierats enligt det tekniska underlaget 
och styrplanen (då en sådan är upprättad) samt att resultaten uppfyller kraven. Resultat skall 
finnas för alla unika tillverkningsprocesser. Mätprotokoll skall, om inget annat anges, upprät-
tas för de utfallsprov som redovisas för AC. Leverantören skall registrera alla faktiska dimen-
sioner, mått, egenskaper och specifikationer som ges av de tekniska underlagen och styrpla-
nen. I dokumentationen skall spårbarhet finnas vad gäller uppmätt artikel samt använda mät-
verktyg. 
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10. Mätprotokoll material och prestanda 
Leverantören skall registrera material och prestandaprovresultat för egenskaper och prov spe-
cificerade av de tekniska underlagen och styrplanen. Materialprov skall göras för komponen-
ter och produktmaterial då materialkrav är specificerade i de tekniska underlagen och styrpla-
nen. Prestanda och funktionsprov skall göras för komponenter och produktmaterial då pre-
standa och funktionskrav är specificerade i de tekniska underlagen och styrplanen. Protokoll 
skall, om inget annat anges, upprättas för de utfallsprov som redovisas för AC. 
 
11. Utseenderapport 
Detta kravelement är tillämpbart då det finns specifika utseendekrav på artikeln. Utseende-
rapporten skall inkludera det/de utseendekrav som specificeras i de tekniska underlagen eller 
enligt annan specifikation/begäran från AC. Finns det specifika krav på exempelvis ytbehand-
ling skall leverantören inkludera en utseenderapport som verifierar uppfyllnad av AC:s krav. 
Protokoll skall, om inget annat anges, upprättas för de utfallsprov som redovisas för AC. I 
dokumentationen skall spårbarhet finnas vad gäller använda utseendereferenser, referensartik-
lar, likare, etc. 
 
Syftet med mätprotokoll och utseenderapporter är att dokumentera, redovisa och verifiera de 
mätningar och kontroller som genomförts på produkten. 
 
12. Process-FMEA 
Leverantören skall genomföra och redovisa en process-FMEA. Varje steg i tillverkningspro-
cessen skall analyseras för att identifiera samt förebygga de fel och brister som kan uppstå på 
produkten kopplade till tillverkningssteget. Analysen i P-FMEA:n skall som minimum inne-
fatta produktens alla kritiska egenskaper. P-FMEA dokumentet skall vara levande och spegla 
den aktuella processen. 
 
P-FMEA är en systematisk metod som fokuserar på utformningen av tillverkningsprocessen. 
Metoden används för att analysera möjliga fel och feleffekter i tillverkningsprocessen och hur 
dessa fel orsakar kvalitetsbrister på produkten.  
 
Syftet med P-FMEA:n är att; 

• Upptäcka och utvärdera potentiella fel i tillverkningsprocessen som leder till feleffek-
ter och kvalitetsbrister på produkten. 

• Identifiera orsakerna till felen och ta fram åtgärder som kan eliminera eller minska 
sannolikheten att felen inträffar. 

• Dokumentera processen som helhet. 
 

En process-FMEA används dels som underlag för att förbättra processen. Den kan även an-
vändas som underlag för att lägga upp processtyrning och styrplan. 
 
13. Processinstruktioner/Arbetsinstruktioner 
Leverantören skall utarbeta och redovisa processinstruktioner kopplade till den aktuella till-
verkningsprocessen. Flödesplan, P-FMEA, styrplan, tekniska underlag och annan relevant 
information bör ligga till grund för processinstruktionerna. Instruktionerna skall finnas för 
exempelvis kontroll, mätning, maskininställning etc. och skall tillföra medarbetaren exakt, 
lättförstålig och tillräcklig information om hur tillverkningsprocessen skall kontrolleras och 
styras. 
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Syftet med kravelementet är att säkerställa att instruktioner kopplade till processen och pro-
cesstegen är framtagna och finns tillgängliga. Genom detta kan operatörsberoende variation 
minskas samtidigt som styrningen av tillverkningen förbättras. 
 
14. Design-FMEA 
Är leverantören ansvarig för konstruktionen av artikeln skall en D-FMEA genomföras och 
redovisas. Arbetet med D-FMEA:n skall identifiera potentiella fel och feleffekter kopplat till 
produkten och konstruktionen, samt identifiera de egenskaper och feleffekter som har påver-
kan på utformningen av tillverkningsprocessen. Dessutom bör egenskaper på produkten och 
feleffekter som är kritiska utifrån ett slutkundsperspektiv identifieras. D-FMEA baseras på 
samma metodik som P-FMEA men fokuserar på produkten. D-FMEA används för att analyse-
ra möjliga fel och feleffekter på produkten kopplat till dess konstruktion och produktion.  
 
Syftet med D-FMEA:n är att; 

• Upptäcka och utvärdera potentiella fel som kan uppkomma på produkten. 
• Identifiera orsakerna till felen och ta fram åtgärder som kan eliminera eller minska 

sannolikheten att felen inträffar. 
Resultatet från D-FMEA:n reducerar potentiella felrisker och kan användas som underlag vid 
konstruktionsgenomgångar och vid utformning av tillverkningsprocessen. Dessutom fungerar 
det som insats till styrplanen. 
 
15. Statistisk processtyrning (SPS) och duglighetsstudier 
Leverantören skall införa SPS på tillverkningsprocessen och genomföra duglighetsstudier 
kopplat till kritiska mått och egenskaper på produkten. Då en stabil process i statistisk jämvikt 
har erhållits så skall leverantören utifrån SPS beräkna följande duglighetsmått; Cp, Cpk och  
dessa skall överstiga 1,33.  
 
Duglighetsstudien inför serieleveransgodkännande skall genomföras på minst 300 producera-
de enheter ur en löpande provproduktion. Antalet provgrupper skall vara minst 20 stycken och 
provgruppsstorleken skall vara minst fem för att minimera risken för uppkomst av falska 
larm. I stället för att genomföra duglighetsstudien på en provproduktion kan, vid särskilda 
omständigheter och då AC så godkänner, duglighetsstudien genomföras på den initiala löpan-
de serieproduktionen. Det innebär i praktiken att ett avvikelsegodkännande ges och leverantö-
ren kompletterar PPAP-dokumentationen med en duglighetsstudie då serieleverans påbörjats. 
 
Med hjälp av SPS skall leverantören upprätta styrdiagram och kontinuerligt bevaka tillverk-
ningsprocessen under hela tillverkningstiden så att inte nya urskiljbara orsaker till variation 
introduceras utan operatörens vetskap. Leverantören skall kontinuerligt samla information 
från processen för att identifiera och eliminera orsaker till variation, samt genomföra förbätt-
ringsåtgärder. 
 
Då en stabil process ej kan erhållas skall representanter från AC kontaktas innan ansökan om 
serieleveransgodkännande lämnas in, dessutom skall en åtgärdsplan utarbetas. SPS och dug-
lighetsstudier förutsätter att normalfördelade mätvärden kan fås från processen. Om mätvär-
dena från processen ej är normalfördelade skall representanter från AC meddelas innan ansö-
kan om serieleveransgodkännande lämnas in. Alternativa duglighetsmått skall då utarbetas i 
samråd med AC. 
 
SPS är en analys av processvariationer och syftet är att upptäcka källor som bidrar till syste-
matisk variation. När målet, att få en stabil process med liten variation, är uppnått kan leve-
rantören med hjälp av SPS bibehålla den stabila processen och ytterligare förbättra densam-
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ma. Utifrån SPS kan duglighetsstudier genomföras. Dessa syftar till att undersöka och mäta 
processens förmåga att producera produkter som ligger inom AC:s uppsatta toleransgränser. 
 
SPS för korta serier 
Då volymen för en artikel är för låg för att få fram tillräckligt med mätvärden för den specifi-
ka artikeln, det vill säga då det inte går att skapa styrgränser för den specifika artikeln, och då 
flera liknande artiklar eller produktfamiljer tillverkas i processen så skall i stället SPS och 
duglighetsstudier för korta serier genomföras. 
 
SPS för korta serier innebär att i stället för att fokusera på variationer kopplade till specifika 
artiklar så fokuseras på variationer i tillverkningsprocessen som påverkar flera liknande pro-
dukter. Syftet med SPS för korta serier är detsamma som för vanlig SPS men med skillnaden 
att fokus ligger på tillverkningsprocessen i större utsträckning samt att det görs för flera lik-
nande artiklar med låga volymer. 
 
16. Mätsystemanalys- MSA 
Leverantören skall genomföra MSA för att analysera den variation som finns i de mätsystem 
som används. Leverantören skall ta hänsyn till fem aspekter; missvisning, linjäritet samt 
stabilitet som bedömer avvikelse från målvärde samt repeterbarhet samt reproducerbarhet 
som beskriver hur stor spridning det är mellan mätvärdena. Då leverantörens mätutrustning är 
en bidragande orsak till variation skall underhållet förbättras samt mätutrustningen kalibreras.  
 
17. Mätdonsförteckning 
Då AC önskar skall leverantören bifoga en mätdonsförteckning. Det vill säga en förteckning 
över de specifika mätdon som skall användas och i realiteten har använts för mätning och 
kontroll av artikeln och tillverkningsprocessen. Mätdonsförteckningen är till för att specificera 
vilka mätdon som skall användas för kontroll av tillverkningsprocessen. Dessutom ger för-
teckningen spårbarhet över vilka mätverktyg som använts då eventuella problem eller avvi-
kelser uppkommer i processen eller på tillverkade artiklar. 
 
18. Laboratorieredovisning 
Leverantören skall uppvisa en laboratorieredovisning som redovisar att laboratoriet de använ-
der för att genomföra prov och mätningar är lämpligt och kvalificerat för den typen av mät-
ningar och prov som krävs. 
 
Syftet med kravet är att säkerställa att de laboratorier som genomför de kontroller och prover 
som krävs är lämpliga och kvalificerade. Redovisningen ger också spårbarhet om det i ett se-
nare skede uppkommer problem kopplade till de egenskaper som provats, kontrollerats och 
verifierats.  
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7.2 Bedömningsmodell 
Målet med examensarbetet är att skapa ett flexibelt och effektivt system där omfattningen av 
kraven på validering skall motsvara det faktiska behovet av validering. För att klargöra beho-
vet av validering för en specifik artikel bör man ta hänsyn till artikeln i sig och till de förut-
sättningar som ges utifrån leverantören av artikeln. Det krävs med andra ord att man utifrån 
artikeln och leverantören gör en bedömning av vilka kravelement som bör ställas mot leveran-
tören. Då det är eftersträvansvärt att utföra dessa bedömningar på ett strukturerat och standar-
diserat sätt har en bedömningsmodell tagits fram. Genom intervjuer och studier utarbetades en 
specifikation över vilka bedömningsaspekter som bör ingå i modellen och hur bedömnings-
modellen skulle kunna se ut och fungera. 

7.2.1 Specifikation för bedömningsmodell 
Syftet med modellen är att utifrån ett antal faktorer bedöma osäkerhet, risken för och konse-
kvens av otillräcklig kvalitet för en specifik artikel och tillverkningsprocess. Denna bedöm-
ning kommer sedan att styra i vilken omfattning man ställer krav på leverantören att kvalitets-
säkra och validera sin produkt och tillverkningsprocess. 
 
Nedan redovisas de krav och önskemål som ställts upp för bedömningsmodellen. Den; 

• skall vara enkel att använda. 
• skall beakta risk för uppkomst av bristande kvalitet. 

o Leverantörsrelaterade aspekter 
� ny eller etablerad leverantör 
� historik av levererad kvalitet 
� förutsättningar för att åstadkomma tillfredställande kvalitet  

o Artikelrelaterade aspekter 
� ny eller etablerad artikeltyp 
� ny eller etablerad teknologi 
� artikelkomplexitet  

• bör vara flexibel utifrån varierande förutsättningar. 
• bör beakta risk kopplad till konsekvens av kvalitetsbrist. 

o Säkerhetsrelaterade aspekter hos slutkund (risk för, och hur defekt artikel på-
verkar maskinens säkerhet) 

o Defekt artikels påverkan på kundtillfredställelse 
o Funktionsrelaterade aspekter hos slutkund (risk för, och hur defekt artikel på-

verkar maskinens funktion) 
o Monteringskritiska aspekter (risk för, och konsekvens i form av produktions-

störningar) 
• bör baseras på befintliga mätetal. 
• bör gå att automatisera. 
• Osäkerhet härledd till individens subjektiva bedömning bör minimeras. 
 

