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Abstract 

This thesis aims to analyze company’s quality assurance process with a focus on 

documentation. The main problem and the thesis of this work is that Getrag All 

Wheel Drive AB`s operation descriptions and control plans do not always 

correspond with each other. The thesis shall generate suggestions for 

improvements in how the company can further secure the process of quality 

assurance of documentation. The companies PPAP have been analyzed to identify 

potential contributing factors that have not previously been known and that can 

contribute to the problem concerning the handling of documents. 

 

 

The review of PPAP has shown the potential for divergences generated by not 

having match or the same updates in operation descriptions and control plans. The 

company meets all requirements of ISO/TS 16949 concerning PPAP; all of the 

requirements for documents are met. However, if control plan do not have the 

right information, it will not be reliable and PPAP will not have reliable 

information. The deficiencies have been found in the internal work with quality 

assurance between the technical department and quality department. 

 

The proposals contained in the work can be realized by the company. The result 

shows the company that operation descriptions and control plans should be linked 

together.  Also that the employees should cooperate better so that they can assure 

that the documents will match in future. 

 

This work has resulted in proposals that show the company what they can do to 

assure better document handling in the future.  

 

- Linking together the documents so that they are in the same system. 

 

- Develop new cooperation routines between the departments. 

 

 

- Develop better conditions so that both documents in the future contain the 

same information.  

 

 

By realizing these proposals the writer of this work believes that Getrag All 

Wheel Drive AB will have more reliable handling of operation descriptions and 

control plans in the future.  
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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete syftar till att analysera företagets kvalitetssäkringsprocess 

med inriktning på dokumentation. Huvudproblemet och tesen för detta arbete är 

att Getrag All Wheel Drive AB:s  operationsbeskrivningar och kontrollplaner inte 

alltid överrensstämmer med varandra. Examensarbetet ska generera i förslag på 

förbättringar rörande hur företaget ytterligare kan säkra upp processen kring 

kvalitetssäkringen av dokumentationen. Företagets PPAP har analyserats för att 

hitta eventuella bidragande faktorer som tidigare inte varit kända och som kan 

bidra till avvikelser i hantering av dokument.  

 

Resultatet av granskningen av PPAP har visat på möjligheter till avvikelser som 

genereras genom att operationsbeskrivningar och kontrollplaner inte 

överrensstämmer och uppdateras. Företaget uppfyller samtliga krav enligt ISO/TS 

16949 gällande kravelement i PPAP, samtliga krav på dokument uppfylls. Dock 

innehåller inte kontrollplaner alltid rätt information vilket leder till att 

dokumenten inte är tillförlitligt och PPAP har då inte tillförlitlig information.  

Bristerna finns i det interna arbetet med kvalitetssäkringen mellan 

teknikavdelningen och kvalitetsavdelningen.     

 

De förslag som finns i arbetet kan realiseras av företaget. Resultatet visar företaget 

att operationsbeskrivningar och kontrollplaner bör länkas ihop. Dessutom att 

personalen bör samarbeta i större utsträckning än vad de gör idag för att 

säkerställa att dokumenten kommer att överrensstämma i framtiden. 

 

Examensarbetet har resulterat i förslag som visar företaget vad de kan göra för att 

säkerställa framtida hantering av dessa två dokument. Bland annat: 

 

- Länka ihop dokumenten så att de ingår i samma system. 

 

- Ta fram nya samarbetsrutiner avdelningar emellan. 

 

- Ta fram bättre förutsättningar så att båda dokumenten i framtiden 

innehåller samma information. 

 

 

 

Genom att realisera dessa förslag tror författaren av detta arbete att Getrag All 

Wheel Drive AB kommer att ha mer tillförlitlig hantering av 

operationsbeskrivningar och kontrollplaner i framtiden. 
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Förord 

Detta examensarbete har varit väldigt givande då författaren fått ta del av hur ett 

etablerat företag inom bilindustrin arbetar med interna processer. Detta har gett 

författaren bra erfarenheter som kommer att utnyttjas i framtiden. 

 

Författaren vill först och främst rikta ett stort tack till handledarna Mats Bergius 

på Getrag All Wheel Drive AB och Anders Hellström på Mälardalens Högskola 

för deras stöd och engagemang. 

 

Stort tack till alla på Teknik- och Kvalitetsavdelningar som bidrog till primärdata 

till detta arbete. 

 

Ett speciellt tack riktas till Getrag All Wheel Drive AB för allt stöd författaren fått 

under hela studietiden på Mälardalens Högskola. 

 

 

Författarens förhoppning är att detta arbete ska kunna vara till hjälp för Getrag All 

Wheel Drive AB: s utveckling och fortsatt arbete med ständiga utvecklingar. 
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Definitioner och förkortningar 

Nedan beskrivs vissa förkortningar och begrepp vilka kan underlätta vidare 

läsning av rapporten. 

 

 

 

Dokumenten: Operationsbeskrivningar och kontrollplaner 

 

Avdelningarna: Beredningsavdelningen och kvalitetssäkringsavdelningen 

 

Teknikavdelningen: Berednings- och bearbetningsteknik 

 

Kvalitetsavdelningen: Kvalitetssäkringsavdelningen 

 

Företaget: Företagsledningen 

 

Internt Getrag: Information hämtad ur företagets manualer och instruktioner 

 

Berörd personal: Personal på beredningsavdelningen och kvalitetssäkringen 

 

FMEA: Feleffektanalys 

 

P-FMEA: Produktions FMEA 

 

PPAP: Product Part Approval Process 
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1. Inledning 

Detta kapitel handlar om arbetets bakgrund, syfte och mål. Dessutom vilka 

avgränsningar som kommer att göras.  

 

 

 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Vid beredning av nya och ändrade produkter i tillverkningen och monteringen 

inom Getrag All Wheel Drive AB, sker kvalitetssäkring enligt ett fastställt 

arbetssätt styrt av företagets kvalitetsnormer. 

Varje komponent och produkt skall med statistisk säkerhet innehålla de av kunden 

specificerade egenskaperna vid slutleverans. Getrag All Wheel Drive AB bereder 

kundspecifikationerna, delar upp dem i ett antal enskilda operationer som i sin tur 

består av en mängd delspecifikationer där alla ska vara kvalitetssäkrade. 

Operatörer och montörer i produktionen har dessa specifikationer, så kallade 

operationsbeskrivningar, som målvärden i sitt arbete. 

 

Getrag All Wheel Drive AB jobbar efter ISO/TS 16949 som är en standard inom 

bilindustrin. Företaget jobbar kontinuerligt med Product Part Approval Process, 

(PPAP), vid kvalitetssäkring. 

 

Företagets kvalitetsnormer ihop med kunders normer och en stor mängd interna 

dokument för styrning och kontroll innebär tyvärr att samma information finns i 

flera dokument. Risken är att dessa dokument inte alltid stämmer överens med 

varandra om dessa dokument inte är länkade. 

Företagets kontrollplaner och operationsbeskrivningar kan komma att innehålla 

olika informationer trots att dessa två skall vara identiska. 

 

Getrag All Wheel Drive AB har insett denna risk i sitt arbete med 

kvalitetssäkring. De är medvetna om att de kontinuerligt jobbar med och tillämpar 

de krav som finns uppsatta för PPAP i ISO/TS 16949, dock inträffar avvikelser 

inom det interna arbetet. Denna risk leder till anmärkning vid revisioner. 

Dessutom kan denna risk innebära att kvaliteten ute i produktionen påverkas. Om 

specifikationerna, som är operatörernas samt montörernas målvärden i arbetet, 

inte är korrekta, innebär detta en direkt risk för kvaliteten på företagets 

komponenter som levereras till slutkund. Även de dokument som finns i PPAP 

kommer inte att uppfylla kraven för ISO/TS 16949 då de inte innehåller samma 

information. 

Idén till detta arbete bygger på att säkra den interna processen vid arbete med 

kvalitetssäkringen. 
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1.2 Syfte och mål 

 

Syftet med examensarbetet är att analysera varför operationsbeskrivningar och 

kontrollplaner inte alltid överrensstämmer med varandra efter ändringar. Vid 

ändring av operationsbeskrivning ska även kontrollplanen uppdateras så att 

samma information hittas på båda dokumenten.  

 

En analys av PPAP kommer att göras för att kunna hitta eventuella risker eller 

direkta avvikelser som i sin tur genererar i att dokumenten inte överrensstämmer. 

Nedan illustreras företagets huvud- och stödprocesser, se Figur 1. 
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Figur 1. Olika steg vid kvalitetssäkring på Getrag All Wheel Drive AB.(Internt Getrag) 

 

 

Analysen kommer att fokuseras på samspelet mellan kontrollplaner och 

operationsbeskrivningar som visas genom den svarta pilen i figuren. Därför 

kommer störst fokus vid analysen att läggas på PPAP.  

 

Med denna kunskap ska förslag ges, både på kortsiktiga och långsiktiga 

förbättringar. 

 

Ur studentens synvinkel är detta ett utmärkt tillfälle att få ta del av hur ett företag 

jobbar med kvalitetssäkring rörande produktionsdokument inom fordonsindustrin. 

Kunskaperna som studenten kommer att få kommer att ha stor betydelse i det 

framtida yrkeslivet.   
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1.3 Avgränsningar 

 

Examensarbetet handlar om hur det kommer sig att företagets 

operationsbeskrivningar och kontrollplaner inte alltid stämmer överens med 

företagets krav i kvalitetsnormerna. Efter diskussion med berörd personal har 

författaren och handledaren på företaget kommit överens om att en djupare analys 

av PPAP bör göras för att lättare förstå, eller hitta kopplingar, varför detta händer. 

Att analysera om företaget uppfyller kraven för PPAP kan leda till att visa på 

specifika mönster som kan vara bidragande faktorer till felaktig hantering av 

dokumenten. 

 

Avgränsningar som görs är att analysen inte kommer att göras på hela ISO/TS 

16949, tiden kommer inte att räcka till om alla steg i kvalitetssäkringen ska 

analyseras.  

 

Tanken är, som tidigare nämnts, att göra en djupare analys rörande PPAP där 

författaren skapar sig bättre förståelse över hur företaget jobbar internt med 

produktionsdokument.  

 

 

Arbetet kommer att begränsa sig till förbättringsförslag. Implementering av 

åtgärder som anses vara nödvändiga kommer inte att ske under arbetets gång. 

Syftet med arbetet är i första hand att analysera, hitta avvikelser och ge förslag på 

förbättringar rörande kvalitetssäkringen av dokumenten, både kortsiktiga och 

långsiktiga.  
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2. Metod/Ansats 

Detta kapitel beskriver de metoder, verktyg och tekniker som använts i arbetet. 

 

 

 

2.1 Fallstudie 

 

Enligt Ejvegård (2003) är ett syfte med fallstudie att ta en liten del av ett stort 

förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten. Han menar också på att 

vinsten med detta tillvägagångssätt är att forskaren inte behöver ge sig in i den 

stora beskrivningen utan kan på ett begränsat utrymme ändå ge läsaren en 

uppfattning om hur något går till.  

Olsson och Sörensen (2007) menar på att en fallstudie innebär att forskaren följer 

eller deltar i ett händelseförlopp. De menar också på att forskaren genom 

fallstudie kan få inblick i oväntade förhållanden som tidigare varit oklara eller 

uppfattats oklara. 

 

En annan fördel med fallstudie är att forskaren kan skjuta upp 

problemformuleringen till ett senare stadium i sitt arbete. (Ejvegård 2003) 

Det kan till och med vara så att forskaren inledningsvis inte har några klara frågor 

eller hypoteser att utgå ifrån. Han menar på att syftet med fallstudien blir därmed i 

detta stadium mer att förstå något än att förklara något. 

Det är först när fallstudien kommit en bit på väg som de mer precisa frågorna och 

hypoteserna kan formuleras. 

 

Fallstudie passar bra att använda som undersökningsansats då det specifika som 

undersöks är kvalitetssäkring. Fallstudien för detta arbete kommer inte att gå på 

djupet gällande kvalitetssäkring, den kommer att ge läsaren en uppfattning om hur 

processen går till. 

Det intressanta med denna studie är att författaren kan få inblick i oväntade 

förhållanden som annars kanske inte kommit till känna. För detta arbete är det 

viktigt att analysera processen för att hitta eventuella avvikelser som tidigare varit 

oklara. Som tidigare nämnts eftersträvar företaget att inte ge sin bild av vad de 

tror är orsaken. Deras inställning är att författaren skall med nya ögon se och hitta 

brister de tidigare inte upptäckt.  

Den bästa fördelen med denna undersökningsansats är att författaren kan skjuta 

upp problemformuleringen till ett senare stadium. Ansatsen riktar sig först på att 

författaren ska förstå något innan hypoteserna och frågorna formuleras.  

 

Således är författaren av detta arbete i behov av att förstå kvalitetssäkringen på 

Getrag All Wheel Drive AB innan hypoteser kan formuleras. Författaren kommer 

att ta en del av ett stort förlopp, analysera det, definiera och slutligen ge förslag på 

lösning och förbättring. 
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2.2 Kvalitativ och kvantitativ metodansats 

 

Enligt Olsson et al. (2007) innebär den kvalitativa forskningen ett 

förutsättningslöst förhållningssätt och att forskaren försöker möta situationen som 

om den alltid vore ny. Vidare menar de på att forskaren strävar efter en 

helhetsförståelse av speciella förhållanden för att kunna få en så fullständig bild 

som möjligt av situationen. 

Däremot menar Olsson et al. att den kvantitativa forskningen utgår i de flesta fall 

från en teori som kan vara grundad på tidigare forskningsresultat. Teorin 

struktureras och hela eller delar av teorin formuleras i prövningsbara hypoteser 

eller helt definierade.   

 

Både den kvalitativa samt den kvantitativa forskningen har till uppgift att ge bättre 

förståelse för ämnet som studeras. 

 

Då detta arbete bygger på bland annat ISO/TS 16949 kommer den kvantitativa 

metoden att användas. Företaget följer en teori som beskrivs av standarden. 

Analys av ett fungerande system kommer att göras och denna teori kommer att 

användas då det är definierat hur företaget skall jobba. 

 

Den kvalitativa metoden kommer också att användas då författaren behöver se på 

uppdraget med nya ögon. Precis som det beskrivs ovan är den kvalitativa 

forskningen ett förutsättningslöst förhållningssätt och att forskaren försöker möta 

situationen som om den vore ny. 

Den kvantitativa metodansatsen kommer att hjälpa författaren att definiera och 

analysera det redan etablerade arbetssättet. Den kvalitativa kommer att kunna ge 

författaren bättre förutsättningar att få en helhetsförståelse av speciella 

förhållanden för att kunna få en så fullständig bild som möjligt av situationen.  

