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Sammanfattning 

Detta examensarbete har handlar om att ta fram kvalitetssäkringsrutiner för 
induktiva värmebehandlingsmetoder mot det nya mätlabbet i samband att 
kvalitetssäkra produktionen av drivaxlar på Volvo Component Division. 
Uppgiften betyder att visa hur kvalitetssäkringen av både processen och 
tillverkningen ska ske genom att förebygga att fel uppstår. Huvudsaken är inte hur 
problemet blir löst, istället kommer koncentration lagts på metoden. 

 

Det övergripande syftet med examensarbetet är att försöka hjälpa personalen i 
företaget komma fram till förslag och konkreta resultat i form av 
kvalitetssäkringsrutiner för att förbättra både produktionen och den befintliga 
produktutvecklingsprocessen. 

Främsta målet är att bygga upp en fungerande kvalitetssäkring av induktiv 
värmebehandling inom Component Division genom att ta fram 
kvalitetssäkringsrutiner som stödjer metoden. Dessa rutiner skall bygga på 
önskemål från kunden, detta framför allt i form av beställningsblanketter, 
instruktioner och checklistor. 

 

Volvo Construction Equipment AB Component Division Eskilstuna arbetar idag 
med en kontinuerlig process- och produktförbättring med avseende på att 
förebygga eventuella kvalitetsbristerna. Meningen är att man i samband med den 
nya utbyggnaden av fabriken, nya maskiner och ny utrustning också ska bygga ett 
nytt materiallabb där materialprovbitar skall kunna skickas in av 
operatören/teknikern för olika kvalitetsundersökningar. 

I dagsläget har man börjat producera drivaxlar enligt den nya flödesgruppen vars 
förutsättning är att artiklarna skall tillverkas från råämne till monteringsklara 
detaljer. För att få ut ett smidigt produktionsflöde och optimera produktionen 
inom flödesgruppen måste alla parametrar och faktorer stämma på båda sidorna. 
Detta fås genom ständiga förbättringar samt statistiska styrningar av processen 
genom kontroller, underhåll och uppföljningar. 

 

Examensarbetet har till följd därav resulterat i instruktioner som beskriver 
kontrolleringar och provtagningar av värmebehandlade artiklar i cell07 som en 
åtgärd för att bygga en fungerande kvalitetssäkring av induktionshärdade artiklar 
på CMP. För att detta kvalitetsarbete skall ge resultat bör operationsbeskrivningen 
mätinstruktioner följas av samtliga på avdelningen. 
Därför är det viktigt att när ett kvalitetsproblem väl har identifierats skall nästa 
steg vara att gå vidare med att försöka bena ut orsakerna till problemet och hitta 
lösningar till dessa för att undvika eller förebygga att samma sak händer nästa 
gång. 
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Förklaringar 

 

 

 

Alla ord och benämningar som nämns i rapporten och är markerade med en 
stjärna * är tydligare förklarade i detta avsnitt. 

 

Austenit:          även kallad för gammajärn är kristallform hos rent järn 
mellan 912 och 1 394 °C. Austenit är mjuk och kapabel 
att utsättas för plastisk deformation utan sprickbildning 
med god formbarhet. Den är inte ferromagnetisk. Till 
skillnad från ferrit (alfajärn) löser austenit kol. Båda 
formerna har en kubisk kristallstruktur som inte är helt 
fylld med järnatomer då mellan dessa finns hålrum, dit 
kolatomer söker sig. Ferritens hålrum är emellertid för 
små; omvandlingen till austenit vidgar dem och 
kolatomer tränger in, dvs. går i fast lösning.[12] 

Bainit:                   mikrostruktur i stål som är vanlig efter härdning. Klassisk 
bainit består av aggregat av skivformade korn (av ferrit) 
med karbider utskilda inuti och/eller mellan skivorna. 
Bainit ger en väsentligt högre hårdhet och därmed 
hållfasthet än en glödgad ferritisk struktur. Strukturen, 
erhålls genom bainithärdning, vilket innebär att stål efter 
austenitisering kyls till en temperatur mellan perlit- och 
martensitområdet. Även gjutjärn bainithärdas, varvid det 
får hög hållfasthet i kombination med god seghet och 
slitstyrka. Bainitiskt gjutjärn används till kugghjul, 
slitskenor etc. som utsätts för stora påkänningar.[11] 

Diffundera:        innebär att någonting sprider sig åt skilda håll, undergå 
diffusion vilket är samlande term för processer i natur och 
samhälle som medför att något element breder ut sig 
stegvis omkring en begynnelseort.[12] 

 

Emulsion:           en blandning av två vätskor som normalt inte blandar sig 
lätt, exempelvis vatten och olja eller fett. Emulsionen 
framställs genom att den ena substansen slås sönder till så 
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små droppar att de flyter omkring fritt i den omslutande 
vätskan. [15] 