Utifrån ovanstående specifikation har de olika bedömningsfaktorerna och bedömningsmodel-
len utarbetats. 
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7.2.2 Bedömningsfaktorer 
Nedan beskrivs de faktorer som tagits fram för att utifrån dessa kunna göra en bedömning 
kring vilka kravelement som skall ställas mot leverantören. En närmare beskrivning av varje 
enskild faktor samt definition av nivåer och kriterier återfinns i bilaga 8. Faktorer har utarbe-
tats tillsammans med representanter från berörda avdelningar såsom Strategiskt Inköp, Teknik 
och Produktionsteknik. 
 
Volym 
Denna faktor beaktar prognostiserad årlig beställningsvolym. Hög volym av artikeln innebär 
större konsekvens av bristande kvalitet genom att fler tillverkade enheter kan komma att på-
verkas. Dessutom styr volymen vissa av kravelementen då dessa inte är applicerbara för 
mindre volymer. 
Ny teknologi 
Beaktar om nya eller etablerade material och/eller teknologier används vid konstruktion och 
för tillverkning av den aktuella artikeln. 
Ny artikeltyp och/eller ny leverantör 
Beaktar om artikeltypen är ny eller etablerad för den valda leverantören samt om leverantören 
är ny eller etablerad. Med artikeltyp menas här exempelvis; skopor, skruv och mutter, hyd-
raulslang, luftfilter, bomkonsol, ventilblock etc. 
Artikelns tillverkningskomplexitet 
Beaktar risk för upphov till bristande kvalitet kopplat till artikelns tillverkningskomplexitet. 
Artikelns riskfaktor 
Beaktar potentiell risk kopplad till konsekvens av bristande kvalitet utifrån faktorerna säker-
het, funktion och kundtillfredställelse. 
Risk för produktionsstörning 
Faktorn beaktar risken för produktionsstörningar på grund av defekt artikel eller bristande 
kvalitet. 
Ny artikels påverkan på befintlig process 
Beaktar i vilken utsträckning en ny artikel påverkar leverantörens befintliga och validerade 
process. Är leverantören ny så blir påverkan automatiskt signifikant. 
QPI 
Beaktar leverantörens löpande kvalitetsprestanda genom att utvärdera leveransprecision, 
PPM-tal och andel reklamationer. (För beskrivning se kapitel 5.1.1) 
Generell processvalidering 
Beaktar resultat av bedömning och validering av leverantörens processer på en generell nivå 
vad gäller produktgrupper. (För beskrivning se kapitel 5.1.3) 

7.2.3 Modellkoncept 
Utifrån specifikationen utarbetades tre modellkoncept. En beskrivning av dessa följer nedan. 
Modellerna illustreras också i bilaga 9, 10 och 11. Alla modeller inkluderar de bedömnings-
faktorer som nämnts ovan. Det som skiljer dem åt är graden av flexibilitet, enkelhet och sub-
jektivitet.  
 
Beskrivning modell 1 
Modellen består av en matris i vilken bedömningar utifrån ett antal kriterier antingen lägger 
till eller tar bort kravelement. Matrisen består av två huvudfält. Det ena fältet tar hänsyn till 
faktorer kopplat till artikeln, och till viss del också leverantören. Dessa riskhöjande faktorer 
lägger till kravelement. Varje riskhöjande faktor delas in i olika nivåer och beroende på be-
dömningsresultatet, egentligen vilken nivå som sätts, för faktorerna ökar behovet av valide-
ring och omfattningen av kravelementen i olika utsträckning. Det andra fältet tar hänsyn till 
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faktorer kopplade till leverantören, bland annat historisk leverantörsprestanda. Dessa risk-
sänkande faktorer är indelade i nivåer och beroende på vilken nivå som ges minskar behovet 
av validering och antalet kravelement. I modellen är det fördefinierat vilken nivå eller vilka 
nivåer för varje kravelement som innebär att ett kravelement läggs till eller tas bort. Praktiskt 
innebär detta att då man bedömt varje faktor och bestämt nivån förs denna information in i 
modellen. De fördefinierade kriterierna ger sedan vilka kravelement som blir gällande för den 
aktuella artikeln och leverantören. 
 
Fördelarna med denna modell är att subjektiviteten i de enskilda fallen reduceras till viss del 
då kriterierna för att ta bort eller lägga till kravelement redan är fördefinierade i modellen.  
Däremot innebär nivåbestämningen för varje faktor att en subjektiv bedömning görs. Model-
len innebär också att varje faktor kan bedömas enskilt vid den tidpunkt och i det forum som är 
bäst lämpat. För att få slutresultatet sammanställs sedan nivåerna för varje bedömningsfaktor. 
En annan fördel är att modellen kan automatiseras och då blir enkel att använda. Kravelement 
och kravbild fås vid en automatisering enkelt genom att i modellen mata in värden och be-
dömningar för en viss leverantör och artikel. Dessutom är modellen noggrann eftersom en-
skilda faktorer och nivåer adderar eller reducerar motsvarande kravelement som är kopplade 
till faktorn genom de fördefinierade sambanden. En nackdel är att modellen är komplex och 
inte så transparent i sin struktur vilket i stort sätt kräver att den automatiseras i någon form. 
Komplexiteten innebär också en större risk att felaktiga utvärden fås om inte modellens fakto-
rer, nivåer och samband är korrekt definierade. 
 
Beskrivning modell 2 
Denna modell baseras på en viktningsmatris. Även denna modell är uppdelad i riskhöjande 
och risksänkande faktorer. I modellen har de riskhöjande faktorerna tilldelats en fördefinierad 
viktning där summan av vikterna skall bli 15. Detsamma har gjorts för de risksänkande fakto-
rerna men dessa vikter är istället negativa och summan av vikterna skall bli minus 15. Däref-
ter görs en bedömning utifrån varje enskild faktor för den aktuella artikeln och leverantören. 
Denna bedömning skall resultera i ett numeriskt värde mellan ett och fem. Bedömningsvärdet 
multipliceras med viktningen och de resulterande positiva värdena adderas med de resulteran-
de negativa och bildar en totalsumma. Denna totalsumma motsvarar en specifik kravgrupp 
som i sin tur ger vilka kravelement som skall uppfyllas av leverantören (se tabell 3). Krav-
grupp ett innebär att enbart obligatoriska kravelement som kravgenomgång och teknisk do-
kumentation ställs som krav mot leverantören. Ju högre summa som fås desto mer omfattande 
blir kravelementen i kravgruppen.  
 
  Kravgrupper 

Summa Ger kravgrupp 

<16 1 

16-40 2 

41-50 3 

51-60 4 
Tabell 3. Utifrån totalsumma ges den specifika kravgruppen som i sin tur ger de  

kravelement som skall ingå i kravbild mot leverantören 
 
Denna modell är enkelt uppbyggd och enkel att använda. Däremot är den inte lika flexibel och 
noggrann som modell 1 eftersom varje enskild faktor inte är kopplad till de kravelement som 
faktorn relaterar till. Detta ger generella resultat som inte tar hänsyn till bedömningsutfallet 
för varje specifik faktor. Dessutom medför modellen en högre grad av subjektivitet då den är 
lättare att manipulera för att få önskade resultat. 
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Beskrivning modell 3 
Modell 3 är en variant av modell 1 men istället för att använda en matris med fördefinierade 
kopplingar mellan kravelement och bedömningsnivåer så används ett visuellt uppbyggt be-
sluts- eller bedömningsschema. Till att börja med innefattas den totala kravbilden med samtli-
ga kravelement. De personer som skall utföra bedömningen går igenom de olika delfrågorna 
eller faktorerna som berör risken för uppkomst av bristande kvalitet kopplad till artikelns ka-
raktäristik. När dessa behandlats följer två aspekter som tar hänsyn till leverantörens historik i 
form av QPI-tal samt processvalidering. Beroende på svaren på delfrågorna tas kravelement 
bort eller läggs till i kravbilden för validering med hjälp av beslutsstödet som ges i modellen. 
 
Fördelen är att bedömningarna och modellen är flexibel utifrån det enskilda fallet. Nackdelen 
är att stor kunskap och erfarenhet krävs gällande både artikeln och leverantören för att kunna 
göra en ändamålsenlig bedömning. Detta kräver i stort sett att ett tvärfunktionellt team an-
vänds för att få ett bra resultat vilket i sin tur gör att bedömningen kan bli krävande ur en or-
ganisatorisk och tidsmässig aspekt. Dessutom medför den höga flexibiliteten en hög grad av 
subjektivitet. 

7.2.4 Vald och utvecklad bedömningsmodell 
De tre modellkoncepten presenterades och granskades under den workshop som genomfördes 
med intressenter på AC. Under workshopen beslutades att modell 1 var lämplig att vidareut-
veckla då denna ansågs mest flexibel samtidigt som subjektiviteten minimeras. Dessutom 
innebär modellen att en starkare koppling fås mellan bedömningsresultat och resulterande 
valideringskrav. Vidareutvecklingen utmynnande i en bedömningsmodell och det kravgenere-
ringsverktyg som redovisas nedan.  
 
Riskprincip 
Modellen baseras på en riskprincip (se figur 15). I utgångsläget för bedömningen är den sam-
manlagda risken kopplad till kvalitetsbrister för en viss artikel och leverantör hög. Det vill 
säga att risken för uppkomst av kvalitetsbrister och konsekvensen av dessa antas vara hög. 
Det gör att i utgångsläget innan någon bedömning gjorts ingår alla kravelement i den kravbild 
som ställs mot leverantören. Genom att sedan bedöma ett antal faktorer beaktas huruvida des-
sa sänker risknivån. Faktorerna som beaktas är kopplade dels till artikelns natur och dels till 
leverantörens förutsättningar. Om bedömningen ger att risken kopplat till faktorn är låg kan 
också kravelement kopplade till faktorn tas bort. Bedömningen eller bedömningarna ger alltså 
en risknivå samt att de bestämmer vilka kravelement som skall ställas mot leverantören. Ge-
nom att ställa dessa krav på validering mot leverantören är målet att risken reduceras ytterli-
gare till en godtagbar nivå som medför att AC med trygghet kan godkänna serieleverans från 
den aktuella leverantören. 
 

 
Figur 15. Utifrån risknivån anpassas kravbild mot leverantör 

 

Osäkerhet & 
hög risk  
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Risknivå reducerad genom krav på valide-
ring av leverantörens produkt och process 
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Godtagbar risknivå 
Godtagbar risknivå innebär PPM-tal under 5000 för den aktuella artikeln samt att det inte fö-
rekommer kvalitetsbrister som medför; 

• stillestånd i AC:s produktion och/eller påverkan på fastställd produktionsplanering och 
färdigdatum 

• person och materiell säkerhetsrisk hos slutkund 
• att slutproduktens funktion påverkas på ett sådant sätt att slutkundens produktivitet 

försämras 
• att kundtillfredställelsen påverkas negativt 

Med kvalitetsbrister menas i detta sammanhang brister i tillverkningskvalitet, det vill säga 
produkter och artiklar som inte uppfyller den specifikation och de krav som AC ställt. 
 
Modellbeskrivning 
Modellen är en vidareutveckling av modell 1 som beskrivits ovan. Rent praktiskt fungerar 
modellen som ett kravgenereringsverktyg. Bedömningarna utifrån faktorer och kriterier matas 
in i verktyget vilket sedan genererar de kravelement som är lämpliga att ställa mot leverantö-
ren för att erhålla en godtagbar risknivå. 
 