 

 

 

 

2.3 Datainsamling  

 

Olsson et al. (2007) menar på att insamlingsmetoden ser olika ut beroende på om 

man har kvalitativ eller kvantitativ ansats. Forskaren kan samla in data genom 

någon form av vedertagen insamlingsmetod (primärdata). Exempel på denna 

metod kan vara intervjuer och observationer. Det är upplysningar som samlas in 

direkt av personer inblandade i ämnet där forskning görs. 

Sekundärdata kan också användas, det är information som redan samlats in av 

andra. Exempel på sekundärdata kan vara litteratur och forskningsrapporter. 

 

Till detta arbete kommer båda metoderna att användas då primärdata kommer att 

inhämtas från personer direkt kopplade till kvalitetssäkringen i form av intervjuer, 

samt sekundärdata i form av litteratur och olika referensmanualer gällande bland 

annat ISO/TS 16949 samt PPAP. 
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2.4 Litteraturstudier  

 

Litteraturen som har studerats till detta examensarbete är inom kvalitet, 

kvalitetsutveckling och Lean Production. Men även referensmanualer till ISO/TS 

16949 samt PPAP som finns internt på företaget har studerats. Generellt har olika 

böcker studerats med olika infallsvinklar för att få så bred teoretiskbakgrund som 

möjligt.  

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet innebär att ett mätvärde ska vara detsamma om mätningen upprepas 

vid ett annat tillfälle. (Ejvegård 2003)  

 

Intervjuer kommer att användas med berörd personal, vilket kan vara svårt att 

definiera om resultatet skulle bli det samma om intervjuerna ägde rum vid ett 

annat tillfälle eller med andra personer. De som kommer att intervjuas är 

ansvariga för dessa dokument och rutinerade i det interna arbetssättet. 

Dessa intervjuer är viktiga då de ger en bild av hur det verkligen går till vid 

kvalitetssäkring. De jobbar med dessa frågor och har därmed också format hela 

processen. 

 

Validitet menar Ejvegård (2003) är att kontrollera om det som mätts verkligen var 

det som skulle mätas.  

 

Intervjuerna är ämnade till för att ge information där en ytterligare bild av 

processen kan skapas. Frågor kring hur det generellt arbetas med dokumenten 

samt vilka ansvar olika personer har kommer att ställas. Fyra personer kommer att 

intervjuas, två på kvalitetsavdelningen som arbetar med PPAP, och två på 

teknikavdelningen som jobbar med operationsbeskrivningar och ansvarar för 

uppdatering av kontrollplaner. Intervjuerna kommer att följa samma 

tillvägagångssätt och samma frågor kommer att ställas till intervjupersonerna från 

berednings- och kvalitetsavdelningen. Intervjuerna är koncentrerade kring 

dokumentationen och hanteringen av den.  

 

För att försöka förstärka reliabiliteten ytterligare kommer hänvisningar och 

referenser till litteraturen att återges i rapporten. Tanken med detta är att läsaren 

enkelt ska kunna hitta teorin för att kunna granska och eventuellt göra egna 

tolkningar. 
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2.6 Metoders eventuella brister 

  

Metoderna kan ha eventuella brister då alla möjliga aspekter kanske inte kommit 

att beaktas. Avgränsningen i arbetet är att PPAP granskas, utan att hela ISO/TS 

16949 granskas. Djupare granskning av ISO/TS 16949 kanske skulle komma att 

visat på brister och potentiella risker som inte upptäckts och dokumenterats i detta 

arbete.  

 

Intervjuerna berörde fem personer. Om flera blivit berörda hade resultatet kanske 

blivit annorlunda. De intervjuades för att de arbetar med dokumenten, för att de 

ansvarar för att PPAP kommer till och hur SmarTeam fungerar. En ytterligare 

aspekt är att det fanns en känsla av att avdelningarna skyllde på varandra under 

intervjuerna, vilket kan ha lett till att allt inte kommit fram under intervjun. Det 

kan vara så att det finns mer information som förblivit dold. 
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3 Företagsbeskrivning 

Detta kapitel beskriver kort Getrag All Wheel Drive AB ur ett historiskt 

perspektiv. Dessutom vilka komponenter som tillverkas och till vilka kunder de 

levereras till. All informationen är hämtad ur företagets intranät.  

 

 

 

3.1 Historiskt perspektiv 

 

Dagens Getrag All Wheel Drive AB i Köping startades redan 1856 och hette då 

Köpings mekaniska verkstad. Bland annat tillverkade företaget då kugghjul till 

olika kunder. Längre fram i tiden inleddes ett samarbete med Volvo. Året var 

1927 och samarbetet gällde tillverkning av växellådor. Köpings mekaniska köptes 

upp av Volvo efter ett längre samarbete. Företagets historia illustreras nedan, se 

Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Getrag All Wheel Drive AB: s historia. (Internt Getrag) 

 

 

 

Företaget skulle komma att utvecklas till en leverantör av bakaxlar och 

komponenter till fyrhjulsdrift. Tekniken har utvecklats fortlöpande på Getrag All 

Wheel Drive AB gällande fyrhjulsdriften. I början reglerades styrningen 

mekaniskt i dessa bakaxlar. Idag har utvecklingen gått framåt där företaget 

levererar el-styrda system som är mer tillförlitliga än de tidigare mekaniska 

generationerna. Ur ett historisktperspektiv har kvalitet styrt företagets sätt att 

tillverka och leverera sina produkter. Kvalitet har genom alla år varit den 

viktigaste utgångspunkten för företaget. (Internt Getrag) 

 

 

 

3.2 Dagsläget 

 

Getrag All Wheel Drive AB är etablerade inom bilindustrin. De har ett samarbete 

med de flesta av de stora aktörerna inom bilindustrin. Nedan illustreras GAWD: s
1
 

affärsförbindelse och ägarstruktur, se Figur 3.  

                                                 
1
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Figur 3. Getrag All Wheel Drive AB: s affärsförbindelse & ägarstruktur. (Internt Getrag) 

 

 

 

Getrag All Wheel Drive AB ägs till 60% av Getrag/Dana Holding Company. De 

resterande 40% ägs av Volvo Car Corporation (Ford).  

 

Getrag finns representerade och driver verksamheter i Europa, Nordamerika och 

delar av Asien. Företagets vision är att ständigt växa och ta marknadsandelar 

genom att fortsätta att leverera komponenter av yttersta världsklass. 

Företaget är idag en av de världsledande leverantörerna av AWD
2
, det har de 

lyckats med genom att ha ett bra tekniskt rykte och kvalitetstänkande. Säkerheten 

hos fordonen är nummer ett, vilket ställer höga krav på kvalitet. (Internt Getrag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att enklare förstå företagets globala organisation, visas nedan ett 

organisationsträd, se Figur 4. 
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Figur 4. Getrag Organisation . (Internt Getrag) 

 

 

 

 

 

3.3 Produkter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagets huvudsakliga produkter är vinkelväxlar (PTU) och bakaxlar (RDU). 

Delar av de ingående detaljerna görs i Köping. Resterande ämnen
3
 köps från olika 

underleverantörer och bearbetas enligt företagets krav och specifikationer.    

Montering av bakaxlar och vinkelväxlar görs parallellt med tillverkningen. 

Produkterna levereras till olika bilmodeller över hela världen. 

                                                 
3
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Utformningen av RDU och PTU ser olika ut beroende på vilken kund de levereras 

till. Slutmonteringen av dessa sker i Köping för att sedan levereras till olika 

fabriker för montering i bil. Enheterna är kalibrerade samt provkörda innan 

leverans sker. (ibid.) 

 

3.5 Kvalitets vision 

 

Getrag All Wheel Drive AB: s vision är att förutsättningar för god kvalitet måste 

finnas. För att produktionen ska kunna ske förutsägbart, störningsfritt och utan 

kvalitetsbrister måste alla förberedande steg ha skapat förutsättningar för detta, se 

Figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Förutsättningar för god kvalitet. (Internt Getrag) 

 

 

 

 

Vidare menar Getrag att om rätt förutsättningar ska till gäller att: 

 

 Ta hand om kundens krav 

 Konstruera produkten 

 Ta fram produktionsprocessen 

 Ha dugliga maskiner 

 Kunna verifiera produkt- och processkrav 

 Ha kvalitetssäkrade, köpta artiklar och ämnen 

 Ha rätt resurser och kompetens (ibid.) 

 

 

Volvo S80, S60, V70, XC70 

RDU 

PTU 

Specifikation 
Produkt/Artikel Människa Material  

Maskin Mätning 

Metod Management 
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4 Teoretisk referensram 

Detta kapitel behandlar olika teorier och verktyg som arbetet grundar sig på. 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren nödvändiga kunskaper för att kunna 

förstå arbetet. Teorierna kommer att presenteras kortfattat och kan senare 

studeras ytterligare i referenslitteraturen. 

 

 

 

 

 

4.1 Kvalitetsbegreppet 

 

Ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas”, vilket betyder ”beskaffenhet”.  

Det finns många olika sätt att definiera ordet kvalitet, Bergman och Klefsjö (2007) 

definierar begreppet: ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.” 

Denna definition är en av många. Wiklund (2004) definierar begreppet: ”När alla 

krav och förväntningar harmonierar med det som man byggt upp för att klara 

dessa krav, då uppstår kvalitet.”  

 

 

 

4.1.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

 

Bergman et al. (2007) menar på att organisationer i både den privata samt 

offentliga sektorn ser kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten. Ett 

sådant handlande utgör grunden till TQM
4
.  

TQM kan, enligt Bergman et al. (2007), översättas till att: ”man strävar ständigt 

efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till 

lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade 

och som har fokus på organisationens processer”. TQM är en filosofi som 

stressar tre principer att nå höga resultat med avseende på processer och kvalitet. 

Dessa principer är relaterade till kundtillfredsställelse, delaktighet och ständiga 

förbättringar. (Krajewski, Ritzman och Malhotra 2007) 

I den offensiva kvalitetsutvecklingen menar Bergman et al. (2007), att det finns 

hörnstenar, se Figur 7. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Total Quality Management (TQM) 
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Figur 7. Hörnstenar i offensivkvalitetsutveckling. (Bergman et al. 2007) 

 

Centralt i dagens syn på kvalitet är att alltid sätta kunderna i centrum menar 

Bergman et al. (2007), vidare menar de på att kvalitet måste värderas av kunderna 

och ställas i relation till deras behov och förväntningar. Detta innebär att kvalitet 

är ett relativt begrepp, som bland annat bestäms av konkurrensen på marknaden. 

En produkts kvalitet kan upplevas som starkt försämrad om en konkurrerande 

produkt med bättre egenskaper dyker upp på marknaden. (ibid.) 

 

 

En annan viktig del i offensiv kvalitetsutvecklingen är att jobba med ständiga 

förbättringar. Symbolen för ständig förbättring är den så kallade 

förbättringscykeln, ”Planera – Gör – Studera – Lär” (Plan, Do, Study, Act), se 

Figur 8.  

 

 

 

         
 
Figur 8. PDSA - cykeln med dess fyra faser; planera, gör, studera och lär.  (Bergman et al. 2007) 

 

 

 

 

För att kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt fodras att det skapas förutsättningar 

för delaktighet i arbetet med att tillfredsställa kunden med en ständigt förbättrad 

kvalitet. En väsentlig hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling är därför att på olika 

sätt underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt få påverka beslut 

och delta i förbättringsarbetet. (Bergman et al. 2007) 
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med  
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Sätt kunderna 
 i centrum 



 

 15 

 

Det är viktigt att basera beslut på fakta och inte låta slumpfaktorer ha en 

avgörande betydelse. För att lyckas med detta krävs kunskap om variationer och 

förmåga att skilja verkliga orsaker från ”brus”. Vi måste skaffa, strukturera och 

analysera olika typer av information. (ibid.) 

 

En stor del av organiserade verksamheter kan ses som processer. Med det menas 

att ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas. Målet för processen 

är att tillfredsställa sina kunder med det slutresultat som produceras, och samtidigt 

använda så lite resurser som möjligt. Man skiljer mellan tre typer av processer; 

huvudprocesser, stödprocesser samt ledningsprocesser. (ibid.) Dessa begrepp 

kommer att beskrivas ytterligare i kapitel 4.1.7.  

 

Wiklund (2004) menar på att det finns grundläggande principer för 

kvalitetsledning som organisationer måste diskutera igenom och i princip godta.   

Dessa principer är en förutsättning i kvalitetsstandarder. 

 

- Kundfokus. 

- Ledarskap. 

- Medarbetarnas engagemang. 

- Processinriktning. 

- Systemangreppssätt för ledning. 

- Ständig förbättring. 

- Faktabaserade beslut. 

- Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. 

 

Även Wiklund (2004) menar på att perspektivet ska vara att företag utgår från 

kundens behov. Kunderna är konsumenter och deras behov måste uppfyllas. 

 

I kapitel 4.1.2 har vi kunnat ta del av vad offensiv kvalitetsutveckling innebär. 

Direkt borde läsaren inse att ständig utveckling är ett viktigt verktyg för alla 

aktörer på marknaden. Utan en plan eller redan etablerat system för 

kvalitetsutveckling blir det svårt att erövra eller behålla marknadsandelar. Allas 

delaktighet är ett viktigt verktyg. I kapitel 4.5 kommer vikten av allas delaktighet 

att tas upp. 

 

”Vi måste tillfredsställa både de interna kunderna inom företaget eller 

organisationen och de externa kunderna som köper, utnyttjar eller på annat sätt 

påverkas av de producerade varorna eller tjänsterna.” (Bergman et al. 2007) 

 

För att lyckas med detta behövs ett etablerat system för kvalitetsutveckling. 

 



 

 16 

4.1.2 Kvalitetsbristkostnader 

(Bergman et al. 2007) menar på att så sent som 1800-talet mättes 

produktkvaliteten med hjälp av en felkvot, det vill säga antalet producerade 

enheter som inte uppfyller de ställda fordringarna. Det kom att kallas för 

”kvalitetskostnader”. Detta begrepp är många gånger otillräckligt som 

kvalitetsmått.  

 

Kvalitetskostnaderna delas upp i: 

 

- Interna felkostnader, kostnader orsakade av intern upptäckt av produkter 

eller material som avviker från ställda krav 

  

- Externa felkostnader, kostnader orsakade av att produkter blivit felaktiga 

och inte upptäckts förrän de kommit till kunden. 

 

 

- Kontroll kostnader, kostnader för att kontrollera att produkter och material 

uppfyller ställda krav i de olika leden i tillverkningsprocessen. 

 

- Förebyggande kostnader, kostnader för olika kvalitetsbefrämjande 

åtgärder inom hela utvecklings- och tillverkningsprocessen. (ibid.) 

 

 

Wiklund (2004) menar på att syftet med att inventera sina kvalitetsbristkostnader 

är ju att man vill kunna påverka dem och förbättra sin verksamhet. Han 

klassificerar kostnaderna: 

 

- Brister i marknadsföring och utfästelser till kund och intressenter, bl.a. 

missade kunder och affärer och brister i kommunikation till kunder. 