Etsning:              är ytbehandling av metall med syfte att rengöra och/eller 
topografiskt förändra ytan med kemiska eller 
elektrokemiska metoder, alternativt med jonbestrålning. 
Etseffekten fås genom upplösningen eller (vid 
jonbestrålning) avverkningen av ytan och beror på de 
ingående fasernas kemiska sammansättning, atomernas 
packningstäthet och atomgittrets orientering i förhållande 
till ytan. Metoden utnyttjas bl.a. vid metallografisk 
provberedning för att framkalla mikrostrukturer.[12] 

Ferrit:           är metalliskt material som är den dominerande fasen i 
olegerade icke härdade stål. Ståltypen är det vanligaste 
och ekonomiskt mest betydelsefulla av alla 
konstruktionsmaterial. Eftersom kornstorleken är liten är 
hållfasthets- och seghetsegenskaperna goda. Vid låga 
temperaturer sker dock en övergång från segt till sprött 
beteende. Genom tillsatser av legeringselement och olika 
värmebehandlingar kan mikrostrukturen och därmed även 
egenskaperna varieras. Det är ett magnetiskt material med 
dålig elektrisk ledningsförmåga.[12] 

Lean Production en industriell produktionsmetod med syfte att öka 
produktionseffektiviteten. Centralt i Lean Production är 
att ämnen/material/delar/produkter finns på rätt plats vid 
rätt tidpunkt. Huvudsaken är att kunden sätts i centrum. 
Inom Lean handlar det om att minimera och helt 
eliminera slöseri samt att verksamheten är i bästa möjliga 
form för att utföra aktiviteter.[15] 

Martensit:           besår av ferrit som genom tvångsinlösning av kol och 
andra legeringsämnen samt en komplex mikrostruktur 
erhållit en exceptionellt hög hårdhet. Martensiten bildas 
då stål kyls så hastigt att austenit, som bildas vid hög 
temperatur, inte hinner omvandlas till ferrit och olika 
karbider med hjälp av diffusion. Omvandlingen sker i 
stället genom en deformationsliknande process, där 
ferriten ärver austenitens sammansättning. För att inte 
stålen skall bli alltför spröda anlöps martensiten vid låg 
temperatur. Martensitiska stål innehåller ca 1 % kol samt 
oftast flera andra legeringsämnen, vilkas funktion är att 
fördröja austenitens diffusionsstyrda omvandling så att 
martensit kan bildas även vid relativt långsam svalning, 
vilket är viktigt då större detaljer skall härdas. 
Legeringsämnenas funktion är även att höja martensitens 
hårdhet och nötningsbeständighet ytterligare genom 
bildning av fina karbidpartiklar vid anlöpningen.[ 12, 15] 

Perlit:                     ett vulkaniskt glasmineral med relativt hög vattenhalt. 

När mineralet hettas upp till runt 1000°C expanderar det 
och blir vitt och poröst, det ser ut ungefär som 
söndersmulad frigolit. Perlit bildas under relativt långsam 
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avsvalning från en temperatur där legeringarna är 
austenitiska (över 720-900 °C). Kolhalten och 
svalningshastigheten avgör mängden och grovleken på 
perlit. Vid en kolhalt på 0,8 % bildas 100 % perlit. Vid 
lägre kolhalter utgörs strukturen av ferrit och perlit medan 
vid högre kolhalter utgörs strukturen av cementit och 
perlit. Vid höga svalningshastigheter kan bildningen av 
perlit undertryckas så att man istället erhåller martensit. 
Grovleken varierar med svalningshastigheten - ju högre 
hastighet desto finare perlit, alltså kortare avstånd mellan 
lamellerna. Perlitens grovlek påverkar i sin tur 
egenskaper hos legeringar. Ju finare struktur fås desto 
hårdare material och högre sträckgräns. [12, 15] 
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1   Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning samt ett 

problemresonemang i form av en problemformulering samt arbetets syfte 

och mål. Därtill följer en beskrivning på de avgränsningar man ämnar 

hålla sig till under arbetets gång. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
Dagens globala marknad präglas av ständiga tekniska förbättringar där nya 
produkter och metoder slår ut de gamla och beprövade. Följderna kan bli att hela 
branscher förändras där tidigare och ledande företag riskerar att gå i graven medan 
nya företag kan på kort tid rycka fram som marknadsdominanter. Samtidigt blir 
företag utsatta med allt mer ökande krav från både interna och externa kunder 
gällande tillgänglighet och kvalitet på deras produkter. 

 

Begreppet kvalitet har kommit att spela en stor roll i modern företagsledning och 
modernt företagande vars grund ligger i att brister i produkters kvalitet inte bara 
leder till höga reklamations- och kassationskostnader men också till förlusten av 
stora delar av marknaden. Detta leder i sin tur till att produktiviteten och 
effektiviteten försämras. Till följd därav kan det sägas att kvalitet har blivit ett allt 
viktigare konkurrensmedel för företagen som strävar efter att uppnå ökad 
konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen av en resurssnål och effektiv 
produktion sker. För att kunna säkerställa och bibehålla sin plats som ett 
konkurrenskraftigt och ledande företag på marknaden måste arbetsmetoder, 
processer samt konstruktioner hela tiden förbättras. 