Innan verktyget kan användas måste alltså de olika bedömningsfaktorerna arbetas igenom. 
Detta innebär att lämpliga funktioner inom AC behöver göra en bedömning av faktorerna ut-
ifrån de kriterier som fastställts. För vissa av faktorerna, exempelvis QPI och volym räcker 
det med att data inhämtas. Även om bedömningsresultat eller data saknas för någon faktor går 
modellen att använda. Följden då indata saknas är att risknivån blir högre vilket innebär att 
fler kravelement genereras i modellen. 
 
Med hjälp av en matris kopplas bedömningsresultatet och den givna risknivån för varje faktor 
till kravelementen samman. På detta sätt definieras relationen mellan bedömningsfaktorer och 
kravelement i modellen. Kopplingen mellan faktorerna och kravelementen har gjorts i två 
steg. Dels är det definierat huruvida de olika risknivåerna för den individuella faktorn medför 
att kravelementet kan tas bort från kravbilden. Dels finns villkor inbyggda i modellen vilket 
gör att kravelementet inte tas bort från den slutliga kravbild som ställs mot leverantören om 
inte en eller flera faktorer i olika kombinationer har en risknivå som medför att kravelementet 
skall fås tas bort. 
 
Genom att i utvecklingsarbetet diskutera och gå igenom varje nivå (ex. hög, mellan, låg) för 
alla specifika faktorer har dessa relaterats till kravelementen. I och med detta gjordes en be-
dömning av huruvida risknivån för den individuella faktorn medför att kravelement kan tas 
bort. Matrisen byggdes upp i Excel och bilaga 12 visar resultatet på hur de olika nivåerna för 
varje faktor relaterar till kravelementen. Ett minustecken i matrisen betyder att för den givna 
nivån för faktorn kan motsvarande kravelement reduceras. Dessutom har ”och” samt ”eller” 
villkor definierats mellan de olika faktorerna. Detta gör att förutsättningen för att få ta bort ett 
kravelement från kravbilden är att en eller flera faktorer måste ha en viss risknivå. I bilaga 13 
visas villkorsförhållandena mellan faktorerna. För att exempelvis ta bort kravelementet Pro-
cesskartläggning krävs att;  

• faktorn ”Processvalidering” bedömts som OK och att faktorn ”Påverkan på befintlig 
process” är Ej signifikant 

• eller att QPI-grupperingen är A och att ”Påverkan på befintlig process” är Ej signifi-
kant 

• eller att QPI-grupperingen är A och att ”Ny artikelgrupp” är Nej 
• eller att QPI-grupperingen är A och att ”Artikelns komplexitet” är Låg och att ”Arti-

kelns riskfaktor” är Låg och att ”Produktionsrisk” är Låg 
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För att göra verktyget enkelt och automatiserat enligt specifikationen så har modellen kon-
struerats i Excel samt att ett användargränssnitt programmerats i Visual Basic. Detta gör att 
för användaren av verktyget består arbetet i att mata in de för artikeln och leverantören be-
dömda nivåerna samt gällande data i ett inmatningsfönster, se figur 16. Utifrån modellen fal-
ler sedan de kravelement ut som skall ställas mot leverantören. Utfallet blir dock till viss del 
av generell karaktär och de genererade kraven bör därför granskas i varje enskilt fall. Anpass-
ningar kan behöva göras, framförallt utifrån kostnadsmässiga och volymmässiga aspekter. 
Utfallsprov är till exempel inte alltid kostnadsmässigt försvarbart vid låga volymer och hög 
enhetskostnad och då bör i stället egenskapsprov begäras. Då det ej finns krav på en viss pa-
rameter kan också motsvarande valideringskrav tas bort. Finns exempelvis inget utseendekrav 
kan också kravelementet ”Utseenderapport” tas bort från kravbilden. I inmatningsfönstret 
finns möjlighet att manuellt lägga till eller ta bort kravelement utifrån de förutsättningar som 
ges av den aktuella leverantören och artikeln. 
 

 
Figur 16. Inmatningsfönster i kravgeneringsverktyget 

 
Bedömningsfaktorerna och modellens utfall har verifierats genom att tio typartiklar på AC 
med tillhörande leverantörer ur den aktiva artikelfloran har bedömts med hjälp av modellen 
och kravgenereringsverktyget. Bedömningen av varje faktor har gjorts utav lämplig personal 
inom AC med hjälp av de kriterier som definierats. Bilaga 14 redovisar bedömningsresultatet. 
Kravutfallet för typartiklarna kan ses i bilaga 15. Ett kryss indikerar de krav som inkluderats i 
kravbilden med hjälp av kravgenereringsverktyget. De krav som indikeras med ett kryss inom 
parentes har tagits bort för att anpassa kravbilden utifrån den givna artikeln. 
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7.3 Hur man skall arbeta 
Hur man vill arbeta med validering på AC 
Under de intervjuer som genomfördes med anställda på AC diskuterade respondenterna hur 
de skulle vilja arbeta med validering. Samtliga var överens om att det finns behov av ett vali-
deringssystem. Under vissa intervjuer framkom dock att innan man påbörjar en implemente-
ring av ett valideringssystem gentemot leverantörer bör man arbeta med att förbättra och arbe-
ta fram ett mer strukturerat arbetssätt internt exempelvis vad gäller kommunikationen mellan 
de olika avdelningarna på AC.  
 
Enkätstudie, hur vill leverantörerna arbeta 
I slutet av enkäten ställs en fråga som handlar om hur leverantören skulle vilja arbeta med 
kvalitetssäkring av de produkter som de levererar till AC. De flesta som har besvarat denna 
fråga anser att de vill fortsätta arbeta med kvalitetssäkring som de gör idag. Lite motsägelse-
fullt kan tyckas då huvuddelen av leverantörerna inte anger vilket specifikt arbete som görs 
för att säkerställa kvalitet utan hänvisar till att de är ISO-9000 certifierade på frågan om hur 
de arbetar i dagsläget. En leverantör hänvisar till att man har muntlig kontakt och avstämning-
ar med AC men att stor del av arbetet med att säkerställa kvalitet handlar om känsla och att 
”så brukar det vara”. De förbättringsförslag som tas upp handlar om att man som leverantör i 
ett tidigt stadie vill veta om man förlorar AC som kund eller om en artikel försvinner. En le-
verantör påpekar att ett tätt samarbete med konstruktörer på AC i konstruktionsstadiet skulle 
underlätta kvalitetssäkringen i produktionsprocesserna. Vissa leverantörer önskar ett tätare 
samarbete med AC:s konstruktörer samtidigt som de vill kunna få åtkomst till ritningar och 
modeller i elektroniskt format via Internet eller tillgång till AC:s ritningsfiler för att underlätta 
kvalitetssäkringen. 
 
Framtagande av systembilden 
Den första systembilden utarbetades tidigt i examensarbetet för att få en övergripande bild 
över hur systemet skulle komma att se ut. Denna bild förankrades med involverade från AC 
för att få bekräftat att alla hade lika tankar och idéer för hur arbetet skulle gå vidare. Den slut-
giltiga systembilden har arbetats fram kontinuerligt under examensarbetets gång. Den första 
systembilden har tillsammans med intervjuer, benchmarking, enkätundersökning samt styr-
gruppsmöten och workshop legat som grund vid utveckling av systemet. 

7.3.1 Den första generella systembilden  
Utifrån den första styrgruppspresentationen samt mötet med kvalitetschefen och inköpschefen 
på URE togs den första övergripande systembilden fram. (Se bilaga 16) Denna bild visar på 
ett enkelt och övergripande sätt hur AC:s valideringsprocess skulle kunna se ut. Den visar på 
samspelet mellan AC och leverantören samt de två delar som skall ingå i den kravbild som 
AC skall ställa mot leverantören. Utifrån verktygslådan utses lämpliga kravelement och bildar 
tillsammans med den tekniska kravbilden på artikeln den totala kravbild som AC ställer mot 
leverantören. Leverantören utför en producerbarhetsgranskning/kravgenomgång och ger åter-
koppling till AC. Om leverantören inte ser några problem med kravbilden ges ett klartecken 
till AC och leverantören påbörjar sitt valideringsarbete. Avstämningar görs mellan AC och 
leverantören och när leverantören genomfört valideringsarbetet är det upp till AC att bedöma 
om resultatet och därmed leverantören kan godkännas för serieleverans eller inte. Om leveran-
törens validering och resultat anses vara tillfredsställande ges ett godkännande som säger att 
leverantören får påbörja serieleverans till AC. Blir inte leverantörens validering godkänd och 
AC fortfarande vill använda sig av leverantören kan AC ge ett avvikelsegodkännande vilket 
betyder att leverantören kan påbörja leverans. Dock skall leverantören i samråd med AC arbe-
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ta fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med de problem som finns. Det tredje fallet är 
då AC bedömer att inte ge leverantören ett godkännande för serieleverans. 

7.3.2 Det framtagna systemets struktur och flöde 
Utifrån det empiriska materialet, nulägesbeskrivningen samt den första generella systembil-
den utarbetades det slutgiltiga systemet innehållandes den SQA-process som beskriver arbetet 
internt på AC, vilka aktiviteter som skall göras och i vilken ordning samt hur interaktionen 
med leverantören skall se ut gällande validering av leverantörens produkt- och tillverknings-
process.  
 
SQA-processen 
För att genomföra arbete med att validera leverantörernas produkter och tillverkningsproces-
ser har en Supplier Quality Assurance-process (SQA) skapats (figur 17). En mer detaljerad 
systembild och processbeskrivning finns illustrerad i bilaga 17. SQA-processen kommer att 
falla in som en delprocess i processerna ”Ny Artikel” och ”Ändring av befintlig artikel” vilka 
ligger under stödprocessen materialförsörjning. Ändamålet med SQA-processen är att säker-
ställa kvalitet på inköpta artiklar från AC:s leverantörer.  
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Figur 17. SQA-process som används för att validera 
leverantörernas produkter och tillverkningsprocesser 

 
Det finns ett flertal kunder och intressenter till SQA-processen. Huvudkunden kan vara AC:s 
slutkunder då det är slutkundens behov och krav på kvalitet som processen strävar efter att 
tillfredställa. Strategiskt inköp är också en kund till processen då det är inköpsavdelningen 
som är formellt ansvariga för kvaliteten på inköpta artiklar. Även stödprocessen materialför-
sörjning är kund då SQA-processen levererar output till andra delprocesser och är en del i 
denna stödprocess. Produktionen inom URE är intressent till processen eftersom syftet är att 
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säkerställa kvalitet på de artiklar som köps in till produktion och montering. Också URE som 
helhet ses som en intressent då det är inom divisionen URE som processen skall åstadkomma 
en minskning av kvalitetsbristkostnader. 
 
Huvudaktiviteten i processen är att ”säkerställa validering och kvalitetssäkring av leverantö-
rens produkt och tillverkningsprocess”. Aktiviteterna i processen genererar ett godkännande 
för serieleverans och ett kvitto på att tillfredställande kvalitet har uppnåtts i leverantörens till-
verkningsprocesser. I och med att bättre kvalitet uppnås blir den långtgående effekten att kva-
litetsbristkostnaderna minskar för AC, såväl som för leverantören och slutkunden. 
 
SQA-processen påbörjas då det finns information om en ny eller förändrad artikel som skall 
kvalitetssäkras och valideras, samt att det finns tillhörande tekniska underlag till den aktuella 
artikeln. I och med införandet av Artikelstatus 2 så kan SQA-processen kopplas samman med 
denna. Då en artikel ges Status 2 finns tekniska underlag för artikeln samt att inköp väljer 
leverantör genom RFQ-processen, se bilaga 18. Detta ger förutsättningar för att påbörja SQA-
processen vilken i sin tur validerar leverantörens produkt- och tillverkningsprocess. När kvali-
teten är säkerställd kan Artikelstatus 3 ges. Artikeln bereds sedan in i Movex och anskaffaren 
kan beställa serieleveranser från leverantören.  
 