 

- Brister under utförande, bl.a. tidspress, slarv och trötthet bland personal. 

 

 

- Lednings- och kommunikationsbrister, bl.a. otydliga eller obefintliga mål 

och osäkerhet i ansvar och befogenheter. 

 

- Fel på produkt eller tjänst, bl.a. produkten/tjänsten stämmer inte med 

specifikationen, produkten/tjänsten har inte den prestanda som utlovats. 

 

 

- Administrativa brister, bl.a. tid att söka dokument, dubbelarbete, inte ha 

ordning och reda och regler som ska följas men som är krångliga. 

 

 

Av alla dessa kostnader är de interna kostnaderna mest uppenbara och enklast att 

följa upp. De externa felkostnaderna är betydligt svårare att beräkna. En grov 

uppskattning tyder på att de interna kostnaderna motsvarar för 40 % av de totala 

kostnaderna. (Bergman et al. 2007)  
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Wiklund (2004) håller med om att de interna kostnaderna är störst och kan hittas i 

ineffektiva interna processer och brister i ledning och kommunikation. 

 

 

4.1.3 Kvalitetsutveckling 

Kvalitetsutvecklingen kan delas upp i fyra faser. Dessa faser kontrollerar 

kvaliteten på produkter på olika sätt, se Figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Kvalitetsutvecklingens fyra faser.  (Bergman et al. 2007) 

 

 

Kvalitetskontrollen handlar om att kvaliteten på produkter kontrolleras efter att de 

blivit producerade. Det vill säga, om kvalitetsavvikelser skulle uppstå, hittas dessa 

efter att produkten blivit tillverkad. I det läget är det svårt att påverka produktens 

egenskap. Den är tillverkad och klar och företaget kan inte påverka de processer 

som genererat i att produkten tillverkats. (Bergman et al. 2007) 

 

Kvalitetsstyrningen handlar mer om strävan att redan i processen fånga upp 

tecken som tyder på att enheterna kommer att bli defekta. Vid behov görs 

erforderliga justeringar av processen för att undvika produktion av defekta 

enheter. (ibid.) 

 

Kvalitetssäkringen görs innan produktionen. Arbetet fokuseras på att formulera 

och samla rutiner för hur inkommande material och mätinstrument ska hanteras. 

Det som eftersträvas är att innan produktionen startat ska vissa aspekter säkras så 

att produkterna får de egenskaper som företag bestämmer. (ibid.) 

 Kvalitetsutveckling 
….. ständiga 
förbättringar innan, 
under och efter 
produktionen 

Kvalitetssäkring ….. innan produktionen 

Kvalitetsstyrning ….. under produktionen 

Kvalitetskontroll ….. efter produktionen 
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Wiklund (2004) menar på att själva kvalitetssäkringens syfte är att: 

 

- Förebygga att det blir fel genom att styra processer. 

 

- Ge signal om något är på väg att gå fel genom mätetal, avvikelsehantering, 

revisioner och olika uppföljningar. 

 

- Åtgärda när något blivit fel: rutin för förbättringsrapporter, reklamationer 

och kundklagomål. 

 

Kvalitetssäkringen innehåller de ovannämnda faser, dessutom att företag ska 

sträva efter ständiga förbättringar. Genom denna fas säkerställs kvaliteten i alla 

led; före, under och efter. Att ständigt utvecklas bidrar till att företag hänger med i 

utvecklingen och får ännu bättre kvalitet.  

 

 

Den ständiga utvecklingen är enligt (Liker 2004) svårt att uppnå. För att lyckas 

måste ett flöde genom alla processer skapas för att problem ska bli synliga och att 

företag i sin tur ska kunna åtgärda det. Han menar på att strävan efter ständiga 

förbättringar handlar om en vision som sträcker sig långt in i framtiden. Det är 

något som företag måste sträva efter och jobba kontinuerligt med för att nå.  

Precis som vi kan läsa under avsnittet 4.1.2 rörande PDSA-cykeln, drar författaren 

en liknande korrelation rörande ständig utveckling, se Figur 10. 

 

 

 

                              
Figur 10. Creating flow and PDCA.  (Liker 2004) 
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4.1.4 Tillförlitlighetsteknik/Förbättringsmetod 

Vi blir allt mer beroende av olika tekniska system och att de fungerar felfritt. 

Tillförlitligheten är därför för många produkter en mycket väsentlig 

kvalitetsdimension. (Bergman et al. 2007) 

 

Tillförlitlighetsteknikens syfte är då att: 

 

- Att finna orsaker till fel och försöka eliminera dessa orsaker, dvs. öka 

produktens motståndskraft mot att fel inträffar. 

 

- Att finna konsekvenserna av fel och att om möjligt lindra eller eliminera 

dessa, dvs. öka produktens motståndskraft mot inträffade fel, 

(feltolerans
5
). (ibid.) 

 

 

Höglund och Olsson (2006) menar på att det finns tre olika kategorier när val av 

förbättringsmetod ska göras.  

 

- Förebyggande åtgärder 

- Korrigerande åtgärder 

- Resultathöjande åtgärder 

 

De förebyggande åtgärderna syftar till att minska risken för att avvikelser skall 

uppstå. Det kan röra sig om att möta kraven i, på företaget gällande, 

kvalitetsstandard. Om en avvikelse ändå skulle uppstå, gäller det att snabb vidta 

korrigerande åtgärder, rätta till det som fallerat och återställa processen till den 

normala nivån. Först måste analys göras för att förstå vad som förorsakat att 

processen avvikit från det normala innan ett lämpligt förbättringsverktyg väljs.  

De resultathöjande åtgärderna handlar om krav på ökad effektivitet för att 

reducera kostnader eller att identifiera behov av bättre kvalitet eller utveckling av 

effektivare arbetsmetoder. (ibid.) 

 

Vilken teknik eller förbättringsmetod som väljs kommer inte att fungera om de 

människor som arbetar inom fältet inte kan tillämpa det. (Liker 2004) skriver att 

det inte spelar någon roll hur dyr och avancerad teknik ett företag köper. Om 

företaget inte lär sina anställda att stanna upp och ta upp problemen så att de blir 

synliga, kommer inte något system att fungera. Om företag inte har något 

problemlösningssystem, finns inte heller någon ide att investera stora pengar i 

avancerade systemlösningar. 

                                                 
5
 Motståndskraft mot inträffade fel. (Feltolerans) 
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Wiklund (2004) skriver att om man förbättrar en rutin som i grunden är en dålig 

rutin, finns risken att hela systemet blir tungt. Det är inte alltid den tekniska 

lösningen är den bästa, menar han. 

 

Vikten av att skapa förutsättningar för allas inblandning är stor. Alla anställda 

måste inse och definiera vad kvalitet är för företaget de är anställda på. De måste 

våga stanna upp för att avvikelser ska bli synliga, de måste också använda sig av 

tekniker och metoder genom vilka de tillsammans kan lösa problem. 

 

 

4.1.5 (5 S) 

Ett bra verktyg för att ta upp problem till ytan så att de blir synliga är 5 S-

metoden. Enligt (Krajewski et al. 2007) är detta en metod för organisering, 

städning, utveckling och standardisering. Alla termerna startar med ett S och är 

relaterade till varandra; Sort, Straighten, Shine, Standardize och Sustain. 

 

(Liker 2004) definierar uttrycken: 

 

- Sort: sortera bland föremål och behåll bara det som behövs. 

 

- Straighten: allt ska vara på den plats som är ämnad för föremålet. 

 

 

- Shine: genom städning kan dolda fel komma att upptäckas. 

 

- Standardize: utveckla system och procedurer så att de tre första punkterna 

följs. 

 

- Sustain: skapa självdisciplin så att alla punkter blir en evigtpågående 

process som har fokus på ständiga förbättringar. 

 

Författaren har illustrerat sambandet mellan alla punkterna, se Figur 11. 
  

 
Figur 11. 5 S (Liker 2004) 
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4.1.6 Processer 

Processen bidrar till att knyta ihop historiken med framtiden. Från processen 

genereras information om hur väl processen tillfredsställer sina kunders behov. 

Processen stöds av en organisation som består av människor och deras relationer 

samt olika typer av hjälpmedel. (Bergman et al. 2007) 

 

Det finns tre olika typer av processer: 

 

- Huvudprocesser: har till uppgift att uppfylla de externa kundernas behov 

och förädla de produkter organisationen erbjuder. 

 

- Stödprocesser: har till uppgift att tillhandahålla resurser till 

huvudprocesserna. 

 

- Ledningsprocesser: har till uppgift att besluta om organisationens mål och 

strategier samt genomföra förbättringar av organisationens övriga 

processer. (ibid.) 

 

 

Enligt (Höglund et al. 2006) handlar huvudprocesser om att förverkliga visionen. 

Han menar på att en process har en tydlig början och ett slut med ett antal 

samverkande delprocesser, vilka tillsammans skapar det som efterfrågas. Han 

illustrerar huvudprocessen, se Figur 12. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 12.  Huvudprocessen. (ibid.) 
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utveckling 

Marknads- 
acceptans 
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4.1.7 Processernas kvalitetssäkring 

En huvud- eller stödprocess består av ett antal olika delprocesser. Dessa måste, för 

att kunna fungera optimalt, kommuniceras väl för att processen som helhet ska 

fungera som avsett. (Höglund et al. 2006)  

I den gemensamma kontaktytan mellan två samverkande delprocesser sker 

kommunikation av kundkraven som processen ska tillfredsställa. Här blir bäraren 

av processkraven CtQ
6
 betydelsefull eftersom den överför kundens krav uppåt i 

processen till den första initiala delprocessen som drar igång hela processen. 

(ibid.) Nedan illustreras ett exempel på hur kvalitetssäkring av en process kan 

göras, se Figur 13. 

 

 

   

                        

 

 

 
Figur 12.  Kvalitetssäkring av processen. (ibid.) 

 

 

(Bergman et al. 2007) skriver om att det är viktigt att förbättra processernas 

kontinuerlighet vilket medför bättre kvalitetssäkring. Processerna borde förbättras 

med avseende på: 

 

- Kvalitet: dvs. förmågan att tillfredsställa kundernas behov och 

förväntningar. 

 

- Effektivitet: dvs. hur väl processerna utnyttjar organisationens resurser för 

att producera resultatet. 

 

- Anpassningsförmåga: dvs. hur väl processerna kan anpassas till förändrade 

förutsättningar. 

                                                 
6
 Critical to Quality (CtQ). Krav som måste respekteras för att en aktivitet ska kunna gå vidare till 

nästa delprocess. 

Att fastställa 
designkriterier 

Att konstruera Att tillverka 

CtQ CtQ 
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4.2 FMEA 

 

FMEA står för feleffektanalys och är ett mycket användbart arbetssätt för 

tillförlitlighetsanalys. Det innebär en systematisk genomgång av en produkt eller 

en process, dess funktion, felsätt, felorsaker och felkonsekvenser. En FMEA 

genomförs ofta som en kvalitativ analys av sambanden mellan komponenters 

felsätt och motsvarande felkonsekvenser på systemnivå och hur man kan vidta 

åtgärder för att förhindra feluppkomst eller reducera felkonsekvenserna. (Bergman 

et al. 2007) 

 

En FMEA kan utnyttjas på många olika sätt. Kvalitativa analyser kan vara 

lämpliga redan under planerings- och definitionsfasen av ett projekt. Syftet är då 

att undersöka om man kan uppfylla marknadens krav på tillförlitlighet En sådan 

FMEA kan tjäna som ett utomordentligt underlag för konstruktionsgenomgångar. 

Dessa typer av FMEA kallas för konstruktions - FMEA. (K-FMEA) (ibid.) 

 

I samband med produktionsberedning är en process – FMEA, (P-FMEA), ett sätt 

att värdera tillverkningsprocessen. I allmänhet studeras på fel på produkten och 

hur dessa fel kan orsaka störningar i tillverkningsprocessen. En process – FMEA 

kan tjäna som underlag dels för arbetet att förbättra processen före och efter 

produktionsstart och dels som underlag för uppläggning av processtyrningen. 

(ibid.) 

 

Enligt (IATF Vägledning till ISO/TS 16949:2002) är FMEA ett verktyg som måste 

beaktas, både konstruktions- och process - FMEA.  

 

 

 

 

4.3 Statistisk processtyrning (SPS) 

 

I alla sammanhang upplever vi variationer vars orsaker vi ofta inte kan precisera. 

Exempel på källor till variation kan i en tillverkningsprocess vara spel i lager och 

styrningar, glapp i spindlar, vibrationer, etc. (Bergman et al. 2007) 

I en tjänsteprocess är exempelvis osäkerhet i information, brister i rutiner och 

olikheter mellan olika individer orsaker till variation. (ibid.) 

 

Syftet med statistisk processtyrning är att försöka finna så många variationsbidrag 

som möjligt och sedan eliminera dessa. När man på så sätt fått en stabil process 

med liten variation är målet att bibehålla eller om möjligt ytterligare förbättra 

processen. (ibid.) 

 

Det finns två olika sorters variationer: urskiljbara och slumpmässiga. Det finns 

dock ingen klar gränslinje mellan dessa två, vad som är urskiljbart är inte 

beroende av den information och kunskap vi skaffat oss om processen. (ibid.) 

 

Syftet med statistisk processtyrning är främst baserat på informationen från 

processen: 
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- Identifiera urskiljbara orsaker och eliminera dessa. 

 

- Övervaka processen när den är i statistisk jämvikt så att inte nya 

urskiljbara orsaker introduceras utan operatörens vetskap. 

 

- Fortlöpande fånga information från processen så att nya orsaker till 

variation kan identifieras som urskiljbara och sedan elimineras. (ibid.) 

 

 

 

Statistisk processtyrning är en vital del av det kontinuerliga förbättringsarbetet. 

Genom att skaffa och utnyttja ny information från processen kan nya orsaker till 

variation identifieras som urskiljbara och elimineras eller åtminstone kompenseras 

för. På så sätt kommer processens variation att minska, kostnaderna för 

kvalitetsbrister att avta och kvaliteten förbättras. (ibid.) 

 

Många gånger används inte statistiskt synsätt på processerna, detta medför att man 

missleds av den slumpmässiga variationen och tror att den är urskiljbar. När man 

försöker kompensera det leder det då till att variationerna ökar istället.  