 

Volvo Construction Equipment AB Component Division Eskilstuna arbetar idag 
med en kontinuerlig process- och produktförbättring med avseende på att 
förebygga eventuella kvalitetsbristerna. Arbetssättet Lean Production* har blivit 
ett allt mer attraktivt ämne bland företagen i den svenska industrin där fokus 
ligger på att minimera resursanvändningen för att på så sätt erhålla ekonomiska 
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fördelar. Även på Volvo Construction Equipment AB Component Division 
Eskilstuna har fördelarna med Lean insetts och därmed har ledning kommit till 
insikt om att där finns ett behov för att styra upp produktionen samt arbetet med 
rutiner för att förbättra kvaliteten i företaget. 

1.2 Problemformulering 
I samband med det nya utbyggandet av fabriken planerar verksamheten även att 
under sommaren 2008 öppna en ny mätlabb som kommer att vara avsett för 
materialprovning. Detta laboratorium kommer att stationeras centralt i verkstaden 
och tillhandahålla service åt alla värmebehandlingsmetoder med avseende på 
provtagning och vidare analys av dessa. 

 

Under de senaste månaderna har implementeringen av de nya 
produktionsmetoderna på tillverkningen påbörjats. Dock är många av 
kvalitetssäkringsrutinerna fortfarande ofullständiga för vissa av dessa metoder, ett 
ämne som detta examensarbete har sitt ursprung i. Genom ett samarbete mellan 
avdelningar Produktion, Kvalitet och Metod samt förfrågan från kunden har 
organisationen kommit till insikt om att det finns ett behov av att utveckla 
kvalitetssäkringsrutiner för olika värmebehandlingsmetoder i företaget.  

 

I dagsläget utförs kvalitetssäkringskontroller i väldigt små utsträckningar i de två 
bearbetande verkstäderna (förklaring följer) detta då det saknar tydliga rutiner 
eller metoder för hur det i praktiken ska leda till förbättring. De metoder som 
behöver extra tillsyn och som betraktas som utgångspunkt till ämnet under 
examensarbetes gång är induktionshärdning samt laser- och friktionssvetsning. 
Detta innebär att problemställningen blir att, i samband med utbyggandet av det 
nya mätlabbet skall det finnas kvalitetssäkringsrutiner för olika 
värmebehandlingsmetoder som därmed ska leda till bättre kvalitet och 
tillgänglighet av företagets befintliga och framtida produkter. 

1.3 Syfte och mål 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att försöka hjälpa personalen i 
företaget komma fram till förslag och konkreta resultat i form av 
kvalitetssäkringsrutiner för att förbättra både produktionen och den befintliga 
produktutvecklingsprocessen. 

 

Främsta målet är att bygga upp en fungerande kvalitetssäkring av induktiv 
värmebehandling inom Component Division genom att ta fram 
kvalitetssäkringsrutiner som stödjer metoden. Dessa rutiner skall bygga på 
önskemål från kunden, detta framför allt i form av beställningsblanketter, 
instruktioner och checklistor. 
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet begränsas till att ta fram kvalitetssäkringsrutiner för induktiva 
värmebehandlingsmetoder mot det nya mätlabbet i samband med att 
kvalitetssäkra produktionen av drivaxlar på Volvo Component Division. 

Uppgiften innebär att visa hur kvalitetssäkringen av både processen och 
tillverkningen ska ske genom att förebygga att fel uppstår. Huvudsaken är inte hur 
problemet blir löst, istället kommer koncentrationen att ligga på metoden. 

 

♦ Övergripande avgränsningsmall: 

• En beskrivning av kvalitetsarbetet i dagsläget i verksamheten samt 
processkartor som beskriver induktionshärdningsprocessen. 

• En kvalitetssäkringsrutin skall tas fram, med en tydligt beskriven 
arbetsgång tillsammans med de hjälpmedel och instruktioner som 
behövs för att genomföra provningen av artiklarna. 

- Hur skall undersökningarna av detaljen utföras 

- Vart samt hur skall kapningen, förberedelserna av analys 
samt analysen av induktionshärdade artiklar ske 

- Hur skall analysen granskas samt vart skall ansvaret ligga 
för de olika stegen i provningsprocessen. 
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2   Företagspresentation 

I detta kapitel presenteras företaget där examensarbete har blivit 

genomförd, en koncis presentation av Volvo Construction Equipment AB 

Component Division genom en sammanfattning av Volvo Group och 

Volvo Construction Equipment AB, avslutningsvis med en tydligare 

beskrivning av Component Division. 

 

 

 

2.1 Volvo Group 
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av transportlösningar för 
kommersiellt bruk samtidigt som de även erbjuder kompletta finansierings- och 
servicelösningar med kunder som är verksamma i fler än 180 länder över hela 
världen, främst i Europa och Nordamerika men sträcker ut sig även över Asien. 
Tack vare koncernens unika uppbyggnad som består av nio affärsområden (Figur 
1.) kan stordriftsfördelar uppnås på många områden, exempelvis inom 
produktutveckling, tillverkning, reservdelsförsörjning och logistik dock även 
inom administration och supportverksamhet. 