Ägare till processen anser författarna till examensarbetet bör vara Kvalitetsavdelningen på 
URE-divisionen. Detta trots att Strategiskt inköp har det formella kvalitetsansvaret för inköpta 
artiklar. Genom att lägga processägandet inom kvalitetsavdelningen knyts kompetensen som 
finns där närmare till SQA-arbetet. Samtidigt blir fokus i processen starkare då inköpsavdel-
ningen har ytterligare prioriteringar såsom pris, ledtid etc. vilket i ogynnsamma fall kan leda 
till avkall på kvalitetsaspekten. 
 
För att driva SQA-processen och för att arbeta med validering på ett fokuserat sätt har en ny 
funktion tagits fram, den så kallade SQA-funktionen. Denna existerar inte i dagsläget på AC 
utan är en funktion som författarna till examensarbetet rekommenderar AC att införa. SQA-
funktionens ansvar är att styra och administrera SQA-processen. Ansvarsområdet bör innefat-
ta att styra och övervaka pågående valideringsprocesser. Det vill säga; 

• sammanställa och driva in riskbedömningar från ansvariga funktioner på AC 
• generera valideringskrav och ställa dessa mot leverantören samt följa upp pågående 

valideringsprocesser hos leverantörerna 
• besluta om godkännanden för serieleverans och hantera dokumentation 
• utveckla och assistera leverantörer i valideringsprocessen 

7.3.3 Bedömning 
Det finns två alternativa vägar att gå i systemet för att bedöma vilka kravelement som skall 
ställas mot leverantören, se bilaga 17. Den första avser en ändring av en konstruktion eller 
artikel. Den andra behandlar händelsen av att det är en ny artikel och/eller en ny leverantör 
eller då en ändring av en befintlig konstruktion eller artikel är av stor omfattning. Vad gäller 
ändringar krävs därför att ett ställningstagande görs huruvida ändringen är av stor omfattning 
eller ej. Detta kan antingen göras utifrån om nytt artikelnummer ges eller genom att titta på i 
vilken omfattning en ändring påverkar leverantörens befintliga validerade process. Man kan 
då utgå ifrån samma kriterier som finns i bedömningsfaktorn ”påverkan på befintlig process” 
som beskrivs i bilaga 8. 
 
Ändring av befintlig artikel 
Vid en ej signifikant ändring av en befintlig artikel samt då befintlig leverantör skall använ-
das, hos vilken produkten och processen redan tidigare är validerad med hjälp av validerings-
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systemet, så bestäms valideringskraven som skall ställas utifrån ändringens karaktär. Bedöm-
ningen skall baseras på riskprincipen som beskrivits i stycke 7.2.4. Det vill säga, utifrån änd-
ringen och de förutsättningar som den ger skall kravelement inkluderas som gör att risken 
reduceras till en godtagbar nivå. Innebär ändringen exempelvis att dimensioner ändras kan 
rimliga kravelement vara Mätprotokoll för dimensioner och eventuellt Utfallsprov. Uppdate-
rad Kravgenomgång samt redovisande av Teknisk dokumentation tillsammans med en ny PSW 
skall alltid ställas som grundkrav även vid ändringar. Genom att gå tillväga på detta sätt vid 
ändringar blir systemet smidigare och effektivare. I och med att alla bedömningsfaktorer en-
ligt modellen ej behöver gås igenom, samtidigt som krav på validering begränsas till att inne-
fatta de kravelement som har direkt koppling till ändringens karaktär, så reduceras tid och 
resursåtgång både hos AC och hos leverantören. 
 
Ny artikel eller ny leverantör 
För nya artiklar eller för artiklar där konstruktionen ändras på ett signifikant sätt, samt då ny 
leverantör skall användas, skall bedömningen gällande omfattning av validering och kravele-
ment göras med hjälp av de bedömningsfaktorer och det kravgenereringsverktyg som beskri-
vits i kapitel 7.2.4 Fördelen med detta är att bedömningen görs utefter ett standardiserat och 
strukturerat arbetssätt samt att individens subjektiva påverkan minskas och man undviker att 
genvägar tas som inverkar negativt på kvaliteten.  
 
Bedömningar kopplade till artikeln kan göras när de tekniska underlagen är tillräckliga. Be-
dömningar av de olika faktorerna kan göras oberoende av varandra vilket gör genomförandet 
smidigare organisatoriskt och tidsmässigt. För att ytterligare underlätta bedömningarna re-
kommenderas att en informationsbank skapas samt att produktgrupper ges en grundbedöm-
ning. Detta gör att man har en grund att utgå ifrån och arbetet blir att kontrollera giltighet av 
bedömningen och eventuellt att revidera utifrån det aktuella fallet. Bedömningar kopplade till 
leverantören kräver att inköpsavdelningen har bestämt en leverantör till artikeln. En förutsätt-
ning är att leverantören är införstådd i och har accepterat arbetssättet med validering. Fördel-
aktigt är också om leverantörsbedömning och generell processvalidering är genomfört, samt 
om leverantören använts förut, att QPI-data finns sammanställd. Dessa delar är inte ett krav i 
systemet, men bra resultat i leverantörsanalysen gör att omfattningen av kravelementen mins-
kar vilket innebär att en mindre tid och arbetsinsats krävs från AC:s och leverantörens sida i 
och med valideringen.  
 
Kravelementen som genereras utifrån båda tillvägagångssätten ovan, ny artikel och ändring av 
artikel, är standardiserade och hämtas från verktygslådan. Fördelen med detta är att de meto-
der som används för att validera leverantörens produkter och processer är standardiserade och 
rutiner och kunskap kan byggas upp kring dessa både hos leverantörerna och hos AC. 

7.3.4 PPA-process 
När kraven på validering är bestämda kommuniceras dessa, tillsammans med de tekniska un-
derlagen, till leverantören som då påbörjar en valideringsprocess för serieleveransgodkännan-
de (PPA-process). PPA-processen kan ses som själva kärnan i valideringssystemet då det är 
genom denna som kvaliteten på inlevererade artiklar säkerställs. Målet bör vara att denna pro-
cess blir ett integrerat arbetssätt hos leverantörerna. Det är eftersträvansvärt att PPA-
processen bedrivs enligt APQP-metodiken då detta kan ge stora besparingar i och med lägre 
kvalitetsbristkostnader för både leverantören, AC och slutkunden. 
 
Kravelementen styr vilka aktiviteter som leverantören skall genomföra, vilka resultat som 
skall uppnås och vilken dokumentation som skall redovisas för AC. Producerbarhetsgransk-
ning/kravgenomgång, genomgång av tekniska underlag samt feedback på dessa är obligato-
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riska vid varje valideringsprocess. Initialt skall leverantören också, i samråd med SQA-
funktionen, upprätta en plan för det aktuella fallet där avstämningar och slutdatum bestäms. 
Löpande under arbetets gång görs sedan avstämningar mellan AC och leverantören för att 
säkerställa arbetets framåtskridande och identifiera eventuella problemområden. PPA-
processen avslutas genom att leverantören redovisar aktiviteter och dokumentation för AC 
som bekräftar och garanterar leverantörens duglighet genom att visa på genomförda aktivite-
ter och att målvärden uppnåtts. Utifrån detta underlag gör AC en bedömning om leverantören 
skall ges ett godkännande för serieleverans.  
 
Vid ett godkännande kan leverantören påbörja serieproduktion och leverans till AC. Är resul-
taten och den slutliga redovisningen inte tillfredsställande kan leverantören nekas att leverera 
till AC. Det är då upp till AC att antingen lägga ytterligare resurser på utveckling och valide-
ring hos den valda leverantören för att nå upp till en tillfredställande kvalitetsnivå, eller att 
finna en ny leverantör. Alternativt kan ett avvikelsegodkännande ges där serieleverans god-
känns under vissa förutsättningar och krav. Detta kan exempelvis vara att hundraprocentig 
kontroll skall genomföras på allt som leverantören levererar till AC samt att åtgärder skall 
vidtagas och resultat redovisas inom en viss tidsperiod. Man bör dock vara restriktiv med att 
ge avvikelsegodkännande eftersom att det innebär undantag i valideringen samt att det kan bli 
en etablerad genväg för att kortsiktigt spara tid och resurser på bekostnad av sämre kvalitet, 
både från leverantören och från AC:s sida. Valideringsarbetet avslutas då den löpande produk-
tionen är utvärderad och nödvändiga korrigerande åtgärder har vidtagits samt att fullgoda re-
sultat kan uppvisas.  

7.3.5 Flexibilitet och resurseffektivitet i systeme t 
Flexibilitet och resurseffektivitet fås i systemet i samband med fastställande av kravelement 
och kravbild, dels genom de två tillvägagångssätten vid ny artikel respektive ändring av be-
fintlig artikel och dels genom att anpassa kravbilden för varje specifikt fall. Dessutom fås 
flexibilitet och resurseffektivitet genom bedömning av resurstilldelning från AC:s sida gällan-
de närvarograd i leverantörens PPA-process. 
 
Med närvarograd menas här hur mycket resurser som läggs från AC:s sida för att driva på 
PPA-processen hos leverantören. Bedömning av närvarograd bör göras utifrån leverantörens 
historiska kvalitetsprestanda och de leverantörsbedömningar som finns tillgängliga. Dessutom 
bör leverantörens prestation i den aktuella PPA-processen övervakas för att kunna sätta in 
resurser om leverantören inte når upp till de mål som överenskommits. Detsamma gäller om 
leverantören inte genomför erfordrade aktiviteter och redovisningar inför avstämningstillfäl-
lena. 
 
I och med att valideringskravbilden anpassas till de rådande förutsättningar som ges av arti-
keln och den aktuella leverantören blir systemet resurseffektivt och samtidigt flexibelt. Det 
vill säga att genom att använda sig av kravgenereringsverktyget anpassar man krav på valide-
ring mot behovet av validering för den aktuella artikeln och leverantören. I och med att krav-
elementen styr den PPA-process som leverantören genomför blir också den flexibel och an-
passad efter behovet av validering för att säkerställa en godtagbar risknivå. Om leverantören 
exempelvis är etablerad och uppvisar bra resultat historiskt i kvalitetsmätningar (QPI) och i de 
leverantörsanalysmetoder som genomförts, samtidigt som risken kopplad till artikeln är liten, 
kan det räcka med att leverantören skall genomföra en producerbarhetsgranskning och 
genomgång av de tekniska underlagen. Om leverantören däremot är ny, ingen generell pro-
cessvalidering är genomförd och risken med artikeln är hög, bör i stort sett alla krav 
element inkluderas och en fullständig PPA-process genomföras.
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8 Slutsats  
I detta kapitel presenteras examensarbetets viktigaste resultat. 
 
AC har en strävan efter att minska kvalitetsbristkostnader som beror på otillräcklig kvalitet på 
inköpta komponenter. För att kunna göra detta har ett produkt- och processvalideringssystem 
tagits fram. Systemet består av tre delar; 

• Verktygslåda innehållandes arton kravelement.  
• Bedömningsmodell och kravgenereringsverktyg för att avgöra vilka kravelement som 

skall ställas utifrån aktuella förutsättningar och behov av validering. 
• Processmodell som beskriver hur man skall arbeta internt på AC och i interaktion med 

leverantören. 
 

Systemet har baserats på de standarder, metoder och arbetssätt som används inom fordonsin-
dustrin för att validera och kvalitetssäkra leverantörens produkter. Dessa metoder har anpas-
sats till AC och företag med liknande förutsättningar vad gäller volym, ändringsfrekvens samt 
artikelflora. De anpassningar som gjorts gäller dels kravelementen och dels i vilken utsträck-
ning dessa ställs mot leverantören. Med hjälp av valideringssystemet kan man på ett strukture-
rat sätt anpassa vilka krav som ställs efter behovet av validering. Ett behov som klargörs ge-
nom att utifrån ett antal faktorer bedöma konsekvens av, samt risk för otillräcklig kvalitet 
kopplat till den aktuella artikeln och leverantören.  
 