 

 

4.4 Dokumentation 

 

 

Enligt (IATF Vägledning till ISO/TS 16949:2002) följer nedan exempel på 

dokumentation som gäller fordonsindustrin: 

 

- Affärsplaner 

- Kalibreringsrutiner 

- Styrplaner 

- Konstruktionsritningar 

- Kundspecifika krav 

- Konstruktionsstandarder 

- Kontrollinstruktioner 

- Materialspecifikationer 

- Numeriska (CAD) data 

- Driftsrutiner 

- Kvalitetssäkringsrutiner 

- Kvalitetsmanual 

- Kvalitetspolicy 

- Arbetsinstruktioner 

- Styrning av ändringar: 

 

 

 

Erfarenheten visar att ostyrda ändringar leder till kvalitetsproblem såväl hos 

organisationen som hos kunden.  Betydelsefulla faktorer som bör granskas: 
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- Styrplan 

- Kundkrav 

- Konstruktionsdokument 

- Kontrollinstruktioner 

- Processparametrar för bearbetningsmaskiner 

- Materialspecifikationer 

- Mätdon 

- Krav för godkännande av artiklar 

- Ritningar 

- Arbetsinstruktioner (ibid.) 

 

ISO/TS 16949 kräver att organisationer utvecklar kontrollplaner och att uppdatera 

dessa när en ändring görs så att produkten kan påverkas, tillverkningsprocessen 

påverkas, mätningarna påverkas och källor till FMEA påverkas. (Hoyle 2005) 

 

 

Arbetsinstruktioner: 

 

Dessa instruktioner kan finnas i form av processkartor, instruktioner för kontroll 

och laboratorieprovning, följekort, provningsrutiner, standardiserade 

operationslistor och ritningar. Dessa instruktioner bör i tillämplig utsträckning 

innefatta eller hänvisas till: 

 

- Gällande tillverkningsunderlags revision eller datum 

- Eventuella speciella egenskaper, angivna av kunden eller organisationen. 

- Instruktioner för kontroll och provning med acceptanskriterier 

- Instruktioner för identifiering och utnyttjande av material 

- Operationens beteckning och nummer kopplat till flödesschemat 

- Artikelbeteckning och artikelnummer 

- Åtgärder vid fel 

- Tillämpliga standarder för beredning och tillverkning 

- Intervall för verktygsbyten och ställinstruktioner (ibid.) 

 

Med specificerade dokument, menar Wiklund (2004), menas dokument som 

företag måste ha kontroll över i sina processer. Dokument som kommer utifrån 

som krav på exempelvis kvalitet. Dessa dokument kan företaget inte påverka i stor 

utsträckning. Sedan är det viktigt att ifrågasätta sina egna styrande dokument: Är 

de effektiva? Vilka kan vi ta bort? Går det att ta bort eller slå ihop blanketter? 

 

Frågor att ställa sig vid granskning av hur de egna styrdokumenten fungerar: 

 

- Är dokumentet döpt, daterat och signerat? 

- Var hör det hemma i arbetsprocessen? 

- Är det tillräckligt kundperspektiv på det? 

- Är det ett effektivt dokument som används? 

- Kan det bantas? 

- Vad händer om vi slopar det? 

- Vilka/hur många berörs av det? (ibid.) 
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Det som händer när kartläggning av arbetsprocesser sker tillsammans i 

arbetsgrupp är att man upptäcker sina svaga punkter. Med det menas ställen där 

något kan gå fel eller att det arbetas omotiverat olika och att det kan finnas risker 

eller uppenbara nackdelar att fortsätta så. Det handlar om att reducera onödiga 

variationer i utförandet av ett arbete. (ibid.) 

 

 

När alla gruppers flödesscheman läggs jämte varandra brukar ytterligare svagheter 

upptäckas. Oftast att de inte hänger ihop eller också att kan det handla om att de är 

inkonsekventa. Kommunikationsbrister tydliggörs också. Följande frågor kan då 

ställas: 

 

- Går olika flödesscheman att foga samman? 

- Strider vi mot varandra? 

- Går det att förenkla ytterligare? 

- Är det tillräckligt kundperspektiv på flödet? 

- Är vi nöjda med hur informationen flyter mellan processerna? 

- Har vi tillräcklig enhetlighet i våra styr- och resultatdokument? (ibid.) 

 

Flödesscheman bör ritas om efter hand där alla i gruppen är överens om hela 

arbetsprocessen. Det är dock viktigt att komma fram till en punkt där alla är riktigt 

nöjda och att de inser att den perfekta praxisen inte existerar. Den kan bara 

fortsätta och utvecklas av dem som arbetar. 

 

4.5 ”5 Varför - analys”  

 

Toyota har skapat “five-why” analysen. Denna analys kan hjälpa oss att upptäcka 

djupare systematiska orsaker till problem. Något riktigt djup bakom denna analys 

finns inte. Helt enkelt handlar det om att fråga varför fem gånger när det finns en 

problemformulering. (Liker 2004)  

Han menar på att det första svaret som ges efter att en fråga blivit ställt kan brytas 

ner ytterligare för att komma åt den verkliga orsaken till exempelvis ett problem, 

se Figur 13. 

 

 
 

Figur 12. ”5-Why”. (ibid.) 

 

 

För varje gång ”Varför” frågas, bryts problemformuleringen ytterligare i strävan 

att komma fram till den verkliga orsaken. Genom att göra på detta vis identifieras 

den verkliga orsaken till problem eller avvikelse, vilket också ger mer exakt svar 

på vilka resurser som behövs och var de skall koncentreras för att lösa problemet. 

Efter att frågan ställts fem gånger om kommer det riktiga svaret fram. (ibid.) 
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4.6 ISO/TS 16949 

 

ISO/TS 16949 är en sammanvägning av alla nationella standarderna QS-9000, 

VDA 6.1, EAQF samt AVSQ, se Figur 13. 

 

 

 

 
 

Figur 13.  ISO/TS ersätter olika standarder.  (Bergman et al. 2007) 

 

 

Dessa olika nationella standarder inom bilindustrin har orsakat problem. Ett är att 

man inom bilindustrin har gjort flera uppköp och dessutom skapat olika former av 

deläganden, däribland Ford - Volvo, GM - SAAB, Ford - Mazda, Bugatti – VW 

och Seat – VW. Detta gör det svårt med olika kravstandarder.  

Ett annat problem är att en leverantör till bilindustrin exempelvis kan ha Ford som 

kund i USA som kräver QS-9000 och dessutom Peugeot i Frankrike som har 

EAQF och VW i Tyskland med VDA 6.1. Detta har skapat ett intresse inom 

bilindustrin för att harmonisera de olika standarderna. (Bergman et al. 2007) 

Tanken med framtagning av ISO/TS 16949 var att ta fram ett kvalitetssystem som 

resulterar i ständiga förbättringar, med betoning på förebyggande av fel och 

minskning av variationer och slöseri som utvecklas i leverantörskedjan. (ibid.) 

 

Inom ISO/TS 16949 jobbas det bland annat med PPAP. I nästkommande kapitel 

redogörs vad detta handlar om. 
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4.6.1 PPAP (Product Part Approval Process) 

 

I PPAP-manualen definieras krav för att ett företag ska kunna få 

serieleveransgodkännande. Dessutom vilka dokument som ska redovisas samt vid 

vilka förutsättningar ett godkännande från kunden krävs. Det kan sammanfattas 

att en leverantör skall ansöka för serieleveransgodkännande 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. (Eriksson och Kinde, 2001) 

 

 

PPA- processen styrs av arton kravelement som beskriver aktiviteter och 

dokumentation som skall redovisas och genomföras inför en ansökan om 

serieleverantörsgodkännande. Dessa kan dessutom kompletteras av ytterligare 

kravelement som definieras av kunden. (ibid.) 

 

Nedan beskrivs de arton kravelement som är hämtade ur PPAP referensmanual 

(2006): 

 

 

1. Tekniska 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 tekniska 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 processflödesdiagram som tydligt beskriver 

produktionsprocessens steg och ordningsföljd. 

 

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.  
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8. Mätsystemanalys: Leverantören skall redovisa tillämpliga MSA-studier 

enligt MSA-manualen. 

 

 

9. Mätprotokoll dimension: Leverantören skall visa på att dimensioner och 

mått verifierats enligt det tekniska underlaget och styrplanen samt att 

resultatet uppfyller kraven. Resultatet 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 spårbarhet finns.  

 

10. Mätprotokoll material och prestanda: Leverantören skall registrera 

material- och prestandaresultat för prov specificerade av de tekniska 

underlagen och styrplanen. Materialprov skall göras för komponenter och 

produktmaterial då materialkrav är specificerade i de tekniska underlagen 

och styrplanen. Prestanda- och funktionsprov skall göras för komponenter 

och produktmaterial då prestanda och funktionskrav är specificerade i de 

tekniska underlagen och styrplanen. 

 

 

11. Initiala process- och duglighetsstudier: Den initiala processdugligheten 

skall fastställas 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 resultatet. Om processen inte är i statistisk jämvikt skall åtgärder 

vidtagas, en korrigerande handlingsplan fastställas och kunden meddelas 

innan ansökan lämnas in. 

 

12. Laboratorieredovisning: Inspektion och prov skall genomföras av ett 

kvalificerat laboratorium definierat av kundens krav. Laboratoriet skall 

redovisa dokumentation som styrker att man är kvalificerade för de prov 

och tester som genomförs. 

 

 

13. Utseenderapport: En separat rapport skall färdigställas för varje artikel 

eller en serie av artiklar som har utseendekrav definierade av den tekniska 

specifikationen. Vid uppfyllda krav skall utseende rapport 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 
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godkännande av kund eller föreskrivs i styrplanen som referens eller 

standard. Likare skall vara identifierad och märkt med kundens 

godkännande. 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 kunden. Leverantören skall 

verifiera att alla prov och mätresultat överrensstämmer med kundens krav 

och att dokumentation finns tillgänglig och beroende på redovisningsnivå, 

finns bifogad i PSW: n. En ansvarig tjänsteman hos leverantören skall 

godkänna PSW: n och tillhandahålla kontaktinformation.     

 

4.7 Lean Production 

 

Sammanfattningsvis handlar Lean Production om att: 

 

- Fostra till en atmosfär av kontinuerliga förbättringar och lärande. 

- Tillfredsställa kunder och samtidigt eliminera slöseri. 

- Se till att få kvaliteten rätt första gången. 

- Utveckla ledare internt, istället att ta in dem utifrån. 

- Lära och utveckla de anställda att bli problemlösare. 

- Växa tillsammans med sina leverantörer och kunder. (Liker 2004) 

 

 

 

4.7.1 Eliminera slöseri 

Enligt Liker (2004) finns åtta olika typer av slöseri: 

 

1. Överproduktion: Att producera komponenter för vilka det inte finns 

order för, vilket leder tillbuffertar och förvarings- och transportkostnader 

av överproduktion. 

 

2. Väntande: Att behöva vänta på att processen ska gå till nästa fas. 

Maskinstopp, process förseningar och flaskhalsar är några exempel. 
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3. Onödig transport av produkter: Produkter förflyttas långa sträckor 

mellan företagets processer i strävan efter att förädla produkten. Detta sker 

genom dålig layout. 

 

4. Onödiga processteg och inkorrekta processer: Det handlar om att 

företag tar onödiga steg i sina processer vid förädling av produkter. Att 

producera onödigt bra kvalitet kan vara en av orsakerna. 

 

 

5. Inventarier: Genom att ha buffertar kan problem som defekter komma att 

inte upptäckas. Obalans i produktionen kan döljas genom att företag 

bygger buffertar. 

6. Onödiga rörelser: Genom att arbetarna inte får strukturerad placering av 

de verktyg de behöver i sitt arbete kan letandet av dessa verktyg leda till 

slöseri av tid.  

 

7. Defekter: Produktion av defekta produkter eller produkter som efter 

processen behöver korrigering. Slöseri av tid både under produktionen då 

defekter genereras, samt efter bearbetning för att åtgärda den defekta 

detaljen. 

8. Oanvänd kreativitet hos de anställda: Företag förlorar idéer, kunskap 

och förbättringsförslag genom att inte engagera sina anställda eller att inte 

lyssna på vad de har att säga.  

 

Enligt Liker (2004) borde alla företag jobba med att eliminera dessa orsaker till 

slöseri. 
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4.7.2 Tekniska system 

Liker (2004) skriver om ett verktyg Japanerna använder sig av vid 

kvalitetsproblem. Verktyget heter andon och handlar om att de anställda stannar 

upp när ett problem uppstår och tillsammans hjälps åt att lösa det. Det handlar om 

att företaget och organisationen strävar efter att alla stannar upp och hjälps åt.  

 

Detta verktyg, menar han, kan tillämpas i olika produktioner då arbetet till stor del 

följer ett och samma mönster. Arbetet repeterar sig. 

Dock, menar han på, kan andon tillämpas i kontorsmiljöer där arbetet inte är så 

repetitivt. I kontorsmiljön väntar personerna ofta på information för att kunna gå 

vidare i processen där denne ansvarar för. När informationen kommer skyndar sig 

denna person för att klara sitt arbete innan deadline. Just i detta exempel uppstår 

flera fel i processen. 

 

Dyra tekniska system behöver inte alltid vara lösningen till avvikelser i 

processarbeten. Om inte de anställa förstår innebörden av att stanna upp och 

tillsammans lösa ett problem eller att vilja ständigt utveckla sig själva och 

företaget, kommer inte heller ett tekniskt system att vara till någon hjälp. (ibid.) 

 

Han menar på att företag måste skapa en kultur där alla de anställda vill 

tillsammans lösa ett problem och ständigt utvecklas. 
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5. Nulägesbeskrivning  

I följande kapitel ges en beskrivning av hur kvalitetssäkringsarbetet fungerar på 

Getrag All Wheel Drive AB. Informationen är hämtad ur företagets manualer och 

instruktioner.  

 

 

5.1 Getrag All Wheel Drive AB: s nuvarande arbete med 
kvalitetssäkring 

 

Vid utveckling av nya produkter på Getrag All Wheel Drive AB styrs arbetet av 

ett grindsystem. Systemet talar om när olika aktiviteter ska vara klara, vilka som 

ska delta, hur det ska se ut mm. Vid de olika grindarna finns checklistor så 

projektledaren lätt kan se om allt är gjort och inget glömts. (Se Bilaga 1) 

 

För att lättare förstå huvudprocessen illustreras nedan grindsystemet, se Figur 15. 

 

 
 

Figur 15.  Grindsystemet (Internt Getrag) 
 

 

Detta grindsystem innehåller riktlinjer för kvalitetssäkring och återfinns i 

grindsystemet under ”Quality Planning”. I detta grindsystem ingår PPAP och 

hela arbetet resulterar i PPAP. (Internt Getrag) 

 

 

 

För att förstå alla de viktiga ingående verktygen som finns i detta grindsystem, 

kommer grindsystemet att brytas ned ytterligare för lättare förståelse, se Figur 16. 
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Figur 16.  Verktyg i grindsystemet. (Internt Getrag) 
 

 

 

Tittar vi närmare på figuren ser vi att kundkravet ställs först. När dessa krav är 

definierade skrivs kontraktet mellan Getrag All Wheel Drive AB och kunden. I de 

olika grindarna finns checklistor som verifierar att allt blivit gjort i tidigare skede 

av processen innan nästa steg tas. ”Gate 0” är början av ett projekt och ”Gate 10” 

slutet av projektet.  Projektledaren verifierar detta genom checklistor.  