 
 

Figur 1. Volvo Group[14] 

 

Volvokoncernens kärnvärde sammanfattar vad företaget står för och vill uppnå, 
det vill säga, kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Dessa kärnvärden 
avspeglas i hur organisationen utvecklar sina produkter, agerar i samhället och 
bemötandet av företagets kunder och anställda. 
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Därmed försöker företaget att enligt företagsvisionen sträva efter att värderas som 
världens ledande leverantör av kommersiella transportlösningar med målet att 
överträffa kundkraven och förväntningar eftersom Volvo arbetar hårt på att vara 
nummer ett i kundtillfredsställelse. 

Tack vare engagemang, passion och respekt för individen har Volvo blivit ett av 
världens mest välkända och välrenommerade varumärken. Under 2007 ökande 
antalet anställda i de nio olika affärsområden till mer än 100 000 i 58 länder med 
majoriteten placerade i Sverige, Frankrike och USA. 

2.2 Volvo Construction Equipment AB 
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är en av världens största tillverkare av 
maskiner för byggföretag och närliggande branscher. Här tillverkas alla de 
vanligaste anläggningsmaskinerna i alla de vanligaste storlekarna. Volvo CE 
erbjuder därmed ett vidsträckt sortiment av säkra och miljöanpassade 
kvalitetsprodukter. Deras produktutbud består av hjul- och bandgående maskiner, 
ramstyrda dumprar, hjullastare, väghyvlar samt kompaktmaskiner med 
produktionsanläggningar i Sverige, Tyskland, Frankrike, Polen, USA, Kanada, 
Kina och Korea. 

2.3 Volvo Construction Equipment AB Component 
Division 
Detta examensarbete utfördes på Volvo Construction Equipment AB Component 
Division, CMP. CMP har det globala ansvaret för konstruktion och produktion av 
drivlinekomponenter som axlar till hjullastare och dumprar, transmissioner till 
hjullastare och väghyvlar men även elektroniksystem inom Volvo CE. 
Verksamheten finns huvudsakligen i Eskilstuna men även på andra orter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2. CMP: s produktförsäljningar [14] 

 

CMP i Eskilstuna har under de senaste åren växt enormt där produktionen sen år 
2002 har blivit dubbel så stort, med 36 036 komponenter år 2002 upp till 82 322 
komponenter till år 2007. Detta medför att omkring 200 komponenter tillverkas i 
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Eskilstuna per dag vilket innebär att CMP har nått den maximala kapaciteten 
vilket i sin tur har nödvändigtgjort stora investeringar och nyanställningar. 

Senaste investeringen har varit på 1,1 miljard SEK för att bygga om den egna 
verksamheten och förväntas vara klar år 2010. Pengarna ska gå till projektet som 
går under namnet CS09 och är en utbyggnad av fabriken, nya maskiner och ny 
utrustning, men framför allt till nya produktions- och monteringskoncept. 
Samtidigt planeras genomförande av stora utbildningsinsatser. 

 

Syftet med den stora investeringen är att de ska bli effektivare, kunna höja 
kvaliteten på det de gör samt skapa utrymme för framtida volymökningar. Det 
pågår stora ombyggnader i fabriken där dagens 53 000 kvadratmeter ska bli 
63 000. Hela fabrikslayouten kommer att anpassas till ett flödesorienterat 
produktionssätt som kommer delas in i två flöden: ett för axlar och ett för 
transmissioner [bilaga I]. Vid samma tillfälle kommer ett stort antal 
maskingrupper att flyttas om. Slutligen har det kommits fram till att verksamheten 
måste gå från stationsmontering till linjemontering då detta ökar kapaciteten på 
samma gång som ”lean production” ger högre kvalitet, minskat slöseri och 
transporter, ledtider samt stabilare och flexiblare produktion. 

 

Meningen är att man i samband med den nya utbyggnaden av fabriken, nya 
maskiner och ny utrustning också ska bygga ett nytt materiallabb där 
materialprovbitar skall kunna skickas in av operatören/teknikern för olika 
kvalitetsundersökningar. Idag ska enligt standard tas ut den första artikeln ur 
produktionen och skickas iväg till materiallabbet för kvalitetskontroll. Därmed 
inväntar operatören/teknikern på svar från labbet för att säkerställa att det går att 
köra vidare med produktionen eller inte. För att säkerställa helt att en batch har 
producerats utan några brister eller störningar i produktionen ska 
operatören/teknikern skicka även iväg den sista artikeln ur batchen för 
provtagning. 