Resultatet i examensarbetet är ett valideringssystem med hög flexibilitet och effektivitet. 
Flexibiliteten uppnås genom det kravgenereringsverktyg som tagits fram och effektiviteten fås 
genom att valideringskraven anpassas efter behovet av validering. Genom att systemet, ar-
betsgången och kravelementen är standardiserade samtidigt som kravgenereringen till viss del 
är automatiserad fås en enkelhet i systemet. Att kravelementen redan är etablerade inom 
svensk industri bidrar också till att systemet förenklas. Systemets huvudkund är AC:s slut-
kunder och dess syfte är att säkerställa att inköpta komponenter uppfyller de krav och specifi-
kationer som definierats av AC för att tillfredställa slutkundens krav och behov. Genom detta 
har också ändamålsenlighet i systemet uppnåtts. 
 
I och med detta anser författarna till examensarbetet att syftet, de mål samt problemfrågeställ-
ningarna som sattes upp i början av arbetet har besvarats.  

• Hur skall APQP, PPAP och standarden QS-9000 samt ISO/TS 16949 anpassas för att 
skapa ett produkt- och processvalideringssystem utformat för ett företag med låg vo-
lym, hög ändringsfrekvens och stor artikelflora?  

• Hur skapas effektivitet och flexibilitet i ett produkt- och processvalideringssystem för 
att kunna hantera låg volym, hög ändringsfrekvens och stor artikelflora? 

• Hur skall AC arbeta med ett produkt- och processvalideringssystem? 
 
Genom att använda detta valideringssystem anser författarna till examensarbetet att AC och 
företag med liknande förutsättningar vad gäller volym, ändringsfrekvens och artikelflora kan 
minska kvalitetsbristkostnader kopplade till bristande kvalitet på inköpta komponenter. 
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9 Diskussion 
Nedan diskuteras projektet och den metod som använts. En diskussion förs gällande exa-
mensarbetets reliabilitet och validitet samt arbetets generaliserbarhet. Slutligen diskuteras 
uppfyllnad av problembeskrivning. 
 
Examensarbetet har gått bra och följt den tidsplanering som togs fram i början av hösten. De 
målsättningar som sattes upp från första början har till viss del fått revideras under examens-
arbetets gång men har i huvudsak uppfyllts. De mål som reviderats gäller grad av detaljnivå 
på valideringssystemet. Arbetet har inte resulterat i den detaljnivå som till en början diskute-
rades och önskades från AC:s sida men i och med att författarna fortlöpande har informerat 
och berört detta i de styrgruppspresentationer som hållits har detta inte kommit som en över-
raskning för de anställda på AC. Vad gäller rapportskrivandet har det arbetats med löpande 
under examensarbetets fortskridande, dock med tyngdpunkt på slutfasen av projektet. System-
framtagandet har även det genomförts parallellt under terminen.  
 
De problem som har upplevts har till stor del gällt problematiken med att tiden för examens-
arbetet är begränsad och att det har varit svårt att på 20 veckor hinna allt man önskat. Att både 
hinna sätta sig in i hur AC arbetar och hur man skulle vilja arbeta samtidigt som att ett skräd-
darsytt system är tänkt att tas fram när man inte är fullt insatt i verksamheten har stundtals 
känts svårt.  

9.1 Metoddiskussion 
Vid utförande av ett examensarbete finns det ofta brister i metoden. Under utförandet av detta 
examensarbete har det förts en diskussion om följande områden. Ingen av författarna till exa-
mensarbetet har tidigare arbetat på Atlas Copco och en fördel med detta är att man som ny får 
en objektiv bild av det arbete som utförs vad gäller validering. Dock medför detta även nack-
delar i form av att tid har fått avsättas för att kunna sätta sig in i hur AC är uppbyggt samtidigt 
som mycket tid initialt fick läggas på att skapa sig en bild av de produkter AC tillverkar. För 
att kompensera den kunskap som författarna ej besitter har styrgruppspresentationerna varit 
till stor nytta. Under dessa möten har idéer och tankar från de anställda på företaget kommit 
upp och de har även bidragit till att se vilken genomförbarhet som finns på AC gällande infö-
rande av ett valideringssystem.  
 
Båda författarna till examensarbetet upplever att det tillvägagångssätt som använts har varit 
bra. Mycket tid lades i början av arbetet med att planera och fundera över vilka personer som 
var intressanta att intervjua och vilka företag som studiebesök ville göras på. Samtliga inter-
vjuer bokades in tidigt i examensarbetet, detta var bra då personerna som kom i fråga fortfa-
rande hade relativt öppna kalendrar inför hösten och tog sig tid till att intervjuas. Författarna 
kontaktade även de företag som var intressanta att få göra studiebesök på och av de tre som 
tillfrågades var det två som var intresserade av att ta emot oss, Volvo Cars och VCE Compo-
nents. Dessa besök var givande och gav oss idéer och motivation inför det fortsatta arbetet. 
 
En nackdel med att ha många intervjuer att genomföra under en intensiv och ganska kort tids-
period var att mycket tid lades på att planera och sammanställa intervjufrågor inför varje till-
fälle. Eftersom intervjuerna hölls under en kort tidsperiod fanns inte så mycket tid till att för-
bereda sig inför varje specifik intervju. För att öka validiteten skulle fler intervjuer och obser-
vationer kunnat genomföras och då gärna under en längre tidsperiod än examensarbetet.  
 
Vad gäller enkätundersökningen får svarsfrekvensen anses vara bra. Utav de 43 enkäter som 
skickades ut besvarades 23, det vill säga att en svarsfrekvens på drygt 50 procent uppnåddes. 
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Vad bortfallet beror på är svårt att säga men en orsak skulle kunna vara att respondenterna 
upplevde att enkätfrågorna var krångligt formulerade. Detta försökte man dock undvika vid 
framtagandet av frågorna genom att få dem granskade dels av handledare på AC men även av 
handledare på universitetet vilket ökar reliabiliteten. En annan orsak till bortfallet skulle kun-
na vara att enkäten inte var anonym. I och med att enkätens målgrupp var AC:s leverantörer 
finns en risk med att man som leverantör inte ville ge kritik eller förslag till förbättringar. An-
ledningen till att anonymiteten valdes bort var för att kunna spåra varje enkät och därigenom 
göra uppföljningar vid eventuella frågor och missförstånd. Ännu en anledning var för att kun-
na se om det skiljde sig i svaren på enkätfrågorna mellan de leverantörer som levererar få 
komponenter till AC och de som levererar en hög årsvolym till AC.   
 
En svårighet med examensarbetet har varit att tillfredsställa både de riktlinjer och krav som 
ställs från universitetet samtidigt som företagets behov och mål skall uppfyllas. Detta anser 
författarna ha lyckats bra med. AC är nöjda med de resultat som lyfts fram under delpresenta-
tionerna och tack vare bra kommunikation med handledare i Luleå har även universitetets 
krav kunnat uppfyllas i och med denna rapport. Det har även underlättat att handledaren på 
företaget varit intresserad och involverad under hela examensarbetets utförande.  

9.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet och validitet anger korrektheten på examensarbetet. Reliabiliteten anses i detta 
examensarbete vara tillfredsställande. Problemet vad gäller reliabilitet tror författarna handlar 
om att det skulle vara svårt att få samma svar från respondenterna i intervjuerna om dessa 
skulle göras igen då det är så respondentberoende vilka svar som behandlas. För att öka relia-
biliteten har intervjuerna baserats på frågor som valts ut ifrån intervjumallen.  
 
Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är att en diskussion kan föras kring varje fråge-
ställning. Respondenten har möjlighet att ställa frågor kring de områden som anses vara okla-
ra samtidigt som följdfrågor kan ställas av intervjuaren. Reliabiliteten och validiteten ökar 
genom att det är två personer som utfört examensarbetet och kunnat hjälpas åt att ställa frågor 
samt att intervjufrågorna baserats på intervjumallen. Under intervjuerna har en person kunnat 
koncentrera sig på att föra anteckningar medan den andre kunnat lyssna mer aktivt och där-
med kunna fundera ut eventuella följdfrågor. Innan varje intervju har intervjufrågorna samt en 
beskrivning av syftet med intervjun skickats ut några dagar i förväg till den intervjuade. Detta 
har lett till att respondenten kunnat förbereda sig och ge utförliga och väl genomtänkta svar.  
 
För att ytterligare öka validiteten och reliabiliteten har triangulering använts och i detta fall 
handlar det om multipla datakällor och teorier. Genom att använda sig av triangulering fås den 
samstämmighet som Yin (2007) diskuterar och de resultat som arbetet mynnar ut i blir mer 
trovärdiga då det finns informationskällor från fler håll som styrker varandra.  
 
Examensarbetets generaliserbarhet anser författarna vara god för företag som arbetar utefter 
samma förutsättningar som AC gör med låga volymer, hög ändringsfrekvens samt stor artikel-
flora.  

9.3 Diskussion gällande uppfyllnad av problembeskri vning 
Författarna till examensarbetet anser sig ha skapat ett system som är anpassat utefter AC:s 
speciella förhållanden med låg volym, hög ändringsfrekvens och stor artikelflora. Detta har 
gjorts genom en kombination av intervjuer, studiebesök och litteraturstudier samt anpassning 
av de standarder som fordonsindustrin tillämpar. Ej att glömma är att detta examensarbete 
presenterar ett förslag till ett valideringssystem. Det kommer att behöva testas i praktiken och 
det kommer förmodligen revideras och omarbetas kanske både en och flera gånger innan allt 
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har fallit på sin plats. Under de studiebesök som genomförts framkom att enda sättet att få ett 
sådant här arbetssätt att fungera optimalt är att prova sig fram och kontinuerligt förbättra och 
utveckla systemet. Författarna anser dock att man genom detta examensarbete gett AC goda 
förutsättningar för att åstadkomma ett väl fungerande valideringssystem. 
 
Författarna tror att om valideringssystemet tas i bruk och implementeras på AC och hos dess 
leverantörer kommer märkbara konsekvenser kunna ses i form av minskad andel reklamatio-
ner och minskade kvalitetsbristkostnader hos både AC och leverantörerna samt slutkunden. 
Detta tros dock komma ta sin tid och för AC:s del handlar det om ett flertal år innan systemet 
kan anses vara väl inarbetat i verksamheten och hos leverantörerna. En viktig aspekt är att det 
kommer att krävas engagemang från ledningen för att kunna genomföra en lyckad implemen-
tering och integrering av valideringssystemet i verksamheten. Det kommer krävas att tid av-
sätts till att få in arbetssättet både internt inom AC liksom hos leverantörerna.  

 
En svaghet med valideringssystemet är att det i dagsläget inte finns översatt till engelska, 
därmed är det svårt att tillämpa det på utländska leverantörer. En annan svaghet som har dis-
kuterats under styrgruppspresentationer och workshop är huruvida AC kan börja använda sy-
stemet i sin helhet och om alla kravelement till en början kan användas och ställas mot alla 
leverantörer då kunskapsnivån och förutsättningarna i vissa fall kan vara otillräcklig. Detta 
blir däremot en fråga inför implementeringsfasen att beröra.    



Rekommendationer 

 
65 

10 Rekommendationer till fortsatt arbete 
I detta kapitel ger författarna till examensarbetet sina tankar och rekommendationer på för-
slag till fortsatt arbete. 
 
Författarna till examensarbetet anser att det bör utföras vissa moment innan implementering 
kan påbörjas av produkt- och processvalideringssystemet. Framförallt bör de delar som berör 
och påverkar andra processer definieras ytterligare. I vilka processer och forum skall bedöm-
ningar av de olika bedömningsfaktorerna göras? Hur relaterar SQA-processen till övriga pro-
cesser på AC exempelvis ”Ny Artikel” och ”Ändring av artikel”? Det finns en mängd frågor 
som bör utredas och klargöras innan implementeringsfasen kan påbörjas. 
 
Vilken funktion på AC skall vara ansvarig för att förmedla valideringskrav och ta emot do-
kumentationen från leverantörerna och vem skall ha ansvaret gentemot leverantören och se till 
att AC ställer rimliga krav? För att genomföra detta samt för att underlätta och få en bra struk-
tur på valideringsarbetet ges en rekommendation gällande införande av en ny funktion inom 
AC, den så kallade SQA-funktionen. Denna funktion skulle fungera som länken mellan AC 
och leverantören och arbeta med att driva och administrera arbetet internt och externt, samt 
göra bedömningar gällande serieleveransgodkännande för leverantörer. 
 