Bland annat ritningar, FMEA, flödesplan, kontrollplan och 

operationsbeskrivningar återfinns i grindsystemet. Dessa verktyg ska 

kvalitetssäkra dels processen/projektet som ansvarar för produktutvecklingen. 

Samtidigt ska dessa verktyg kvalitetssäkra den produkt som kommer att tillverkas 

och slutligen skickas till kunden.  

Dessa verktyg resulterar i olika dokument. Dels för hantering inom företaget för 

fortsatt arbete, samt dokument som kommunicerar med kunden i form av 

kontrollplan. Operationsbeskrivningarna som tas fram resulterar i målvärden för 

operatörer och montörer. Dessa målvärden är specifikationer på produktens 

egenskaper med inriktning på kvalitet samt funktion. Operatörerna och 

montörerna jobbar efter dessa för att den specificerade kvaliteten ska uppnås.  

  

Alla dessa aktiviteter resulterar i PPAP som innehåller samlade dokument för 

godkännande av produkt. Dessa dokument sammanfattar resultat som visar att 

företaget kvalitetssäkrat produkten enligt ISO/TS 16949. (ibid.) 
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5.2 PPAP  

 

Företaget har rutiner gällande PPAP och all dokumentation den bör omfatta. Såväl 

dokument för interna bruk samt externa finns och uppfyller ISO/TS 16949 

standarden. Företagets inställning till PPAP är att det framtages vid nyutveckling 

av produkter samt uppdateras vid ändringsorder (ÄO). 

Företagets definition av vad som finns i deras PPAP är följande: 

 

Ritning    

Ändringar    

Kundgodkännande   

K-FMEA    

Flödesplan   

P-FMEA   

Kontrollplan   

Mätduglighet   

Mätningar UPL  

Provresultat  

Processduglighet  

TS-certifikat   

Utseende krav   

Skickat UPL  

Master UPL  

Kontroll verktyg  

Spec. kundkrav  

PSW   

Bulkmaterial  

Interna dokument 

 

 

Förvaring av dessa dokument sker på företagets interna server. I form av mappar 

kan berörd personal komma åt dessa dokument. En tydlig struktur över 

kvalitetssäkringsarbetet har företaget skapat för att personal lättare ska kunna 

orientera sig. Vid närmare undersökning av företagets arbetssätt vid 

kvalitetssäkring av produkter är det noterbart att flera avdelningar finns 

inblandade. Allt från konstruktion, som ska svara för konstruktions FMEA, (K-

FMEA), till kvalitetsavdelningar som säkerställer att bland annat kontrollplaner 

upprättas och finns tillgängliga för kunder. 

 

Operationsbeskrivningar och ritningar finns däremot i ett system som heter 

SmarTeam, se 5.5. Alla har tillgång till detta system via en webbapplikation. Alla 

andra dokument förutom dessa ligger på servern. 

 

Genom denna interna struktur av dokument kan alla dessa avdelningar uppfylla 

kravet de har på sig i processkedjan och samtidigt kommunicera med andra 

avdelningar på företaget som finns i den pågående processen. (ibid.) 
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5.3 Operationsbeskrivningar och kontrollplaner 

 

En operationsbeskrivning är ett dokument som ger olika målvärden en operatör 

eller montör ska följa i sitt arbete för att säkerställa att produkten kommer att 

uppfylla olika specifikationer produkten har. 

En operationsbeskrivning är en ritning av specifik produkt där alla viktiga mått 

anges, se Bilaga 2.  

Detta dokument är ett dokument som används internt inom företaget ute på de 

olika tillverkningsavdelningarna.  

Avdelningen för beredning och bearbetningsteknik är ansvariga för att dessa 

dokument tas fram och uppdateras vid eventuella ändringar.  

När konstruktionsavdelningen på företaget tagit fram en konstruktion på specifik 

produkt, ska beredningsavdelningen undersöka om det är möjligt att tillverka 

produkten enligt designkonceptet.  

För att på ett tidigt stadium identifiera eventuella risker med avseende på 

konstruktionen, upprättar konstruktionsavdelningen K-FMEA. Denna FMEA styrs 

av konstruktions- och beredningsavdelningen. När verifieringen blivit gjord att 

inga eventuella risker på konstruktionen finns, börjar beredningen sitt arbete. 

 

Beredningsavdelningen tar alltså emot konstruktionen och säkerställer att 

företagets processer klarar av att tillverka den tänkta produkten enligt 

konstruktionen. Avdelningen verifierar detta och steget efter blir att ta fram 

operationsbeskrivningar som blir målvärden för produkten.  

 

Kontrollplanen upprättas enligt det tänkta upplägget och ger då en översikt över 

kontrollaktiviteter och processflöden. En funktion som kontrollplanen uppfyller är 

frekvensen av kontroll av de produkter som tillverkas enligt 

operationsbeskrivning. I kontrollplanen kan en frekvens vara att företaget mäter 

exempelvis 3 komponenter på 100 tillverkade för att verifiera att processen ger 

korrekt output enligt operationsbeskrivning, se Bilaga 3. Ifylld blankett för 

kontrollplan arkiveras hos företaget. 

 

På operationsbeskrivningen finns en tabell tagen ur kontrollplanen där operatörer 

kan se frekvensen på kontroll de ska utföra på de produkter de tillverkar. I bilaga 

2 på högra sidan ses denna tabell, utdragen ur kontrollplanen. (ibid.) 

 

5.4 Kvalitetsbristkostnader 

 

Getrag All Wheel Drive AB har ständig koll på kvalitetsbristkostnader. Genom att 

kontrollera dessa kostnader använder företaget förfarandet som ett internt verktyg. 

Ett verktyg som belyser eventuella brister och hittar eventuellt dolda orsaker till 

kostnader på företaget.  

Företaget samlar in data i form av kronor för att sedan följa upp, analysera och 

redovisa resultatet internt. Enligt företaget är det viktigt att hålla koll på dessa 

kostnader då ständiga förbättringar kan leda företaget åt en minskning av brister 

på kvaliteten. Minskas riskfaktorerna vilka kan påverka kvalitetsbristkostnaderna, 

höjs kvaliteten på produkterna. Dessutom minskar variationerna i produktionen 

och kostnaderna för avvikande kvalitet. (ibid.) 
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5.5 SmarTeam 

 

Informationen rörande det system där operationsbeskrivningarna finns i har 

hämtats via samtal med administratören av SmarTeam på företaget. 

 

SmarTeam är ett dokument och produkthanteringssystem. Alla 

operationsbeskrivningar finns i detta system. Alla ändringar och uppdateringar av 

dessa dokument görs i detta system. Spårbarheten på operationsbeskrivningarna är 

bra då en ändring genererar i en ny revisionsutgåva. Den gamla ritningen sparas i 

systemet och den nya ändrade ritningen träder i kraft. Enligt administratören av 

systemet kan detta system erbjuda företaget fler funktioner än vad som används 

idag. Funktioner som bland annat skulle kunna handla om att kvalitetssäkra 

kontrollplaner. På grund av denna eventuella möjlighet till bättre kvalitetssäkring 

av dokumenten kommer en analys av SmarTeam att göras då systemet kan vara en 

tänkbar lösning till kvalitetssäkring. Avsnitt 7.6 visar analysen och resultatet av 

primärdata som samlats in genom samtal med administratören.   
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6. Sammanställning av intervjuerna 

I detta kapitel ges en sammanställning av informationen som samlats in genom 

samtal med fyra personer på företaget som är berörda. 

 

 

 

6.1 Bakgrund och konsekvenser 

 

För att författaren av detta examensarbete ska kunna få ytterligare information 

rörande arbetssättet med kvalitetssäkring av produktionsdokument, har berörd 

personal intervjuats. Två personer från varje avdelning har intervjuats, från 

beredningen och kvalitetssäkringen.  

 

Dessa avdelningar ansvarar för att dokumenten tas fram och vid behov 

uppdateras. Samspelet mellan dessa två avdelningar är viktigt att förstå.  

 

Företaget har idag 47 stycken aktiva kontrollplaner.  

Under intervjuerna framkom det att varje kontrollplan uppskattningsvis 

uppdateras cirka 3 gånger per år. 

Konsekvenserna av att dokumenten inte överrensstämmer har lett till att cirka 2-3 

fel upptäckts vid tidigare interna samt externa revisioner. När detta sker får 

företaget en viss tid att åtgärda dessa fel så att en ny revision visar på att felen 

åtgärdats. Konsekvensen av detta kan på längre sikt resultera i att företaget får 

dåligt rykte, men framförallt när fel upptäcks via externa revisioner ges en 

indikering till företaget att de interna revisionerna inte fångar upp alla avvikelser 

och att arbetet med kvalitetssäkringen inte är tillfredsställande.  Dock har inga fel 

hittats vid den senaste externa revisionen. De intervjuade berättar att inga åtgärder 

hade gjorts för säkrare hantering av dokumenten och att de inte kan se sambandet 

att inga avvikelser hittats vid senaste revisionen. 

 

En intervjuguide togs fram med frågeställningar rörande bland annat dokumenten, 

hanteringen, rutiner, konsekvenser och samarbetet. Genom frågorna ville 

författaren få in information så att tillräcklig del av hela relevanta systemet 

undersöks i tillräcklig grad utan missförstånd. Fokus under intervjuerna låg på 

varför dessa två dokument inte överrensstämmer och hur arbetet skulle kunna 

göras säkrare. Intervjuguiden följdes vid intervju av samtliga personer.    (Se 

Bilaga 4) 

 

Primärdata dokumenterades i form av intervjunoteringar för att författaren ska 

kunna komma ihåg vilka svar som getts under intervjuerna. 
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6.2 Hur är samarbetet mellan Teknik och Kvalitet?  

 

Ett samarbete mellan de två avdelningar finns enligt dem som intervjuats. 

Avdelningarna samarbetar vid genomgång av P-FMEA och avdelningarna 

förmedlar information till varandra då ändringar i operationsbeskrivningar eller 

kontrollplaner måste göras. Kvalitetsavdelningen behöver få denna information då 

de kommunicerar med kunden och behöver vara säkra på att kontrollplanen, som 

är en kommunikationslänk till kunden, är korrekt och vid behov uppdaterad.  

När en fråga om ändring kommer till teknikavdelningen, undersöks vad denna 

ändring kan komma att påverka företagets processer. Efter en undersökning ges 

feedback till kvalitetsavdelningen. Operationsbeskrivningar och kontrollplaner 

uppdateras och informationen förs mellan avdelningarna. 

Dock verkar denna rutin inte fungera alltid, menar de som intervjuats. De möten 

som finns inbokade mellan avdelningarna närvaras inte alltid av samtliga 

inblandade.  

Vad som händer då är att viktig information, som bör förmedlas, inte kommer till 

alla de inblandade.  

Vad som då krävs är att, i vissa fall, personal som inte närvarat behöver sökas upp 

för att informationen som saknas ska komma till känna. På grund av detta tappas 

mycket av den viktiga informationen som är direkt kopplad till kvalitetssäkring av 

produktions dokument. I detta fall tappar företaget länken mellan 

operationsbeskrivningar och kontrollplaner, menar de som intervjuats. 

 

Alla som intervjuats är överens om att företaget bör se till att alla berörda närvarar 

vid möten. De anser inte att företaget bör bygga upp kompenserande system eller 

försöka jobba på annat sätt. Deras inställning är att denna rutin måste fungera och 

att högre krav bör ställas att närvara vid möten.  

Alla som intervjuats är dock överens om att informationsflödet och samarbetet 

kan göras bättre och effektivare. Samtidigt som de är eniga kring den punkten, 

efterfrågas också bättre förutsättningar. Förutsättningar som gör att de 

tillsammans lättare och effektivare kan samarbeta. De som intervjuats är 

införstådda i att dagens sätt att arbeta på genererar stora risker att dokumenten inte 

kommer att överrensstämma med varandra då många faktorer kan påverka. Bland 

annat att personalen inte blir påmind att vid ändring av operationsbeskrivningen 

också ändra relaterade dokument. 
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6.3 Operationsbeskrivningar och kontrollplaner definieras 

 

En operationsbeskrivning är, enligt beredningsavdelningen, ett primärdokument 

till produktionen. Genom detta dokument förmedlas målvärden till operatörer och 

montörer. Kontrollplanen är ett dokument som bland annat kommunicerar till 

kunden. Kontrollplanen har, enligt kvalitetssäkringsavdelningen, ingen betydelse 

för produktionen. De menar att själva dokumentet inte har stor betydelse för 

produktionen, men dokumentet har betydelse för det PPAP och behöver därför 

innehålla samma information som operationsbeskrivningen. De intervjuade är 

överrens om att de båda dokumenten är viktiga och att båda borde prioriteras lika. 

 

 

Generellt fungerar dessa två dokument inte bra ihop. Alldeles för ofta uppdateras 

ena utan att det andra uppdateras. Kvalitetssäkringsavdelningen tror att 

inställningen på företaget är att operationsbeskrivningen är det viktigaste 

dokumentet och att beredningsavdelningen på grund av detta glömmer att 

uppdatera kontrollplanen. Generellt enligt standarden kan kontrollplanen ses som 

det viktigaste dokumentet därför att företaget kommunicerar med kunden genom 

det. Standarden säger att ändring av kontrollplanen måste remitteras till kunden 

innan ändringen börjar gälla. Det som kommit fram under intervjuerna med 

kvalitetssäkringsavdelningen är att företaget idag inte jobbar på detta sätt genom 

att inte remittera till kunderna innan en ändring börjar gälla internt. Kunderna får i 

många fall inte kännedom om att ändringar gjorts i kontrollplanen. 

 

Kvalitetssäkringsavdelningen menar på att PPAP inte godkänns förrän de 

verifierat att alla kontrollplaner överrensstämmer med operationsbeskrivningar. 

Den största orsaken till att avvikelser hittas vid revision efter att PPAP godkänts, 

menar kvalitetssäkringsavdelningen, är att operationsbeskrivningarna uppdateras 

av beredningsavdelningen efter att PPAP godkänts och att information rörande 

ändringarna inte kommit till kvalitetsavdelningen. 

 

 

6.4 Rutiner för kvalitetssäkring av produktionsdokumenten 

 

Rutiner finns rörande kvalitetssäkringen. De som intervjuats menar på att varje 

ändring i produktionen skall generera i en ny revisionsutgåva av kontrollplan. 

Trots rutinerna hittas brister vid revisioner. 

 

Intervjupersonerna anser inte att samarbetet dem emellan alltid är tillräckligt. 