2.3.1 Component Divisions olika avdelningar 
Volvo Construction Equipment AB Component Division [bilaga II] består av 
olika enheter som berör ämnen affärsutveckling, ekonomi & IS-IT, inköp, 
kvalitetsutveckling, personal, produktion och utveckling. Detta examensarbete 
blev utfört på enheten Produktion som bland annat ansvarar för produktion av 
axlar och transmissioner till hjullastare, ramstyrda dumprar och väghyvlar. 
Produktionen är indelad i två flöden som skär rakt genom fabriken: ett för axlar 
och ett för transmissioner. För att stödja dessa två flöden finns olika 
stödfunktioner i form av logistik, produktionsteknik, underhåll, härdverk och 
måleri. Produktionsenheten består således av fem avdelningar:  

♦ 17800 – Axelflöde (TMA) 

♦ 17900 – Transmissionsflöde (TMA) 

♦ 17300 – Logistik (TML) 

♦ 17500 – Produktionsteknik (TMP) 

♦ 17700 – Underhåll, härdverk & måleri (TMU & TMM) 
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Där är även avdelningen för gjutgods (TMG) vars uppgift är att bearbeta 
hydraulikartiklar samt gjutgodsartiklar. 

 

CMP är således indelad i olika avdelningar och här presenteras de avdelningar 
som är relevanta för detta examensarbete, det vill säga avdelningen för axel- och 
kuggbearbetning (TMA) uppdelad i: 

♦ Avdelningen 17800 – Axelflöde är ansvarig för att producera axlar; 
vilket inkluderar mjuk- och hårdbearbetning, värmebehandlingar 
samt montering. 

♦ Avdelningen 17900 - Transmissionsflödet är ansvarig för att 
producera transmissioner; vilket inkluderar bearbetning, montering 
och provning. Tillverkningen består av ca 160 bearbetningsmaskiner 
för svarvning, kuggbearbetning, härdning och slipning. 

 

Eftersom kvalitet är ett ämne som berör detta examensarbete i stor utsträckning är 
det viktigt att även nämna kvalitetsutvecklingsenheten vars roll är att leda, 
samordna och utveckla CMP:s totala kvalitetsverksamhet. Det innebär att enheten 
har som ansvar att arbetet med kvalitet och yttre miljö fungerar bra och utvecklas 
flitigt inom CMP men också att divisionen har ett välfungerande 
verksamhetsledningssystem. Därför är varje enhet och avdelning operativt 
ansvarig för kvaliteten på sina produkter och tjänster och att miljöarbetet bedrivs i 
enlighet med lagar och företagets miljöledningssystem. Enhetens ansvarsområden 
är: 

♦ Ledningssystem och metodutveckling – leder, samordnar och 
utvecklar divisionens verksamhetsledningssystem. 

♦ Komponentrevision – genomför reklamationsanalyser, 
komponentrevisioner samt renhetsmätningar. 

♦ Produktionskvalitet – leder utvecklingen av kvalitet för Component 
levererade produkter. 

♦ Kvalitet – Utveckling & Projekt – stödjer Component 
utvecklingsorganisation i dess kvalitetsarbete. 

♦ Kvalitet – Global Produktion – leder kvalitetsarbete för de 
produktionsansvarsområden där produktion sker utanför Component 
Eskilstunafabrik. 
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3   Metodologi 

I detta kapitel klargörs de synsätt och arbetssätt som har valts innan 

undersökningen inledes. Härmed redogörs även de metoder, val och 

källor som kommer att behövas granskas för ett väl genomfört arbete. 

 

 

 

3.1 Val av forskningsmetod 
Syftet med denna rapport har varit att undersöka hur Volvo kvalitetssäkrar sina 
induktionshärdade produkter idag och genom resultat av analysen ta fram en 
kvalitetssäkringsrutin som skall höja kvaliteten och produktiviteten samt 
ytterligare stärka Volvos rykte som en konkurrenskraftig leverantör av de egna 
produkterna på marknaden. För att kunna uppnå goda resultat kommer en del av 
rapporten att innehålla förklaringar och beskrivningar som stödjer ämnet samt 
som har utförts genom undersökningar om hur det fungerar i företaget i just det 
aktuella ämnet. 

Detta innebär att inga generella slutsatser kommer att dras. Istället kommer frågor 
som hur och varför ställas för att få en mer detaljerad inblick i verksamheten samt 
förklara hur det valda problemet yttrar sig just i detta fall. Därmed ämnas en 
tillämpning av en kvalitativ metod på arbetsgången som innebär skapandet av en 
djupare förståelse för fenomenet/händelsen. Detta kommer att ge en kvalitativ 
slutsats grundad på erfarenhet där denna kommer att erhållas genom iakttagelser, 
undersökningar och intern efterforskning. 