Vidare bör kravelementens detaljnivå utvecklas ytterligare. Framförallt vad gäller målvärden 
och specifika krav på vad som skall redovisas i dokumentationen från leverantören och i vil-
ket format detta skall göras samt på vilket sätt. Hela systemet bör dessutom dokumenteras i 
QNova, AC:s databas rörande kvalitetsledningssystemet, i form av beskrivande och vägle-
dande dokument. 
 
Man bör lägga resurser på att utveckla ett systemstöd för att administrera valideringsärenden 
och den dokumentation som redovisas från leverantörens sida. Dessutom kan gränssnittet för 
kravgenereringsgränssnittet utvecklas för att lägga till funktioner och automatisera arbetet 
ytterligare. Innan valideringssystemet implementeras rekommenderar författarna till exa-
mensarbetet att man bör genomföra en kartläggning av kompetensnivå samt vilket behov som 
finns av utbildning gällande systemets ingående delar och de valideringsmetoder som an-
vänds. Detta bör göras både på AC och hos leverantörerna.   
 
Innan lansering kan göras av systemet bör utbildning genomföras av berörda personer inom 
AC. Dessutom bör informationsmaterial skapas för att förmedla hur man inom AC vill arbeta 
med validering av leverantörernas produkter och processer. Detta för att förankra arbetssättet  
både internt och externt hos leverantörerna.
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• Hur skall innehållet i APQP, PPAP och 
standarden QS-9000 samt ISO/TS16949 
anpassas för att skapa ett produkt- och 
processva lideringssystem utformat ut ifrån AC:s 
verksamhet och förutsättningar? 

• Hur skall AC arbeta med ovan nämnda system?  

 

Hur arbetar AC med 
kvalitetssäkring mot 
sina 
underleverantörer 

V ilka 
kvalitetsbrister finns 
i  dagsläget 

Hur arbetar 
leverantörerna med 
kvalitetssäkring 

Hur mycket 
förändringar av 
komponenter 
görs i dagsläget  

I vilken 
omfat tning 
arbetar företaget 
med dessa 
dokument 

V ilken typ av 
kvalitetsbrister 
handlar det 
om 

Konsekvens 
av 
kvalitetsbrister

Vad är 
orsaken till 
dessa 
kvalitetsbristerVilka 

kravdokument 
finns 

Var och hur 
genereras 
konstruktions-
ändringar och 
nya artiklar 

Vilka behov finns inom 
AC av ett produkt- och 
processvalideringssystem 

Vilka 
förutsättningar 
finns på AC 

Vilka 
förutsättningar 
finns hos under- 
leverantörerna 

Storlek på 
kvalitetsbrist- 
kostnader 

Hur ser läget ut? 

Vad är 
leverantörens 
uppfattning 
rörande 
kravställning och 
kvalitetssäkrings- 
aktiviteter från 
AC:s sida 

Vilka krav ställs från 
AC gällande produkt, 
process- och 
kvali tetssäkringsarbete 
gentemot leverantörer 

• Hur får vi fram information? 
o Vem ska vi prata med? 
o Var finns dokumentation? 

• Hur ska vi analysera informationen? 
• Vad/vilka slutsatser kan dras? 

Hur 
ställs/kommuniceras 
dessa krav 

Inledande nedbrytning av problemfrågeställning 

Hur fungerar APQP och PPAP? 

Hur arbetar andra  
företag med dessa 
standarder 

Nyckeltal 

Hur kan 
kvalitetsbrister 
mätas 

B
ilaga 1- N

edbrytning av problem
frågeställningar

 



Bilaga 2- Intervjuguide 
 
Inköp 

• Hur går arbetet till vid upphandling och avtalsskrivning, vad gör man, översiktlig 
beskrivning 

o Från inköps synvinkel, hur ser processen ut vid upphandling av ny 
komponent/ändrad komponent  

o Hur ser flödet av information, dokument m.m. ut från att behov uppstår av 
ny/förändrad artikel till leverans av komponent från leverantör 

� dels internt men även mellan AC och lev. 
o Hur ser avtalen ut och hur arbetar man med dem 

� Hur ofta omarbetas avtal, används mallar för avtal 
• Hur ställs kraven gällande artikeln mot leverantören 

o Vilka kravdokument för artikeln används vid inköpsprocessen 
• Hur arbetar strat. inköp med kvalitetssäkring gentemot leverantörer 

o Hur säkerställer ni kvaliteten på levererade komponenter 
o Vilka krav ställs gällande kvalitet på levererade komponenter 
o Hur ser förutsättningarna ut för att arbeta med produkt- och processvalidering 

från strat.inköps sida 
• Vilken feedback har man fått från leverantörerna gällande; kravbild som 

kommuniceras rörande komponent, AC:s arbete med kvalitetssäkring mm 
• Kan leverantörerna leva upp till kraven på kvalitetssäkring och validering av PoP 

o Om de ej lever upp till detta, kan man då avveckla leverantören 
• Beroendeställning, är AC i den positionen att man kan ställa krav på PoP-validering 

mot alla leverantörer 

 

Teknik 
• Hur ser kravbilden ut gentemot leverantören 

o Vilka kravdokument finns, hur används de 
• Var/hur genereras konstruktionsändringar/nya komponenter 
• Hur mycket konstruktionsändringar görs, hur ofta 
• Hur arbetar ni med inköpsavdelningen, vem gör vad i kedjan från etablerad kravbild 

till inköpt/levererad komponent  
o Leverantör, produktion vem mer är inblandad och hur 
o KM 
o Producerbarhetsgranskning hos lev vs ändrad konstruktion, hur funkar loopen 

• Hur sköts kontakten med leverantören gällande ny kravbild, 
o Vad är leverantörernas uppfattning generellt gällande kravställningen 

� Oklarheter gällande kommunikation 
• Hur arbetar teknik med kvalitetssäkringsaktiviteter mot leverantör 
• Indelning av artikelflora beroende på volym, komplexitet, storlek på leverantör m.m. 

 

Externa företag 
Mattsons 

• Mattssons, typ av produkter man erbjuder, mot vilka marknader/kunder vänder man 
sig, mm 



  

 

• Vilken typ av kvalitetsbrister finns inom Mattson 
• Hur arbetar man med kvalitetssäkring (produkt- och processvalidering) inom Mattson 

o Vilka metoder verktyg använder man (ex. APQP, PPAP) och på vilket sätt 
o Hur upplever man att det fungerar att arbeta med de kvalitetssystem man 

använder/QS-9000  
o Hur/vad mäter man, nyckeltal, övervakning, kontroll 
o Vilka kunskaper/kompetens finns inom företaget gällande 

kvalitetssäkringssystem, kvalitet i allmänhet 
o Hur arbetar man med kvalitetssäkring gentemot sina underleverantörer  
o Hur arbetar man med kvalitetssäkring för produkter som levereras till 

bilindustrin 
o Hur har man förut arbetat specifikt med kvalitetssäkring för produkter som 

levereras till AC  
o Hur upplever man att kvalitetssäkringsarbetet mot AC fungerar 

• Hur upplever man kraven som ställs från AC gällande: 
o Produkt 
o Process 
o Kvalitetssäkring 

• Hur skulle man vilja arbeta med kvalitetssäkring gentemot Atlas Copco 
o Typ av processvalidering 
o Typ av krav ställda av AC mot Mattson 
o Ser man ett behov av ett kvalitetssäkringssystem (i form av ett produkt- och 

processvalideringssystem) 
• Vilka förutsättningar finns hos Mattson för att arbeta med kvalitetssäkring 

o Vad kan man bli bättre på vad gäller kvalitetssäkring för produkter och 
processer 

Allmänna frågor 
• Företaget? Typ av produkter man erbjuder, mot vilka marknader/kunder vänder man 

sig, mm 
• Hur arbetar man med kvalitetssäkring (produkt- och processvalidering) inom 

Företaget 
o Vilka metoder verktyg använder man (ex. APQP, PPAP) och på vilket sätt Hur 

upplever man att det fungerar att arbeta med de kvalitetssystem man använder 
o Hur/vad mäter man, nyckeltal, övervakning, kontroll 
o Vilka kunskaper/kompetens finns inom företaget gällande 

kvalitetssäkringssystem, kvalitet i allmänhet 
o Hur arbetar man med kvalitetssäkring gentemot sina underleverantörer  
o Hur arbetar man specifikt med kvalitetssäkring för produkter som levereras till 

AC 
o Hur upplever man att kvalitetssäkringsarbetet mot AC fungerar 

• Hur upplever man kraven som ställs från AC gällande: 
o Produkt 
o Process 
o Kvalitetssäkring 

• Hur skulle man vilja arbeta med kvalitetssäkring gentemot Atlas Copco 
o Typ av processvalidering 
o Typ av krav ställda av AC mot Företaget 
o Ser man ett behov av ett kvalitetssäkringssystem (i form av ett produkt- och 

processvalideringssystem) 



  

 

• Vilka förutsättningar finns hos Företaget för att arbeta med kvalitetssäkring 
o Vad kan man bli bättre på vad gäller kvalitetssäkring för produkter och 

processer 
• Hur kan man på företaget arbeta för att validera produkt och process/säkerställa 

kvalitet på produkten och i tillverkningsprocessen 

 

Till VCE och PV 
• Använder man verktyg och metoder från APQP och PPAP internt? 
• Hur arbetar VCE med MO/kundordrar och kvalitetssäkring i och med detta? Har man 

med dessa i flödet eller lyfter man ut dessa från flödet? 
Hur valideras komponenter som köps i modul? 



  

 

Bilaga 3- Enkät 
 
 
Hej,       2007-09-12 
 
Vi är två studenter som gör examensarbete på Atlas Copco Rock Drills AB, division 
Underground Rock Excavation. Målet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på hur 
Atlas Copco kan förbättra kvaliteten på inkommande komponenter.  
 
Ni har blivit utvald för att besvara ett antal frågor om hur Ni upplever att samarbetet med 
Atlas Copco fungerar. Svaren kommer att användas av oss studenter för att få en övergripande 
bild av hur arbetet med kvalitetssäkring går till och vilka önskemål som finns gällande det 
arbetet.  
 
Enkäten är utformad på följande sätt. Till att börja med ställs frågor rörande Ert företag. 
Därefter följer ett antal påståenden och frågor som berör samarbetet med Atlas Copco. Atlas 
Copco benämns i frågorna som AC. Person- och företagsuppgifter behandlas med sekretess 
vilket medför att inga person- eller företagsnamn kommer att kunna kopplas till svaren vid 
redovisning av vår slutrapport eller vid spridning internt inom Atlas Copco. Kontaktuppgifter 
kommer enbart att användas vid eventuell uppföljning. Enkäten uppskattas ta tio minuter att 
besvara. 
 
Vi tackar för att Ni tar Er tid att svara på frågorna! Enkäten önskas vara besvarad senast den 
28/9- 2007. Svarskuvert bifogas.  
 
Vänliga hälsningar 
Karin Holmgren 
Christopher Sund 
 
Kontakta oss gärna vid eventuella frågor: 
019-670 74 79 
RDE.kon74@external.atlascopco.com 

mailto:kon74@external.atlascopco.com


  

 

Namn företag……………………………………………………………………………….. 
 
Kontaktuppgifter respondent 
Namn:……………...……………………………………………………………………….. 
Tfn:………………………………………………………………………………………….. 
E-post:………………………………………………………………………………………. 
 
Vilken typ av produkt levererar Ni till AC………………………………………………….. 
 
 
Hur stor är den totala volymen på de produkter som Ert företag tillverkat under 2006 (i antal) 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Hur stor är den totala volymen på de produkter som Ert företag levererade till AC  under 2006 
(i antal) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Nedan följer ett antal påståenden. Ange med ett kryss på den sexgradiga skalan i vilken 
utsträckning Ni instämmer med påståendet.  
 