Informationsflödet kan lätt försvinna då rutinerna inte alltid följs. Rutiner som 

handlar om avvikelsehantering av dokumenten och information avdelningarna 

emellan bör göras bättre.  Det finns en tendens av att avdelningarna inte 

samarbetar i vissa lägen, menar de som intervjuats. 

 

Rutinerna som finns kan göras bättre, vilket kan leda till att avdelningarna 

samarbetar bättre och att kvalitetssäkringen höjs genom detta, menar de som 

intervjuats. 
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7. Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras analysen samt resultatet för detta examensarbete. 

 

 

7.1 Analys av kravelement enligt PPAP 

 

Detta examensarbete handlar om kvalitetssäkring av produktionsdokument.  

En analys har gjorts på företaget tillsammans med kvalitetssäkringsavdelningen 

huruvida företaget skapar dokument och arkiverar dokument som skall finnas i 

komplett PPAP enligt ISO/TS 16949. Förutom intervjuerna har primärdata till 

denna analys samlats in genom en verifiering tillsammans med 

kvalitetssäkringsavdelningen att alla dokument skapas, finns och arkiveras. 

Kvalitetssäkringsavdelningen kunde hänvisa till samtliga dokument vid 

undersökningen. De arton kravelementen för PPAP kan läsas i avsnitt 4.6.1. 

Nedan följer företagets anpassade och utarbetade kravelement, se Tabell 1.  

 

Krav – PPAP manual Utarbetade krav 

Tekniskt underlag Konstruktionsdokument. 

Ägda artiklar/produkter 

Övriga artiklar/produkter 

Godkända konstruktionsändrings- 

dokument 

Ändringsdokument 

Teknisktgodkännande från kund Konstruktionsgodkännande 

hos kund 

Design FMEA Konstruktions FMEA 

Processkartläggning Processflödesplaner 

Process FMEA Process FMEA 

Styrplan Kontrollplaner 

Mätsystemanalys Mätduglighet MSA 

Mätprotokoll dimension Uppmätningsprotokoll 

Mätprotokoll material och 

prestanda 

Material och provresultat 

Initiala process- och 

duglighetsstudier 

Förberedande 

processduglighet 

Laboratorieredovisning Lab. enl. ISO/IEC 17025 

Utseenderapport Godkända krav på utseende 

Utfallsprov Utfallsprov (UPL) 

Likare Master (UPL) 

Mätdon Kontrollhjälpmedel 

Kundspecifika krav Kundspecifika krav 

PSW PSW 

 
Tabell 1. Krav enligt referensmanual PPAP jämfört med anpassade och utarbetade kravelement. 

 

 

Resultatet av analysen är att företaget uppfyller samtliga arton kravelement som 

återges i PPAP manualen på vilka dokument företaget måste skapa och ha 
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tillgängliga. Ansatsen som författaren tagit i början av detta arbete var att 

analysera PPAP. Granskning har gjorts på företaget tillsammans med personal 

som jobbar med PPAP. Författaren har tillsammans med avdelningen gått igenom 

de dokument som finns och verifierat att samtliga genereras och finns enligt krav 

för PPAP. Samtliga arton krav på dokumentation har hittats vid undersökningen 

och den senaste revisionen har inte hittat avvikelser. Vid tidigare revisioner har 2-

3 fel upptäckts. Företaget har samtliga dokument enligt kravelementen i Figur 1 

men om kontrollplanen inte innehåller samma information som kontrollplanen är 

dokumentet felaktigt. Resultatet blir att om kontrollplanen inte innehåller samma 

information som operationsbeskrivningen, kommer dokumentet inte att vara 

tillförlitligt och PPAP blir inte heller tillförlitligt och kommer inte att uppfyllas. 

 

Företaget borde se till att skapa bättre kontakt med kunderna rörande vissa 

aspekter kring kontrollplanen. En av aspekterna är att företaget kan i 

kontrollplanen hänvisa till operationsbeskrivningen. Som rutinen ser ut idag får 

inte alla kunder operationsbeskrivningar ihop med kontrollplanen när den 

redovisas. Frågan som företaget borde ställa sig är: Hur kan företaget hänvisa till 

ett dokument som kunden inte erhållit från dem?  

 

Analysen av PPAP har dessutom visat på att företaget inte följer PPAP när det 

gäller remittering an kontrollplan till kund vid ändringar. Intervjuerna har gett 

information om att företaget inte meddelar sina kunder när ändringar görs i 

kontrollplanen. I kapitel 4.6.1 kan läsas när ett godkännande av kund krävs. 
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7.2 Kvalitetssäkring av dagens arbetssätt 

 

Analysen av kvalitetssäkringen har visat på en stor risk. En risk som direkt 

försvårar samarbetet avdelningar emellan.  

 

Denna risk som genereras handlar om att företaget arbetar med kvalitetssäkring 

genom att lagra dokument och viktig data på den interna servern. I form av 

mappar hittas data, data som är väldigt enkel att komma åt och ändra. I stort sätt 

har många på företaget tillgång till dessa mappar som ligger på den interna 

servern och kan ta del av informationen. Företaget säkrar inte upp 

kvalitetssäkringen genom att många kan komma åt, exempelvis, kontrollplaner. 

De kan läsa dem och även göra ändringar i dokumenten och slutligen spara 

dokumentet i samma mapp. Även FMEA och andra kvalitetsdokument kan 

manipuleras. Någon misstanke finns inte att dokument manipuleras. Korrekta 

ändringar görs men personalen får inte hjälp att komma ihåg att ändra relaterade 

dokument. 

 

Beroende på att operationsbeskrivningarna finns i ett dokument och 

produkthanteringssystem, kan denna mapphantering skapa vissa konflikter mellan 

de berörda. Teknikavdelningen har ett etablerat system av lagring och uppdatering 

av operationsbeskrivningar. Dessa dokument finns i ett slutet system där alla inte 

har tillgång att komma åt dokumenten. I processen där operationsbeskrivningar 

tas fram finns arbetsflöden inlagda. Dessa flöden går ut på att flera personer 

granskar en operationsbeskrivning innan den godkänns och släpps ut i 

produktionen, menar de intervjuade. Kvalitetssäkringen är bättre i SmarTeam än 

vad mapphanteringen är på den interna servern. 

 

Kravet som ställs på teknikavdelningen är att jobba med SmarTeam, samtidigt 

som de går utanför sina rutiner vid uppdatering av kontrollplaner. Detta kan 

generera i att kontrollplaner inte blir uppdaterade. SmarTeam ställer högre krav 

innan dokument kan godkännas än vad servern gör. Det är större sannolikhet att 

avvikelser uppstår på servern än i systemet eftersom de inte blir påminda att 

uppdatera kontrollplaner. 

 

Denna hantering av dokument som görs på servern borde göras säkrare. Dels för 

att samarbetet mellan avdelningarna ska kunna fungera bättre och framför allt för 

att göra kvalitetssäkringsarbetet säkrare och mindre känsligt för variationer. 

Osäkerheten i detta arbete som är lagt på servern kan bidra till att dokumenten 

som ingår i PPAP inte uppfyller kraven. Om en ändring görs i 

operationsbeskrivningen efter att PPAP godkänts och kontrollplanen inte 

uppdaterats, kommer inte kravet att uppfyllas för PPAP. Risken att både de 

interna och externa revisionerna hittar brister är stor. Företaget har tidigare fått 

anmärkningar genom externa revisioner.  

 

Förslag på hur dessa två system ska kunna samverka kommer att presenteras i 

kapitel 8.   
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7.3 Spårbarhet 

 

I tidigare avsnitt har vi kunnat läsa om riskerna som finns genom att företaget har 

all hantering av kvalitetsdokument på den interna servern. Under analysen har 

också konstaterats att spårbarheten på grund av detta arbetssätt är dålig. 

Författaren av detta arbete har tillsammans med chefen för kvalitetssäkring 

simulerat denna risk gällande spårbarheten. Författaren öppnade en kontrollplan, 

ändrade ett värde och sparade dokumentet. I dokumentet som sparats hade då 

informationen ändrats trots att författaren inte borde ha haft möjlighet att göra det. 

Tillsammans med chefen kunde denna granskning visa på hur lätt det är att ändra i 

ett dokument, spara det och förlora spårbarheten på tidigare information som 

fanns i dokumentet. Efter granskningen ändrades värdet tillbaka till det 

ursprungliga i kontrollplanen.  

 

Slutsatsen av denna simulering visar på hur osäker hanteringen av dokumenten är 

på den interna servern. Vem som helst kan gå in i ett dokument, exempelvis en 

kontrollplan, och göra ändringar och spara detta utan att de berörda av det 

dokumentet kommer att veta att ändringar gjorts. Även när behöriga gör korrekta 

ändringar försvinner spårbarheten då arbetssättet inte genererar i ny 

revisionsutgåva.  

 

7.4 Ett dokument 

 

Operationsbeskrivningar och kontrollplaner kan slås ihop till ett dokument enligt 

de intervjuade. Författaren har tagit del av en benchmarking som Getrag All 

Wheel Drive AB gjort på GFT i Tyskland. Materialet var i form av tagna bilder på 

hur ett sådant hopslaget dokument ser ut. På ett papper finns all data från en 

operationsbeskrivning och en kontrollplan. Getrag Ford Transmission, som ingår i 

Getrag koncernen, har slagit ihop dessa två dokument. Det är möjligt även på 

Getrag All Wheel Drive AB, dock finns en stor risk att en eventuell 

implementering kommer att ta lång tid, menade de som intervjuats.  

Operatörerna är vana vid operationsbeskrivningarna som de är idag och att jobba 

in ny utformning kan bli svår.  

 

Detta arbete handlar om hur företaget ska säkra att de båda dokumenten innehåller 

identisk information. Att slå ihop dokumenten är en tänkbar lösning. Detta skulle 

leda till att endast ett dokument ersätter två. På så sätt kan hanteringen komma att 

bli enklare och säkrare då avdelningarna har ett dokument att hålla reda på. 

 

Men problemet med de bristande förutsättningarna för hanteringen av 

dokumenten på den interna servern och de dåliga förutsättningarna som genererar 

att kontrollplaner inte uppdateras i samband med operationsbeskrivningar kommer 

inte att bli säkrare eller bättre då dokumenten bara slås ihop.  

Slutsatsen är att även om dokumenten slås ihop till ett dokument kommer inte 

kvalitetssäkringsarbetet att påverkas och göras säkrare. Kontrollplanen finns i ett 
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system, i PPAP på servern och operationsbeskrivningen i ett annat, SmarTeam. 

Informationen som förmedlas mellan avdelningarna kommer inte att bli bättre och 

en eventuell sammanslagning av dessa dokument kommer inte att kvalitetssäkras 

ytterligare. Samarbetet avdelningar emellan kommer inte att höjas då de har ett 

dokument istället för två. Avdelningarnas dokument ingår fortfarande i olika 

system vilket kan leda till att informationsflödet inte förbättras.  

 

7.6 Analys av SmarTeam  

 

För att ytterligare förståelse ska kunna skapas rörande SmarTeam har samtal förts 

med administratören på detta system.  

Enligt administratören ger systemet bra kvalitetssäkring vid skapande och ändring 

av operationsbeskrivningar. Systemet är uppbyggt genom att olika arbetsflöden 

kontrollerar att operationsbeskrivningen innehåller all och rätt information. Innan 

en operationsbeskrivning godkänns har arbetsflödet genererat i att flera personer 

granskat dokumentet och verifierat att det stämmer. Slutligen, menar 

administratören, är det ytterligare en person som godkänner dokumentet efter 

granskningen och gör det giltigt i produktionen. administratören menar på att 

Smarteam tvingar fram säkrare hantering av de dokument som ingår i systemet 

genom att arbetsflödena går ut på att flera personer tillsammans verifierar att 

dokumenten är korrekta innan de börjar gälla i produktionen.  

 

Systemet är etablerat och startades på företaget år 2004. Enligt administratören 

har systemet inga brister och har implementerats på företaget utan problem. 

Administratören anser att företaget lyckats bra med att köra igång systemet och 

har idag mycket bra kunskaper.  

 

Enligt administratören används systemet tillräckligt gällande hantering av 

operationsbeskrivningar. Däremot används inte systemets kapacitet tillräckligt på 

företaget. Systemet har kapacitet för att utvecklas och användas ytterligare. 

Kontrollplaner skulle kunna, menar administratören, ingå i detta system för bättre 

kvalitetssäkring.  

 

För att ytterligare förstärka denna teori att länka dokumenten i SmarTeam, 

kommer under avsnitt 8.2 en simulering att göras tillsammans med 

administratören, för att säkerställa att eventuella länkningar är genomförbara. 

 

Dessutom belyses varför SmarTeam är för företaget den lämpligaste lösningen 

under avsnitt 8.3. 
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7.7 Sammanfattning av analysen och resultatet 

 

Huvudproblemet är att operationsbeskrivningar och kontrollplaner inte alltid 

överrensstämmer med varandra vid ändringar och uppdateringar. 

Operationsbeskrivningen är det dokument som uppdateras oftast och 

informationen i dokumentet är det viktigaste för tillverkningsprocesserna. 

Problemet är att informationen inte uppdateras i kontrollplanerna, därav två 

dokument som inte överrensstämmer.   

 

Dessa dokument kan slås ihop för lättare hantering. Dock är risken stor att 

hopslagningen inte kommer att generera i att kvalitetssäkringen av 

produktionsdokumenten kommer att bli bättre. 

 

 

SmarTeam är ett system som används för framtagning och ändringar av 

operationsbeskrivningar. När de berörda som arbetar i Smarteam behöver gå 

utanför systemet för att, exempelvis, uppdatera en kontrollplan, skapas osäkerhet 

eller att de glömmer att uppdatera kontrollplaner. Dessa personer är vana vid sitt 

system vilket kan innebära att uppdateringen inte blir gjord i kontrollplanen för att 

de inte blir påminda att även ändra relaterade dokument. 

 

Generellt ger arbetssättet med mapphanteringen på servern en dålig förutsättning 

för att, framför allt, avdelningarna ska kunna samarbeta på ett bra sätt. Dessutom 

riskerar detta arbetssätt att dokumentationen inte kommer att bli uppdaterad och 

innehålla rätt information.  

 

Avslutningsvis belyses att det mest optimala för dessa två dokument är att de 

ingår i ett och samma system så att det kan skapas en länk mellan dem. SmarTeam 

är ett system där denna länk kan skapas. Motivering till detta ges under nästa 

kapitel. 

 

I nästkommande kapitel kommer det att redogöras hur detta kan realiseras. 
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8. Förslag till förbättringar och hur de 

kan genomföras 

De förslag författaren kommit fram till presenteras i detta kapitel 

 

 

 

8.1 Generell syn på förbättringar 

 

Kapitel 8 kommer att bestå av fyra delar: 

 

- Generell syn på förbättringar 

- Kortsiktiga förbättringar 

- Är SmarTeam den lämpligaste lösningen? 