 

Valet av forskningsmetoden utgår ifrån omständighet att det bästa sättet att 
undersöka det aktuella problemet är genom direkta observationer, undersökningar 
och intervjuer av alla personer som berör ämnet i den aktuella omgivningen 



 
METODOLOGI 

 

 
 
 

 
– 20 –  

 

3.2 Informationsinsamling 
För att kunna komma fram till en resultatrik slutsats har fokuseringen främst varit 
på kvalitativ och kvantitativ informationsinsamling där den viktigaste aspekten 
har varit att informationen är meningsfull och passar problemet. Därför har olika 
källor använts som underlag för empirin, bland annat arkiv och interna/externa 
dokument, intervjuer, fysiska produkter samt direkta men även deltagande 
observationer. Mycket av undersökningen inom ämnet bygger på intervjuer med 
ansvariga personer gällande kvaliteten i verksamheten samt induktionshärdade 
artiklar, i detta fall drivaxlar. Utöver intervjuerna har informationen även samlats 
ifrån hemsidor samt biblioteksbesök. 

 

Insamlingen av informationen har varit en pågående process under arbetsgången 
eftersom uppkomsten av nya problem och frågor har krävt tillgång till ytterligare 
nya förklaringar. 

3.2.1 Kvalitativ resp. kvantitativ informationsinsamling 
Olika vetenskaper använder sig av olika metoder för att få de svar på de frågor 
som ställs. Därför kan man säga att det avgörande vid metodval är vad man vill 
undersöka. Vid genomförandet av kvantitativa undersökningar följer man i regel 
en viss bestämd arbetsgång även om det ofta givetvis förekommer avvikelser, 
beroende på vilken fråga det är man söker svar på.[5] 

 

Kvalitativ metod går ut på att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet 
som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i interaktion, samt 
att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars 
innebörder. Detta är en metod där man som forskare strävar efter att åstadkomma 
en helhetsbeskrivning av det som undersöks. Idag är kvalitativa metoder väl 
etablerade inom de flesta samhällsvetenskapliga discipliner. Ofta strävar man efter 
att kombinera kvalitativa och kvantitativa arbetssätt i syfte att nå en så allsidig 
belysning av ett forskningsområde som möjligt. 

Kvantitativ metod innebär däremot att forskaren systematiskt samlar in empiriska 
och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa 
bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. De 
kvantitativa arbetssätten är som regel formaliserade, med varje steg i 
forskningsprocessen väl definierat och avskilt från de övriga. [12] 

 

Arbetsgången i denna rapport byggde därmed på kvalitativa undersökningar med 
noggranna beskrivningar av den situationen som studerades. Datainsamlingen 
skedde kontinuerligt under arbetets gång där informationen summerades, 
analyserades och kategoriserades efter insamlingen. 
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3.2.2 Validitet & Reliabilitet 

Graden av tillit i en rapport eller insamlad information brukar uttryckas genom att 
tala om hög eller låg validitet, hög eller låg reliabilitet. Det som i första hand 
avgör om en undersökning är användbar är om forskaren får en sann och trovärdig 
bild av problemet och situationen som skall kvantifieras. 

♦ Validitet handlar om det övergripande problemet om huruvida det 
har erhållits ett mätresultat/resultat av undersökningen för det 
forskaren söker svar på eller om resultatet också påverkats av andra 
faktorer. Generellt är det ett mått på hur väl man undersöker det man 
vill undersöka. Samtidigt handlar validiteten om hur giltigt 
slutresultaten är. 

♦ Reliabilitet handlar om graden av mätprecision eller mätfel där det 
grundläggande frågan är om forskaren har lyckats reducera mätfelen 
till ett minimum och i vilken grad som mätresultaten är stabila och 
precisa. Samtidigt innebär det att forskningen har en hög 
tillförlitlighet.[2] 

 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som har tagits med största allvar under 
arbetsgången. Det har varit av största vikt att den information som erhålls är 
tillförlitlig och giltig som bevis och underlag för vidare utveckling och korrekta 
lösningar till problemet. Detta för att undvika att vidareforskning bygger på 
hypoteser och ogiltig information samt att minimera risken för felaktiga slutsatser 
och resultat. 

3.2.3 Fallstudier 
En fallstudie är en vetenskaplig studie av ett fall, det vill säga en 
informationsinsamlingsmetod som är en detaljerad undersökning av ett särskilt 
fenomen, till exempel en individ eller en grupp, i ett större 
forskningssammanhang och används för att nyansera, fördjupa och utveckla 
begrepp och teorier, ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser.[12] 

 

Denna rapport bygger på fallstudier utförda på Volvo Construction Equipment AB 
Component Division, särskilda för kvalitetssäkring av induktionshärdade 
drivaxlar. 
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3.2.4 Intervjuer 

Eftersom författaren bestämde sig för att arbeta vetenskapligt utifrån en kvalitativ 
utgångspunkt har forskningen gett många möjligheter till att samtala och intervjua 
olika personer på företaget. Vissa intervjuer utfördes ”på direkten” under 
deltagande observationer då man redan på plats hade möjligheten att ställa frågor 
och få förtydligande beskrivningar av situationen/ämnet i fråga. 
Sammanfattningsvis har intervjuerna varit ostrukturerade vilket innebär att en del 
frågor som ställdes under intervjuer hade formulerats redan innan men majoriteten 
framställdes vart efter samtalet framskridit. 