 
Den kravbild (ex. ritning, standarder och egenskapsspecifikationer) som AC ställer på 
produkten gör att Vi som leverantör kan leverera produkter med tillräcklig kvalitet 
 
 
Instämmer    Instämmer   Vet ej 
inte alls   helt                      
 
 
 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

       



  

 

Vi som leverantör upplever att det är enkelt att komma i kontakt med AC då oklarheter finns 
gällande kravbilden  
 
Instämmer    Instämmer   Vet ej 
inte alls   helt                      
 
 
 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
AC:s kravbild, på den produkt Vi levererar, kommuniceras på ett bra sätt av AC 
 
 
Instämmer    Instämmer   Vet ej 
inte alls   helt                      
 
 
 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Återkopplingen från AC:s sida, gällande Vår prestation mot AC, fungerar tillfredställande 
 
 
Instämmer    Instämmer   Vet ej 
inte alls   helt                      
 
 
 
 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

       

       

       



  

 

Återkopplingen från AC:s sida gällande hur väl Vårt företag uppfyller kravbilden, på den/de 
produkter Vi levererar, fungerar tillfredställande 
 
 
Instämmer    Instämmer   Vet ej 
inte alls   helt                      
 
 
 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
De krav som AC ställer på vår produkt- och processvalidering (kvalitetssäkring av produkten) 
anser jag vara tillräckliga för att Vi ska kunna säkerställa tillfredställande kvalitet på de 
produkter Vi levererar till AC 
 
 
Instämmer    Instämmer   Vet ej 
inte alls   helt                      
 
 
 
 
 
Kommentar:_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

       

       



  

 

Hur arbetar Ni i dagsläget med att säkerställa kvalitet på de produkter Ni levererar till AC? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Hur skulle Ni vilja arbeta med kvalitetssäkring av de produkter som Ni levererar till AC?  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Övriga synpunkter, kommentarer, förbättringsförslag etc. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Tack för Er medverkan! 



 

Enkätnr 

Levererad 
volym till AC 
under 2006 

Den kravbild som 
AC ställer på 
produkten gör att 
Vi som leverantör 
kan leverera 
produkter med 
tillräcklig kvalitet 

Vi som leverantör 
upplever att det är 
enkelt att komma i 
kontakt med AC då 
oklarheter finns 
gällande kravbilden 

AC:s kravbild, på 
den produkt Vi 
levererar, 
kommuniceras på 
ett bra sätt av AC 

Återkopplingen 
från AC:s sida, 
gällande vår 
prestation mot AC, 
fungerar väl 

Återkopplingen 
från AC:s sida 
gällande hur väl 
Vårt företag 
uppfyller 
kravbilden, på 
den/de produkter 
Vi levererar, 
fungerar väl 

De krav AC ställer 
på vår validering 
anser jag vara 
tillräckliga för att Vi 
ska kunna 
säkerställa 
tillfredsställande 
kvalitet på de 
produkter Vi 
levererar till AC 

1 vet ej 6 6 6 6 5 6 
2 14000 6 5 5 4 4 5 
3 3300 5 5 5 5 5 5 
4 19500 4 4 4 5 4 4 
5 71000 4 4 5 1 1 6 
6 1000 4 4 4 4 4 5 
7 1600 6 6 6 5 5 5 
8 750 4 4 4 4 4 5 
9 708000 4 5 4 5 5 4 

10 47000 3 4 5 5 5 5 
11 3000 5 6 3 3 4 5 
12 200 5 4 4 5 4 5 
13 6000 4 4 3 3 2 4 
14 100 6 5 5 5 5 6 
15 15500 4 4 4 4 5 5 
16 3000 1 2 1 3 3 4 
17 30000 4 5 4 5 3 4 
18 1300 5 3 4 2 3 5 
19 343000 6 6 6 6 6 6 
20 8500 5 6 5 5 4 6 
21 430000 5 4 4 1 1 3 
22 1700 4 4 5 4 4 4 
23 1000 5 5 6 5 5 5 

Medelvärde 4,6 4,6 4,4 4,1 4,0 4,9 

B
ilaga 4- E
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Bilaga 5- Brainstorming verktygslådan 
 
 
Syfte: Att ge AC en uppsättning verktyg för att säkerställa kvalitet på levererade 
komponenter. Krav på aktiviteter och dokumentation som AC ställer på leverantören. 
 
Vilka krav på validering från leverantören skall AC:s ställa, vilka verktyg skall man använda? 
Vid vilka förutsättningar skall de olika verktygen användas? 
 
Verktygen: 
Producerbarhetsgranskning 
Utfallsprov 
K-FMEA 
P-FMEA 
SPC, statistisk process styrning/kontroll- styrdiagram 
MSA, mätsystemanalys 
Upprättande av styrplan 
Historisk leverantörsbedömning 
Leverantörsvärdering 
Referenskontroll 
Leverantörskontroll/besök – undersöka företagets infrastruktur dvs. nödvändiga stödjande 
strukturer och mekanismer, ex rutiner, dokumentation, IT system 
Checklistor 
Design of experiments, DoE 
DFMA 
Poka-Yoke



 

           

B
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Bilaga 7- Analys av kravelement 
 

Analys av huruvida kravelement täcker orsaker till bristande kvalitet 

 Kravelement 
Hög 

volym 
Låg 

volym 
Etablerad på 

AC Täcker kv.brist orsak 
1 Kravgenomgång x x delvis 2,7,8,9,18,19,21 
2 Teknisk dokumentation  x x nej 2,3,4,6,14,18,19,20,22 
3 Processkartläggning x x nej 3,6,7,9,10,16,21,22 
4 Styrplan x x nej 3,5,6,13,15,16,18,19 

5 

Utfallsprov  
Egenskapsprov 

Likare x x delvis 1,2,3,4,9,14,15,17,18,19,20,21 

6 
Mätprotokoll 

Utseenderapport x x delvis 6,12,13,16,22 
7 process-FMEA x x nej 3,5,6,9,12,13,15,16,17,18,19 
8 Processinstruktioner x x nej 3,6,9,13,16,22 
9 Design-FMEA x x nej 1,2,3,4,14,18,19,21 

10 
Duglighetsstudier & 

SPS x  nej 12,13,15,16,21 
11 SPS för korta serier  x nej 12,13,15,16,21 
12 MSA x x nej 15,16,17,21 
13 Mätdonsförteckning x x nej 2,3,6,13,15,16 
14 Laboratorieredovisning  x x nej 15,16,17 

 



  

 

Bilaga 8- Bedömningsfaktorer 
 

Volym 
Data hämtas från Movex 
Beaktar prognostiserad årlig beställningsvolym 
Kategorier: 
Låg: < 100 enheter/år 
Mellan: >100 och <10 000 enheter/år 
Hög: >10 000 enheter/år 
 
Ny teknologi 
Lämplig bedömningsansvarig: Teknikavdelningen 
 
Beaktar om nya eller etablerade material eller teknologier används vid konstruktion och för 
tillverkning av den aktuella artikeln. 
Kategorier: 
Ja: 

- I artikeln ingår nya konstruktionsmaterial 
- Artikelns konstruktion innebär att ny tillverkningsteknologi eller tillverkningssätt 

krävs som ej är beprövad och allmänt spridd för tillverkning av liknande produkter på 
markanden 

- Artikelns konstruktion är ny, det vill säga en konstruktionslösning som ej är beprövad 
och allmänt spridd bland liknande produkter på marknaden. 

Nej:  
- Vid övriga förhållanden 

 
Ny artikeltyp och/eller ny leverantör 
Lämplig bedömningsansvarig: inköpsavdelningen 
 
Beaktar om artikeltypen är ny eller etablerad för den valda leverantören samt om leverantören 
är ny eller etablerad. Med artikeltyp menas här exempelvis; skopor, skruv och mutter, 
hydraulslang, luftfilter, bomkonsol, ventilblock etc. 
Kategorier: 
Ja: 

- Artikeltypen har inte tidigare levererats till AC av den valda leverantören, 
(artikeltypen skall betraktas som ny trots att den redan levereras till andra kunder än 
AC) 

- Leverantören har inte tidigare levererat till AC 
Nej: 

- Vid övriga förhållanden 
 
Artikelns tillverkningskomplexitet 
Lämplig bedömningsansvarig: teknikavdelningen 
 
Beaktar risk för upphov till bristande kvalitet kopplat till artikelns tillverkningskomplexitet. 
Kategorier: 
Låg: 

- Standardartiklar, artiklar som tas ur leverantörens ordinarie sortiment 
- Konstruktion som innebär enkla och etablerade tillverkningsoperationer 



  

 

Hög: 
- Konstruktionen kräver avancerade eller komplicerade tillverkningsoperationer. 

 
Artikelns riskfaktor 
Lämplig bedömningsansvarig: teknikavdelningen 
 
Genom denna faktor beaktas potentiell risk kopplad till konsekvens av bristande kvalitet 
utifrån aspekterna, säkerhet, funktion och kundtillfredställelse. 
Bedömningen skall göras utifrån rimliga defekter som kan tänkas uppkomma på artikeln på 
grund av bristande kvalitet. Kriterierna för varje riskkategori är baserade på kvalitetsbristens 
och defektens möjliga konsekvens. Utgångspunkten vid bedömningen är alltid hög risk. 
Sammanfaller inte den möjliga konsekvensen av defekten/defekterna med kriterierna i 
respektive kategori så kan riskfaktorn sänkas. Observera att ”och” så väl som ”eller” 
förhållande kan gälla mellan kriterierna i respektive kategori vilket gör att alla kriterier 
nödvändigtvis inte behöver vara uppfyllda. 
 
Kategorier: 
Låg:  

- Tänkbara defekter pga. kvalitetsbrister medför ej att säkerheten påverkas på ett sådant 
sätt att personskador och/eller materiella skador kan bli en följd 

- Defekter pga. kvalitetsbrister medför ej att artikelns och maskinens funktion påverkas 
- Defekter pga. kvalitetsbrister är enkla att upptäcka innan konsekvens uppstår 
- Kvalitetsbrist påverkar ej kundtillfredställelsen på ett nämnvärt sätt 

 
Mellan: 

- Tänkbara defekter pga. kvalitetsbrister medför att säkerheten påverkas på ett sådant 
sätt att materiella skador kan bli en följd 

- Defekter pga. kvalitetsbrister medför att artikelns och maskinens funktion och 
prestanda påverkas men maskinen är fortfarande användbar för sitt huvudsyfte.   

- Kvalitetsbrist har påverkan på kundtillfredställelsen 
- Defekter pga. kvalitetsbrister är svåra att upptäcka innan konsekvens uppstår 
- Sannolikheten för mellanriskkonsekvens på grund av defekt artikel är mer än 1 på 200 

 
Hög: 

- Tänkbara defekter pga. kvalitetsbrister medför att säkerheten påverkas på ett sådant 
sätt att personskador och/eller omfattande materiella skador kan bli en följd 

- Defekter pga. kvalitetsbrister medför att artikelns och maskinens huvudfunktion 
påverkas på ett sådant sätt att maskinen ej går att använda. 

- Kvalitetsbrist har mycket stor påverkan på kundtillfredställelsen 
- Defekter pga. kvalitetsbrister är mycket svåra att upptäcka innan konsekvens uppstår 
- Sannolikheten för högriskkonsekvens på grund av defekt artikel är mer än 1 på 100 

(Är sannolikheten lägre så sänks risken till nästa lägre nivå) 
 
Risk för produktionsstörning 
Lämplig bedömningsansvarig: produktionsteknik  
 
Kriteriet beaktar risken för produktionsstörningar på grund av defekt artikel/bristande kvalitet 
 
Kategorier:    
Låg risk då: 

- Artikel är utbytbar och finns i lager (ex standardartiklar). 



  

 

- Upptäckt av brist innebär ej att antalet monteringstimmar utökas och att färdigdatum 
senareläggs. 

 
Mellan risk då: 

- Artikel är utbytbar och finns i lager men ny specifik artikel måste beställas, minskat 
lagersaldo för artikeln samt ledtid för beställningen påverkar ej övrig planering och 
montering. 