- Långsiktiga förbättringar 

 

 

Den generella synen kommer att handla om hur företaget kan skapa bättre 

förutsättningar för bättre samarbete. 

 

De kortsiktiga och långsiktiga förbättringarna kommer mera att handla om hur 

företaget med hjälp av SmarTeam kan länka ihop kontrollplaner med 

operationsbeskrivningar. Långsiktigt kommer författaren att ge företaget en bild 

av hur de kan använda SmarTeam fullt ut och styra sitt arbete utifrån ett säkrat 

system istället för servern och mapparna. 

 

Avsnittet om huruvida SmarTeam är den lämpligaste lösningen för företaget 

kommer att belysa fördelar detta system har och varför det är lämpligast. 

 

De generella förbättringsförslagen rörande högre grad av samarbete avdelningar 

emellan är följande: 

 

- Framtagning av nya samarbetsrutiner avdelningar emellan. 

 

- Gemensamma utbildningar på ISO/TS 16949. 

 

- Årliga möten mellan teknik och kvalitet där viktiga aspekter tas upp på 

vad som fungerar bra, mindre bra och framförallt hur de tillsammans ska 

lösa det och samarbeta vidare. 

 

- Skapa en känsla av att det är ett företag där alla jobbar mot samma mål. 

 

- Dela samma kontorslokaler så att de berörda lättare kan kommunicera. 
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- Skapa mer intresse för vad den andra avdelningen gör och vilka deras 

målvärden är. 

 

- Använda 5S metoden för att skapa ordning och reda mellan avdelningarna. 

 

- Utbildningar av Lean-Production över hela företaget med fokus på hur de 

kan eliminera slöseri och skapa bättre flöden. Företaget kan hyra in 

föreläsare från något bemanningsföretag som är specialiserade inom 

ämnet. 

 

- Använda ”5 Varför analysen” för att kunna komma åt roten av problemet 

så att resurser tillsätts på rätt avdelning/behov. 

 

- Använda de anställdas kunskaper och idéer. 

 

 

Avdelningarna borde se till att komma överens om nya samarbetsrutiner då 

dagens rutiner inte alltid säkerställer att kommunikationen dem emellan blir till. 

Den största bristen är att kommunikationen är dålig avdelningarna emellan. Vad 

som är viktigt är att företaget skapar en känsla av att alla tillhör ett företag och 

tillsammans samarbetar och utvecklas. Dessa två avdelningar skulle komma att ha 

nytta av att dela kontorslokaler, de skulle då vara närmare varandra och 

kommunikationen skulle kunna flöda lättare.  

 

Företaget bör sträva efter att skapa intresse för högre grad av samarbete 

avdelningar emellan. Ett sätt kan vara att årligen blanda kvalitet och teknik på ett 

stormöte där olika aspekter tas upp, följs upp och åtgärdas. Det skulle kunna 

handla om vad som fungerar bra, mindre bra och framförallt hur de tillsammans 

ska lösa eventuella brister i samarbetet. Gemensamma utbildningar av ISO/TS 

16949 är ytterligare ett sätt för företaget att få avdelningarna att dra snöret åt 

samma håll. Som det ser ut idag har dessa avdelningar inte haft gemensam 

utbildning på standarden. Återigen, bättre förutsättningar bör komma till för både 

bättre kommunikation och högre motivation att samarbeta.  

 

Ett sätt kan vara att på hela företaget hålla utbildningar/föreläsningar rörande 

Lean-Production. På så sätt kunna ge företaget inblick i hur de tillsammans kan 

eliminera slöseri och skapa bättre flöden. 

 

Generellt borde teknik och kvalitet använda sig av 5S metoden i strävan efter att 

skapa nyare och bättre rutiner. Detta verktyg är vad företaget behöver, sortera upp, 

standardisera och skapa självdisciplin så arbetet leder till ständigt pågående 

utvecklingar. För att komma fram till vad som fungerar mindre bra och var 

resurser borde tillsättas bör företaget använda ”5Varför Analysen”. På så sätt får 

företaget reda på roten av ett eventuellt problem och får därigenom bättre 

förutsättningar att tillsätta rätt resurser på rätt behov. Detta kan de bland annat 

uppnå genom att använda de anställdas kunskaper och idéer.   
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8.2 Kortsiktiga förbättringar 

 

Efter analysen som blivit gjord på företaget och med hjälp av primärdata som 

författaren samlat in, blev det klart att operationsbeskrivningar med tillhörande 

kontrollplan bör länkas ihop. Detta examensarbetets huvud inriktning lyder: 

 

- Företagets operationsbeskrivningar och kontrollplaner överrensstämmer 

inte alltid med varandra. 

 

- Hur bör det se ut?  

 

 

I föregående avsnitt kan läsas att en av orsakerna till att detta händer är brist på 

kommunikation. En annan anledning är dåliga förutsättningar. Förslag har redan 

getts på vad företaget bör göra för att förbättra kommunikationen. Nedan följer en 

illustrering på hur företaget bör koppla ihop dessa två dokument, se Figur 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18.  Länka ihop dokument i SmarTeam. 
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SmarTeam är fullt kapabelt att koppla ihop dessa två dokument. Företaget 

använder inte alla funktioner som finns i detta system.  

Under insamlingen av primärdata blev det känt att detta är fullt möjligt att 

implementera. 

 

Vad det hela går ut på är att kontrollplaner lyfts ur den interna servern och läggs 

in i SmarTeam. När de båda dokumenten finns inom ett och samma system kan 

länkar göras mellan dem och säkrare och mer tillförlitlig hantering kan skapas. 

Länkar som görs kommer att leda till att företaget kommer att ha bättre kontroll 

över dessa dokument, samtidigt som systemet kommer att ställa krav på 

granskning och godkännande av dokumenten innan de släpps och blir gällande.  

Sättet som denna länk kan skapas, vilket kommer att skapa en korrelation 

dokumenten emellan, är att i systemet skapa arbetsflöden, se Figur 19. 

 

 
 

Figur 19.  Arbetsflöden i SmarTeam. (SmarTeam) 
 

Ovan ses arbetsflödet för godkännande av operationsbeskrivning som ligger i 

SmarTeam. Enligt detta flöde jobbar teknik med att säkerställa att 

operationsbeskrivningarna blir korrekta. 

 

- Start: En operationsbeskrivning checkas ut, ändringar eller uppdateringar 

görs. 

 

- Review: Efter att ändringar eller uppdateringar gjorts granskas 

operationsbeskrivningen an en kollega. 

 

- Approval: Efter granskningen skickas den för ett slutligt godkännande. 

 

- End: Operationsbeskrivningen checkas in i systemet. 
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Tittar vi på arbetsflödet så kan konstateras att fler personer är inblandade innan 

operationsbeskrivningen åter checkas in efter uppdatering.  

 

Om kontrollplaner tas in i detta system kan dessa dokument kopplas till 

operationsbeskrivningarna så att de tillsammans tar dessa steg i processen.  

Hur dessa rutiner bör se ut och vem som ska granska och godkänna är en dialog 

avdelningar emellan. Vid behov kan flera personer blandas in i strävan att 

säkerställa att dessa två dokument blir identiska i framtiden. 

 

För att ytterligare stärka denna teori om parning av dessa dokument, har en 

simulering gjorts. Med hjälp av SmarTeam administratören på företaget har detta 

varit möjligt. Huvudfrågorna vid simuleringen var: 

 

- Kan dessa dokument kopplas ihop i SmarTeam? 

- Är SmarTeam kapabelt till detta? 

- Kommer arbetsflödet i SmarTeam ge företaget säkrare hantering av 

dokumenten? 

- Hur avancerad blir implementeringen? 

 

Simuleringen gick ut på att verifiera att systemet klarar av att koppla ihop dessa 

dokument och skapa korrelation. Det visade sig att systemet är fullt kapabelt till 

detta och att hanteringen av dokumenten kommer att resultera i högre grad av 

kontroll. Större sannolikhet att dokumenten kommer att stämma överrens med 

varandra kommer resultatet av kopplingen att bli. Implementeringen kommer inte 

att ställa krav på avancerade lösningar. Företaget har kunskap rörande detta 

system vilket gör att, bland annat, administratören har en klar bild över hur det ska 

gå till vid eventuell framtida länkning i SmarTeam.  

 

För att båda dokumenten i framtiden ska granskas parallellt med varandra behövs 

en ny funktion i SmarTeam. I Review steget måste en parameter läggas in så att 

den som kontrollerar operationsbeskrivningen dessutom måste kontrollera 

kontrollplanen och godkänna båda dokumenten innan de tillsammans kan skickas 

till nästa steg i processen. Genom att uppdatera med en ny funktion som säger att 

även kontrollplanen, vilken är länkad till operationsbeskrivningen, måste 

kontrolleras, kommer dessa dokument att kontrolleras i samma system. På så sätt 

tvingar systemet företaget att kontrollera båda dokumenten. Detta kommer att leda 

till säkrare arbete då båda dokumenten finns i samma system och är länkade till 

varandra. Dessutom kommer företaget att ha spårbarhet då ändringar i dessa 

dokument resulterar i ny revisionsutgåva på dokument. Det vill säga, ändringar 

skapar nya dokument och de gamla har då gammal revisions utgåva och finns 

sparade i systemet.  
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8.3 Är SmarTeam den lämpligaste lösningen? 

 

Under insamlingen av primärdata till nulägesbeskrivningen rörande SmarTeam 

genererades en ide fram att systemet kan vara en tänkbar lösning för företaget. En 

analys gjordes i form av samtal med administratören av detta system, se 7.6. 

 

Nedan följer motiveringar varför SmarTeam är det lämpligaste lösningen för 

företaget: 

 

– Båda dokumenten kan ingå i samma system. 

– Systemet tvingar personalen att uppdatera båda dokumenten genom 

arbetsflöden i systemet. 

– Beredningen blir påmind att uppdatera kontrollplanen. 

– SmarTeam används sedan år 2004 och kunskap finns internt hur 

dokumenten kan länkas i systemet. 

– Systemet klarar av att länka ihop dokumenten. 

– Kvalitetssäkringen av produktionsdokument på företaget förbättras. 

– Systemet kan skapa rutiner och tvingar samarbete avdelningar emellan. 

– Företaget behöver inte investera i nytt system för att höja 

kvalitetssäkringen av produktionsdokument. 

– Simulering har verifierat att det är möjligt att länka ihop dokumenten. 

 

Ovan ses motiveringar till varför SmarTeam kan vara lämplig lösning för 

företaget. Tidigare diskussion om att slå ihop dokumenten till ett dokument ger 

inte samma kvalitetssäkring som SmarTeam. Att slå ihop dokumenten till ett 

dokument är i rapporten ett alternativ, men lite tyder på att den lösningen kommer 

att generera i lika hög förbättringsgrad av kvalitetssäkringen som länkning i 

SmarTeam. 

 

Generellt tror många på företaget på denna lösning. Under arbetsgången har olika 

idéer presenterats för avdelningarna. Reaktionerna blev positiva då denna ide kom 

till känna. I avsnitt 4.7.2 kan läsas att dyra tekniska lösningar inte alltid är 

lösningen på problem. Liker (2004) menar på att företag måste skapa en kultur där 

alla de anställda vill tillsammans lösa ett problem och ständigt utvecklas.  

 

Genom att länka ihop dokumenten i detta system kommer mer samarbete 

avdelningar emellan att genereras vilket kan leda till att informationsflödet 

förbättras. 

 

Det är viktigt att företaget vet att de kan realisera förslaget. Genom möjlighet att 

realisera detta förslag höjdes motiveringen på avdelningarna att ta fram nya 

arbetssätt och rutiner för bättre kvalitetssäkring av produktionsdokumenten. 

 

Viktigt att notera är att detta arbete inte undersökt hur lång tid en eventuell 

realisering tar. Inte heller vilken kostnad det rör sig om. Förslaget ges eftersom 

det är möjligt för företaget att realisera förslaget, utan att arbetet presenterar 

djupgående vilka resurser och tidsåtgång som krävs. Förslaget är genomförbart 

och kvalitetssäkringen blir bättre efter realisering. 
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8.4 Långsiktiga förbättringar 

 

Efter att analysen blivit gjord på hur företaget jobbar med PPAP såg författaren av 

detta arbete flera möjligheter hur företaget ytterligare kan säkra sitt arbete med 

kvalitetssäkringen. Ett viktigt verktyg för förslagsgenereringen till detta arbete 

skulle komma att bli SmarTeam. Under de kortsiktiga förbättringarna ges förslag 

på hur företaget kan lösa problemet, vilket är huvud tesen för detta arbete, med 

operationsbeskrivningar och kontrollplaner. Dock kan företaget använda 

SmarTeam ytterligare och inte nöja sig med att bara lyfta in kontrollplaner. 

Samtalet med SmarTeam administratören och simuleringen verifierar att detta är 

möjligt. 

 

Tidigare i detta arbete har diskuterats att kvalitetssäkringsarbetet som är lagt på 

den interna servern är en risk. Bland annat att spårbarheten inte finns. Det finns en 

känsla av att företaget inte tror på SmarTeam. De tror inte att systemet är etablerat 

sedan länge och att de kan ytterligare använda det och utveckla det. Eller helt 

enkelt att företagets alla avdelningar inte satt sig in i hur systemet fungerar. 

Förslaget som ges till en långsiktig förbättring är att de tillsammans på företaget 

tar reda på vad systemet erbjuder, är kapabelt till och hur företaget kan skapa 

effektivare flöden. En långsiktig vision är att plocka in fler och fler funktioner i 

SmarTeam och jobba med bland annat hela kvalitetssäkringen under ett och 

samma system, se Figur 20. 

 

   

 
 

 Figur 20.  Vision på utnyttjande av SmarTeam. 
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För att denna vision ska kunna uppnås bör företaget tillsammans dra riktlinjer på 

hur systemet kan utnyttjas ytterligare. Flera avdelningar och företagsfunktioner 

skulle genom detta bli inblandade, vilket belyser allas inblandning vid 

framtagning av riktlinjer och samarbeten. I rapporten kan läsas att 

kommunikationen inom företaget kan bli bättre. De anställda inom kvalitet och 

teknik inser att ett bättre samarbete bör komma till och att bättre kommunikation 

kan realisera detta. 

 

Figur 20 visualiserar ett flöde där arbete med produktionen och kvaliteten kan 

göras i ett system. Huvudtesen i arbetet är operationsbeskrivningar och 

kontrollplaner. Figur 20 visar kopplingen mellan dessa två dokument, dessutom 

en vision på hur hela kvalitetsarbetet kan kopplas till produktionen genom att ingå 

i samma system. 