 

Informationen som har erhållits under intervjuerna känns tillförlitliga då denna 
rapports slutsatser och dess validitet berör alla som har varit inblandade i 
forskningen samt intervjuerna.  

3.2.5 Litteraturstudier 
Efter ingående introduktion om ämnet och problemet ifråga, påbörjades en 
litteratursökning för att förstärka kunskaperna inom ämnet och därmed stärka 
rapportens innehåll. Tanken har varit att den information som samlades under 
intervjuerna, observationerna och litteraturen ska vara byggstenar för vidare 
bearbetning och fullbordning av en innehållsrik och användbar slutsats. Samtidigt 
skall det underlätta förståelsen av diskussionen och rapporten för andra läsare. 

Fakta till rapporten har samlats in ifrån litteraturen från högskolebiblioteket samt 
företagets bibliotek, vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och Internet. Dock 
eftersom ämnet värmebehandling av metaller behandlades mer generellt i 
majoriteten av böckerna har detta lett till att specificerad facklitteratur som berör 
induktionshärdning var svår att hitta. 

 

De sökord som användes har framför allt varit: kvalitet/quality, kvalitetssäkring, 
värmebehandling, induktionshärdning och provningsmetod. Det interna nätet samt 
sökmotorer såsom Google, Nationalencyklopedin samt Wikipedia har också varit 
till stor hjälp och använts flitigt. 
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4   Teoretisk referensram 

I detta kapitel ges en presentation av induktiv värmebehandlingsmetod, 

arbetssättet och teorin bakom begreppet kvalitet och duglighet samt 

kvalitetssäkring genom leverantörssamverkan och processtyrning. 

Tanken är att detta kapitel skall stödja fortsatt vidareutveckling av 

resultat och slutsatser samt ge ökad förståelse för rapportens 

helhetsmässiga innehåll. 

 

 

 

4.1 Värmebehandlingsmetoder 
Värmebehandling används för att antingen bibehålla eller förändra metallers 
egenskaper. Detta görs med hjälp av förändringar i temperatur och påverkan från 
ugnsatmosfären. 

Stål värmebehandlas för att åstadkomma önskade förändringar i mikrostruktur och 
materialets egenskaper. Anledningen till att metaller värmebehandlas kan till 
exempel vara för att ta bort inre spänningar från exempelvis tidigare behandlingar 
såsom härdning, kallvalsning, eller ojämn kylning. Andra skäl kan även vara för 
att förfina kornstruktur och storlek i stålet, för ökad tänjbarhet, för att underlätta 
vidare bearbetning som smide eller valsning men också för att förbättra de 
mekaniska egenskaperna (hårdhet, seghet och slitstyrka). 

 

Värmebehandlingsmetoder kan delas upp i: 

♦ Mjukgörande behandling (ex. glödning och normalisering) som 
används för att minska hårdheten, förfina kornstorlek och öka 
bearbetbarheten, främst med syfte att göra vidare bearbetning möjlig 
eller lättare. 

♦ Härdningsprocesser (ex. härdning, sätthärdning) som används för att 
öka hårdheten i bulk eller yta främst med syfte att färdigställa stålet 
för slutanvändning. 
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♦ Termokemisk värmebehandling (ex. uppkolning) som används för 
att utveckla specifika ytegenskaper främst med syfte att färdigställa 
stålet för slutanvändning.[10] 

 

Alla stål är legeringar av järn och kol men det förekommer även tillsättning av 
andra legeringar för att uppnå specifika egenskaper där den huvudsakliga 
anledningen för tillsats av andra legeringsämnen är att manipulera materialets 
reaktion på värmebehandling. Därmed är grunden för all värmebehandling det 
termiska beteendet hos stål och de förändringar i mikrostrukturen som värmning 
och kylning ger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Värmebehandling av stål [6] 

4.1.1 Härdning 
Värmebehandlingsmetoden härdning är ett sätt att göra ytskiktet på diverse 
material hårdare och anses oftast vara det sista steget i tillverkningsprocessen. 
Metaller härdas genom uppvärmning av föremålet tills det blir rödglödgat följd av 
en snabb nedkylning genom att doppa föremålet i vatten eller olja, i vissa fall luft. 
Typen av kylmedel väljs beroende på vilka legeringsämnen som finns i stålet och 
i vilken mängd. Efter behandlingen är materialet mycket hårdare, men samtidigt 
också betydligt sprödare varför det måste anlöpas genom värmning vid en 
temperatur mellan 180-600 grader Celsius under minst en timme. Den hårdhet 
som fås är främst beroende på stålets kolhalt men även temperaturen vid 
anlöpningen. [15] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Temperatur – tidsförlopp vid härdning [6] 
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4.1.2 Induktionshärdning 

Induktionshärdning är främst avsedd för ythärdning, ett alternativ till sätthärdning 
som är en termokemisk ythärdningsmetod vilket innebär att ett stål med låg 
kolhalt, oftast under 0,20 % C, kolas upp i ytan till ca 0,7-0,9 % C. Resultatet av 
detta blir en hög ythårdhet och en seg kärnstruktur där den höga ythårdheten och 
tryckspänningar i ytskiktet ger ett högt slitagemotstånd och gynnar 
utmattningsegenskaperna. Induktionshärdningen kan genomföras på olika sätt, 
varav stationär respektive progressiv härdning är de vanligaste. 