- Monteringsföljd kan ändras och ny artikel beställas, ledtid för beställning påverkar ej 
färdigdatum. 

- Upptäckt av brist innebär att antalet monteringstimmar ökar med mindre än 10 timmar 
men påverkar ej färdigdatum. 

 
Hög risk då: 

- Montering avstannar, artikel inte finns på lager och monteringsföljd inte kan ändras 
- Artikeln är utbytbar och finns i lager men ny specifik artikel måste beställas, minskat 

lagersaldo för artikeln samt ledtid för beställningen påverkar övrig planering och 
montering 

- Monteringsföljd kan ändras men ledtid för beställningen senarelägger färdigdatum 
- Ledtid för artikel är mer än XX dagar 
- Upptäckt av brist innebär att antalet monteringstimmar ökar med mer än 10 timmar 

eller senarelägger färdigdatum. 
 
Ny artikels påverkan på befintlig process 
Lämplig bedömningsansvarig: inköp och/eller teknikavdelningen 
 
Beaktar i vilken utsträckning en ny artikel påverkar leverantörens befintliga och validerade 
process. Är leverantören ny så blir påverkan automatiskt signifikant. 
Kategorier: 
Signifikant påverkan: 
Leverantörens befintliga tillverkningsprocess ändras i sådan utsträckning att ny validering 
krävs. Exempelvis  

- För leverantören nya processteg måste införas, tillverkningsmetod i ett processteg 
måste ändras, etc. 

- Artikeln består av för leverantören nya konstruktionsmaterial 
- Artikelns konstruktion innebär att för leverantören ny tillverkningsteknologi eller 

tillverkningssätt krävs 
 
Ej signifikant påverkan: 
Tillverkningsprocessen är identisk, inga nya steg tillförs och samma tillverkningsmetoder 
används 
 
QPI 
Beaktar leverantörens löpande kvalitetsprestanda genom att utvärdera leveransprecision, 
PPM-tal och andel reklamationer. 
Kategorier: Kategorierna är de samma som för QPI grupperingen, A, B, C och D 
 
Generell processvalidering 
Beaktar bedömning och validering av leverantörens processer på en generell nivå vad gäller 
produktgrupper. 
Kategorier: Ok, Förbättringspotential 
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Bedömningsmatris 1
Riskreducernade verktyg och metoder Kvalitetsrisk kopplad till artikel karaktäristik 
Minskar behov av validering Ökar behov av validering

Riskreducernade 
valideringskrav

Ställs 
som 
krav A B C D 100 till 33 32 till -32 -32 till -100 ok förb pot. ej ok hög mellan låg ja nej ja nej hög mellan låg hög

Tekniskt underlag x x x x

Konstruktionsändringar x x x x

Tekniskt godkännande från kund x x x x

Utfallsprov x x x x

Likare x x x

Processkartläggning x x x x

P-FMEA x x x x

Styrplan x x x x

Mätprotokoll, dimension x x x x

Mätprotokoll, mtrl & prestanda x x x x

Utseenderapport x x x x

Processinstruktioner x x x

D-FMEA x x x

Duglighetsstudier/produkt SPS x x

SPS-korta serier/process SPS x x

MSA x x x

Mätdonsförteckning x x

Laboratorieredovisning x x

QPI grupp SEM Process-validering Volym Artikelns riskfaktor
Ny 

teknologi
Ny 

artikelgrupp Artikelns komplexitet



Bilaga 10- Bedömningsmodell 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedömningsmodell 2        
        

 Kriterie 
Vikt (15 enheter 

fördelade) 
Bedömning 

(1-5) Värde Instruktion   
Riskhöjande 

faktorer Monteringskritisk 4 5 20    
 Säkerhet 5 5 25    
 Funktion 4 5 20    
 Volym 2 5 10    
 …..       
 Summa 15      
        

Riskreducerande 
faktorer QPI -5 1 -5 

Grupp A=5 B=3 
C=2 D=1   

 SEM -6 1 -6    
 Processvalidering -4 1 -4    
 …..       
 Summa -15      
 Totalsumma   60    
        
        
        

Summa Ger kravgrupp       
<16 1       

16-40 2       
41-50 3       
51-60 4       

        



  

 

Bilaga 11- Bedömningsmodell 3 

Volym

hög

låg

Ny teknik

ja

nej

Ny artikelgrupp

ja

nej

Artikelns 

komplexitet

hög

mellan 

låg

Artikelns 

riskfaktor

Produktionsrisk

Ta bort XX

Lägg till XX & YY

Ta bort XX & YY

Ta bort XX & YY

Ta bort XX

Ta bort XX & YY

hög

mellan 

låg

Lägg till XX

Ta bort XX

Ta bort XX & YY

Ta bort XX

Ta bort XX & YY

hög

mellan 

låg

De kravelement AC 
ställer mot 

leverantör

Verktygslåda 

innehållandes samtliga 

kravelement

QPI-grupp

A

D

C

B

Ta bort XX & YY

Ta bort XX

Lägg till XX

SEM

100-33

32 till 

-32

-32 till -

100

Ta bort XX & YY

Lägg till XX

Processvalidering

OK

Förbättrings

-potential

Ej OK

Ta bort XX & YY

START SLUT

Bedömningsmodell 3
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Bedömningsmatris

Riskreducernade 
valideringskrav D C B A

Förb. 
Pot. ok

signi-
fikant

ej 
signi-
fikant hög mellan låg ja nej ja nej hög låg hög mellan låg hög mellan låg

Kravgenomgång x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PSW x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Tekniskt dokumentation x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Processkartläggning x x x - x - x - x x x x - x - x - x x - x x -

Styrplan x x x - x - x - x x x x - x - x - x x - x x -

Utfallsprov x x x - x - x - x x x x - x - x - x x - x x -

Egenskapsprov x x x - x - x - x x x x - x - x - x x - x x -

Likare x x - - x - x - x x x x - x - x - x x - x x -

Mätprotokoll, dimension x x - - x - x - x x x x - x - x - x x - x x -

Mätprotokoll, mtrl & prestanda x x - - x - x - x x x x - x - x - x x - x x -

Utseenderapport x x - - x - x - x x x x - x - x - x x - x x -

P-FMEA x x - - x - x - x x x x - x - x - x x - x - -

Processinstruktioner x - - - x - x - x x x x - x - x - x x - x - -

D-FMEA x - - - x x x x x x x x - x - x - x x - x - -

Duglighetsstudier/produkt SPS x x - - x - x - x x - x - x - x - x - - x - -

SPS-korta serier/process SPS x x - - x - x - - x - x - x - x - x - - x - -

MSA x x - - x - x - x x x x - x - x - x - - x - -

Mätdonsförteckning x - - - x - x - x x x x - - - x - x - - x - -

Laboratorieredovisning x - - - - - x - x x x x - - - x - x - - x - -

Riskreducernade resultat 
från leverantörsanalys 

Riskreducerande faktorer kopplad till artikelkaraktäristik 

QPI grupp Volym

Påverkan på 
befintlig 
process

Process-
validering 

Artikelns 
riskfaktor:

Säkerhet & 
Funktion Produktions-risk

Ny 
teknologi

Ny 
artikel-
grupp

Artikelns 
komplexit

et



  

 

Bilaga 13- Bedömningskopplingar 
 

 
 

 

QPI grupp
Process-
validering 

Påverkan på 
befintlig 
process Volym Ny teknologi

Ny artikel-
grupp

Artikelns 
tillverknings-
komplexitet

Artikelns 
riskfaktor:

Säkerhet & 
Funktion

Produktions-
risk

Riskreducernade 
valideringskrav Kategori N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Processkartläggning och
eller och
eller och
eller och och och

Styrplan och
eller och
eller och
eller och och och

Utfallsprov och
och och och

eller och och

Egenskapsprov och
och och och

eller och och

Likare och
och och och

eller och och

Mätprotokoll, dimension och
och och och

eller och och

Mätprotokoll, mtrl & prestanda och
och och och

eller och och

Utseenderapport och
och och och

eller och och

P-FMEA och
eller och
eller och och
eller och och och

Processinstruktioner och
eller och
eller och och
eller och och och

D-FMEA och och

Duglighetsstudier/produkt SPS
eller och
eller och

SPS-korta serier/process SPS
eller och
eller och

MSA och
eller och och
eller och
eller och och
eller
eller

Mätdonsförteckning och
eller och och
eller och
eller och och
eller
eller
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Typartiklar

Benämning Anm. Art NR Leverantör
QPI 
för lev

Process-
validering

Påverkan 
på bef 
process Volym

Ny 
teknologi

Ny art. 
Grupp

Art tillv. 
kompl.

Art 
riskf.

Prod. 
Risk

Skopa ST1030 LHD, Standardskopa ST1030 5572904300 Zugil, 00131 D n/a Ej 50 Nej Nej Hög Mellan Hög

Motorram ST1030 LHD 5580007377 TSP, 15037 D n/a Ej 142 Nej Nej Hög Låg Hög

Bomkonsol TME, Till E2 9106219314 Mediac, 65976 D n/a Ej 32 Nej Nej Hög Hög Hög

Ventilblock, L90 9-
sektioners TME, Används på E2 riggar 3128209050 Parker, 00763 D n/a Ej 160 Nej Nej Låg Hög Mellan

Skruv 1" x 8½" LHD, Axelinfästning 5540411200 Mattsons, 04382 D n/a Ej 2200 Nej Nej Låg Låg Mellan

Hydraulslang TME, RB282 3128280267 Hydroscand, 03975 A n/a Ej 76 Nej Nej Låg Mellan Låg

Växellåda LHD, ST600LP 5575065800 Dana, 12400 D n/a Ej 90 Nej Nej Låg Låg Hög

Luftfilter TME 3222188190 G-Tek, 20463 D n/a Ej 185 Nej Nej Låg Mellan Låg

Kabelsats LHD, ST14 5580009031 Rimaster, 15054 C n/a Ej 56 Nej Nej Låg Mellan Mellan

Fäste TME, Boltech, LCDH 9106184543 Plåtspecialisten, 65359 D n/a Ej 6 Nej Nej Låg Låg Mellan
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Kravutfall

Riskreducernade 
valideringskrav

Skopa 
ST1030

Motorram 
ST1030

Bom-
konsol

Ventilblock, 
L90 9-
sektioners

Skruv 1" 
x 8½"

Hydraul
slang Växellåda Luftfilter Kabelsats Fäste

Kravgenomgång X X X X X X X X X X
PSW X X X X X X X X X X
Tekniskt dokumentation X X X X X X X X X X
Processkartläggning X X X X X - X X X X
Styrplan X X X X X - X X X X
Utfallsprov (X) (X) (X) X X X X X X X
Egenskapsprov X X X (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)
Likare X X X X X X X X X X
Mätprotokoll, dimension X X X X X X X X X X
Mätprotokoll, mtrl & prestanda X X X X X X X X X X
Utseenderapport X X X (X) (X) (X) (X) X (X) X
P-FMEA X X X X X - X X X X
Processinstruktioner X X X X X - X X - X
D-FMEA - - (X) - - (X) - X X -
Duglighetsstudier/produkt SPS - (X) - X X - - X - -
SPS-korta serier/process SPS - (X) - (X) (X) - - (X) - -
MSA - - X - - - - - - -
Mätdonsförteckning - - X - - - - - - -
Laboratorieredovisning - - X - - - - - - -



  

 

Bilaga 16- Initial valideringsprocess 
 

Kravbild

Produkt- och 

processvalidering

Kravbild

Komponent

AC Leverantör

Avstämning

Avstämning

Total

Kravbild

Verktygslåda för att säkerställa 

produkt- och processvalidering Flexibilitet

Kvitto på säkerställd kvalitet

Schematisk bild över valideringsprocessen/

interaktionen med leverantören

Flexibilitet

Slutgiltig avstämning

OK

Ej OK

Producer-

barhetsgranskning
Ej OK

OK

Avvikelse-

godkännande

 
 
 
 



  

 

Bilaga 17- Slutgiltig valideringsprocess 
 

Flexibilitet Flexibilitet

Kr
av
ele

me
nt
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