 

Generellt är möjligheterna stora att i SmarTeam skapa flöden, det viktiga ligger i 

att företaget tillsammans drar riktlinjer och framförallt ifrågasätter systemets 

möjligheter och begränsningar. I rapporten kan läsas att dyra och avancerade 

tekniska lösningar inte alltid är lösningen. Getrag All Wheel Drive AB har 

kommit fram till att något behöver göras för att utveckla dagens arbetssätt. 

Företaget har ett fungerande system som inte används fullt ut. Genom att 

ifrågasätta sitt eget system kan många lösningar och samarbetsformer bli klarare. 

Systemet är redan etablerat sedan år 2004 vilket gör att företaget redan besitter 

kunskaper rörande systemet och hur det skulle kunna utvecklas ytterligare. 

Företaget borde använda dessa kunskaper i strävan efter ständiga utvecklingar och 

framförallt säkrare kvalitetssäkringsarbete.  

 

Det tar tid att implementera ett nytt system. Därför är det viktigt för företaget att 

på ett tidigt stadium definiera riktlinjer och parametrar som kommer att styra 

framtida arbete med kvalitetssäkringen. Alla som kommer att bli berörda av ett 

nytt system borde få delta i början av utvecklingsprocessen. Det är lätt att falla ner 

i fallgropar om inte ett gediget förarbete görs innan implementering av nya 

system.  
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9. Slutsats 

I detta kapitel presenteras examensarbetets viktigaste resultat. 

 

 

 

9.1 Viktigaste resultaten 

 

Den viktigaste tesen för detta arbete är hur företaget ska säkra att vid ändring av 

operationsbeskrivningar även uppdatera kontrollplaner.  

Företaget är väl insatt om att de brister i sitt arbete gällande dessa två dokument, 

dessutom att de behöver göra något åt dagens arbetssätt. Resultatet av detta 

examensarbete är att företaget bör länka dessa två dokument så bättre rutin 

genererar att dessa två dokument överrensstämmer efter ändringar. Genom att 

plocka in kontrollplaner i det etablerade dokument- och 

produkthanteringssystemet SmarTeam, kommer Getrag All Wheel Drive AB att 

ha säkrare process. En process som i sin tur kommer att hjälpa de anställda att ha 

bättre koll på dessa två dokument.  

 

Genom att skapa arbetsflöden i SmarTeam kommer länken mellan dokumenten att 

innebära att när en operationsbeskrivning granskas måste även kontrollplanen 

granskas innan dessa två dokument skickas till nästa steg i processen i SmarTeam.  

Kvalitetssäkringsarbetet som företaget genomför via servern är, som tidigare 

nämnts, en risk. Genom att plocka in kontrollplaner in i SmarTeam säkras detta 

arbete då kontrollplaner kommer att ingå i ett slutet system som styrs av 

arbetsflöden.  

 

Dagens samarbete avdelningarna emellan handlar i vissa fall om att samarbetet 

går ut på att informationen jagas. Det är inte ett effektivt sätt att arbeta efter och 

stor risk att information försvinner finns. Information som är viktig så att 

kommunikationen med kunden kan hanteras korrekt behöver kvalitetssäkras. 

Genom att skapa denna länk mellan dokumenten i systemet höjs 

tillförlitlighetsgraden att de två dokumenten kommer att överrensstämma med 

varandra. 

 

Generellt bör företaget se till att skapa effektivare informationsflöden och bättre 

samarbeten. De generella förbättringsförslagen ger företaget en bra start i strävan 

efter bättre samarbeten. Viktiga aspekter som nämns under detta avsnitt kan 

omformuleras av företaget vid behov eller anpassa efter deras inställning och 

resurstillgångar. Dock är viktigt att inse att företagets arbete med kvalitetssäkring 

av produktionsdokument kan göras bättre.  
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9.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 

 

För att företaget ska lyckas med att implementera de förslag som detta 

examensarbete genererar i, bör företaget ta åt sig av dessa rekommendationer: 

 

 

 

- Tillsammans med alla avdelningar som kommer att bli berörda av att 

kontrollplaner plockas in i SmarTeam definiera det framtida arbetssättet 

och riktlinjer för samarbetet. Tidigt i arbetet med implementering ge 

berörd personal möjlighet att tillsammans skapa de mest effektiva 

rutinerna. De kommer att arbeta med systemet och bör därför tidigt bli 

involverade. 

 

- Till en början skapa länkar mellan dokumenten i en liten skala för att 

kunna verifiera att det fungerar. Tillåta avdelningar att fortsätta diskussion 

rörande vad som fungerar bra och vad eventuellt kan göras bättre efter det 

första testet. Företaget bör i en liten skala först testa hur hanteringen av 

kontrollplaner kommer att gå till, definiera tillsammans och från början 

skapa bra förutsättningar för att detta ska lyckas. 

 

 

- Företaget har kunskap om SmarTeam och hur de ytterligare kan använda 

det i arbetet med de interna processerna. Företaget borde se till att denna 

kunskap används och ifrågasätts.  

 

- Företaget bör inse att nya arbetsrutiner, system och omorganisation tar tid. 

Alla kommer inte till en början att acceptera det nya arbetssättet. Företaget 

kan till och med stöta på motgångar under implementeringen. Därför är det 

extra viktigt att låta alla berörda vara med och skapa nya arbetssätt och nya 

rutiner. Det är dessutom lätt att falla ner i olika fallgropar under 

implementeringen. Exempel kan vara att ett gediget förarbete inte görs 

eller att företaget har som mål att så snabbt som möjligt realisera det nya 

arbetssättet. Det viktigaste är att företaget tillsammans definierar och 

skapa ett system som passar dem. 

 

- Företaget bör förstå att SmarTeam kan utnyttjas ytterligare. Efter 

implementeringen av kontrollplaner i SmarTeam kommer företaget att se 

och definiera arbetssättet. Krav på avancerade lösningar gällande att 

plocka in kontrollplaner behövs inte. Företaget har kunskap om hur det ska 

gå till och dessutom hur systemet ytterligare kan användas. En vision för 

företaget borde vara att efter hand basera mer och mer av det interna 

arbetet med kvalitetssäkring av dokumentation mot SmarTeam eller 

generellt i någon form av slutet och kontrollerbart system. Figur 21 visar 

på en vision som är fullt möjlig på Getrag All Wheel Drive AB. Företaget 

bör ifrågasätta hur arbetet med, bland annat, kvalitetssäkring skulle kunna 

se ut i framtiden. 
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- Företaget bör sträva efter att skapa en känsla som går ut på att alla 

anställda jobbar tillsammans mot uppsatta mål. Problem som dyker upp 

bör lösas tillsammans utan att de berörda ska känna eventuell skuld om 

felet skulle vara deras.  

 

- I någon form bör företaget utbilda de anställda inom Lean-Production. 

Generellt bör Lean-Production, inte bara för Getrag All Wheel Drive AB, 

vara ett sätt att skära ner på slöseri och skapa bättre flöden.  

 

- Gemensamma utbildningar rörande ISO/TS 16949. För att snöret ska 

kunna dras åt samma håll inom företaget bör alla förstå standarden för att 

kunna utföra rätt arbete. Generellt för att förstå varför kontrollplanen är 

viktig och hur företaget tillsammans bör säkra arbetet med 

produktionsdokument. 

 

- Årliga möten där viktiga aspekter diskuteras rörande samarbete och 

framtid avdelningar emellan. En länk borde dessutom skapas mellan 

avdelningar, inte bara mellan dokumenten. De anställda jobbar med 

kvalitetssäkringen, därav även de har behov av att länkas ihop ytterligare.    

 

- Generellt bör företaget förstå att tekniska och dyra systemlösningar inte 

alltid är svaret på hur ett problem löses. Företaget bör inte ha bråttom med 

implementeringen. Ett förarbete är viktigast för att riktlinjer ska kunna 

dras. Riktlinjer som kommer att avgöra om systemet kommer att 

accepteras och fungera efter de önskemål som finns internt på företaget.   

 

- Företaget bör reda ut vilka krav de har på sig gällande kontrollplanen. 

Bara för att kunden inte klagat behöver inte betyda att företaget jobbar på 

rätt sätt. Kunden ska sättas i centrum men inte tillåtas att omdefiniera krav 

på bland annat standarden. Om det i kontrollplanen står ”Se 

operationsbeskrivning”, borde i så fall kunden ha operationsbeskrivningen 

tillgänglig. Som det ser ut idag får kunden inte operationsbeskrivningen 

tillsammans med kontrollplanen. Vad hänvisar företaget i så fall till och 

jobbar de på rätt sätt bara för att kunden inte ställer högre krav?  
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10. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras examensarbetet och den metod som använts. En 

diskussion kommer att föras kring examensarbetets reliabilitet och validitet, 

dessutom diskuteras uppfyllnad av problembeskrivning.   

 

 

 

Examensarbete har generellt gått bra och har följt den tidsplanering som togs fram 

i början av examensarbetet. I ett tidigt stadium av detta arbete blev det klart att en 

mer djupgående analys av PPAP skulle komma att behöva göras på företaget.  

 

På grund av det breda fältet som kvalitet innefattar, gjordes tydliga avgränsningar 

i början av arbetet så att författaren skulle få möjlighet att realisera arbetet och bli 

klar i tid.  

 

Författaren av detta arbete har valt att jobba själv, vilket lett till stor koncentration 

och forskning kring ämnet. En bred teoretisk referensram har tagits fram för att en 

utomstående läsare ska kunna sätta sig i ämnet och förstå hur författaren tolkat 

och definierat arbetet från början till slut.  

 

Rapportskrivningen har varit fortlöpande under hela tiden vilket lett till att den 

röda tråden kan följas genom hela arbetet. 

 

De problem som upplevts har varit korrelerande till tidspress. Att undersöka 

huruvida företaget uppfyller kraven för PPAP och slutligen ge förslag på 

förbättringar, har ställt höga krav på författaren. Krav som både handlar om 

referensram samt insamling av primärdata. 

 

Avslutningsvis var detta projekt ett utmärkt sätt för författaren att komma in på ett 

etablerat företag och analysera arbetssätt som de använder. Författaren känner att 

ju längre tiden pågick, desto mer utveckling uppnåddes. Att dessutom ge förslag 

på framtida lösningar ställde krav att vara noga, påläst och framförallt engagerad, 

vilket också styrt författaren mot en ständig utveckling.  

 

 

10.1 Metoddiskussion 

 

Författaren till examensarbetet upplever att det tillvägagångssätt som använts har 

varit bra. I början av arbetet lades mycket tid på att planera och strukturera fram 

ett arbetssätt som hade i uppgift att resultera i att examensarbetet skulle bli 

genomförbart. Den tidspress som fanns ställde krav på planering och struktur. 

 

Intervjuerna som fördes med de berörda planerades i tid och det som skulle mätas 

mättes också. Detta ledde till att intressegraden höjdes hos fler intervjupersoner då 

de kunde bidra med fakta och visade viljan för att lösa problemet och att vilja 

utvecklas.  
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10.2 Validitet och Reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet anger hur korrekt arbetet är. Reliabiliteten i detta 

examensarbete anses vara tillfredsställande. Tanken i början av arbetet var att 

reliabiliteten skulle ökas genom att frågor som skulle komma att ställas skulle 

vara av karaktär att det som ska mätas också mäts. Genom att ställa frågor som 

höjer validiteten, höjs automatiskt reliabiliteten vilket leder till att samma 

mätvärde skulle fås om mätningen upprepades. Dessutom var intervjupersonerna 

medvetna om problemet detta arbete behandlar, detta kan leda till att ytterligare 

intervjuer skulle komma att ge samma svar som vid första tillfället. 

 

Validiteten är tillfredsställande då författaren kommit fram till förslag som direkt 

kan dra företaget i rätt riktning. Validiteten i detta arbete visar på att det som 

skulle mätas har mätts. För att ytterligare öka validiteten till detta arbete har ett av 

förslagen simulerats där det klart framkommer att förslaget kan realiseras. 

 

 

 

10.3 Diskussion gällande uppfyllnad av 
problembeskrivning 

 

Författaren av detta arbete anser att uppfyllandet av problembeskrivningen är 

tillfredsställande. Huvudteserna i detta arbete har besvarats. Förslag har getts, 

både generella, kortsiktiga samt långsiktiga vilket kan leda företaget mot säkrare 

kvalitetssäkring av produktionsdokument. Dessutom ger författaren företaget en 

vision om hur de kan utnyttja SmarTeam ytterligare i strävan efter att arbeta med 

bättre och säkrare flöden med hela kvalitetssäkringen och alla dokument som 

ingår. 

 

Författaren anser att om företaget tar åt sig av de förslag som getts, kommer de att 

kunna arbeta säkrare med hanteringen av dokumenten. En viktig aspekt är att det 

kommer att krävas engagemang för att realisera.  

 

En av nackdelarna med förslagen kan vara att om företaget inte utför förarbete för 

att definiera och bestämma riktlinjer för hur allt ska fungera, kan företag fall ner i 

olika fallgropar. Det tar tid att implementera, företaget bör inte ha bråttom. Blanda 

in alla berörda och arbeta fram nya flöden, processer och arbetssätt tillsammans. 
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Bilaga 1. Gate Review Summary 
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Bilaga 2. Operationsbeskrivning 
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Bilaga 3. Kontrollplan 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

 

 

 
Intervjuguide till primärdata 

 

 

1. Hur samarbetar din avdelning med andra avdelningar som finns i processen för kvalitetssäkring av 

produktionsdokument? 

 

2. Finns det ett generellt intresse hos olika avdelningar att samarbeta? 

 

3. Hur snabbt får ni feedback vid behov? 

 

4. Vad är korrelationen mellan operationsbeskrivningar och kontrollplaner? 

 

5. Fungerar dessa två dokument bra ihop? 

 

6. Vilka rutiner finns vid ändring av dessa dokument? 

 

7. Hur skulle rutinerna kunna fungera bättre? 

 

8. Vilken funktion har en kontrollplan? 

 

9. Måste företaget ha kontrollplaner? 

 

10. Kan operationsbeskrivningen slås ihop med kontrollplanen? 

 

11. Kan det stå i kontrollplanen ”se OB” där frekvensen av kontroll ska stå? Ex: 1/100. 

 

12. Hur många kontrollplaner är aktiva på företaget idag? 

 

13. Hur ofta uppdateras de? 

 

14. Vilka konsekvenser blir det då dokumenten inte överrensstämmer? 

 

15. Hur kan företaget ytterligare säkra upp PPAP och att de dokument som ingår är korrekta? 

 

16. Vad fungerar bra och dåligt med dagens PPAP? 

 

17. Vad kan göras bättre? 

 

18. Får Du tillräcklig information så att Du kan påverka kvalitetssäkringen? 

 

19. Får Du gehör? 

 

20. Vad är SmarTeam? 

 

21. Används systemet tillräckligt? 

 

22. Vad fungerar sämst i processen Du är inblandad i? 

 

 

 

 