 
Figur 5. Stationär respektive progressiv härdning [6] 

 

Vid stationär härdning värms först den totala ytan som skall härdas till den 
bestämda härdningstemperaturen för att därefter kylas antigen direkt ned eller 
efter en viss fördröjning. Däremot, vid progressiv härdning sker värmning och 
efterföljande kylning i en kontinuerlig rörelse mellan induktor-kyldusch och 
detalj. Detta medför att genom kontinuerlig rörelse kommer det värmda området 
in under kylduschen efter att ha gått igenom induktorn. 

 

En väldigt viktig del som måste tänkas på är att vid konstrueringen av en detalj 
som skall induktionshärdas att konstruktören har god kännedom om denna process 
eller att denne redogör med personer som har denna kunskap, för att han skall 
kunna fatta rätt beslut om materialval, härddjup och önskat utseende på 
härdzonen. På så sätt vet man säkert att härdresultatet nås samt att detaljer får de 
egenskaper som är avsedda. Det sker även en reducering av risken för exempelvis 
djupa härdsprickor som kan bli resultatet av olyckliga kombinationer av fel 
utvalda stålsorter och detaljens form. Detta kan i sin tur medföra höga kostnader 
på grund av kassation, dyra verktyg, många och långa utprovningsserier m.m. 
Därför anses samarbetet mellan konstruktör och värmebehandlare vara väldigt 
viktig för att båda parterna skall veta vilka resultat är acceptabla för 
värmebehandlingen.[6] 

Kyldusch 

Induktorn 

Induktorn 

VÄRMNINGS-

POSITION 

Kyldusch 

KYLNINGS-

POSITION 

Stationär härdning 

Progressiv härdning 



 
TEORETISK REFERENSRAM 

 

 
 
 

 
– 26 –  

 

Induktionshärdningsprocessen i detalj 

Induktionshärdning är en snabb och ren värmningsmetod som är lämplig för 
automatisering av in-line processer. Det är en värmebehandlingsmetod som 
bygger på att då en växelström passerar genom en spole med en järnkärna 
(arbetsstycket) uppstår förluster i form av värme i denna järnkärna eller 
arbetsstycket. Dessa förluster beror främst på materialets resistans, dvs. dess 
elektriska motstånd. Avsikten är att kunna ge en ståldetalj ökad slitstyrka och/eller 
hållfasthet dock, för att erhålla en riktigt härdad detalj krävs det även styrning av 
hela processen och inte bara värmningen.[6] 

 

Steg 1: Värmning 

Vid induktionshärdning värms detaljen med en ledare, en induktor eller 
induktionsspole. Uppvärmningen av induktorn sker när en elektrisk ström går 
igenom den vilket resulterar i att det uppkommer ett magnetfält runt induktorn. 
Oftast går induktor i en slinga och då koncentreras det magnetiska fältet inuti 
denna. Genom att placera en metallstång, arbetsstycket, i slingan kvarstår 
magnetfältet. Så fort arbetsstycket förs in i induktorn induceras virvelströmmar 
som är elektriska strömmar alstrade genom induktion av ett magnetfält, i det 
elektriskt ledande föremålet. Dessa virvelströmmar alstrar strömvärmeförluster 
som kan utnyttjas för smältning och uppvärmning av metaller och därmed värmer 
upp materialet på grund av dess resistens. 

 

Figur 6: Principen för induktionsvärmning [6] 

 

Det magnetfält som alstras i arbetsstycket ger en strömtäthet som är högst närmast 
ytan och som avtar snabbt inåt arbetsstycket. I början av uppvärmningen har 
stålets yta högre temperatur än dess centrum dock ju mer stålets temperatur 
närmar sig den avsedda temperaturen, desto mindre blir temperaturskillnaden 
mellan yta och centrum. Därför är inträngningsdjupet i arbetsstycket för värmen 
huvudsakligen beroende av växelströmens använda effekt och frekvens. Därmed 
kan det konstateras att inträngningsdjupet alltså är ett mått på hur långt 
virvelströmmarna tränger ner i arbetsstycket. 
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Steg 2: Hålltid 

Efter uppvärmningen av arbetsstycket till rätt härdtemperatur hålls temperaturen 
konstant en viss tid, detta för att strukturen skall omvandlas till austenit∗ som 
innebär att om rent järn (ferrit∗) värms, omvandlas denne vid 910 grader Celsius 
till en annan fas, dvs. austenit. De faktorer som påverkar omvandlingen till 
austenit är bland annat temperaturen, uppvärmningshastigheten, hålltiden, den 
kemiska sammansättningen men också kornstorleken. Likt ferrit är austenit mjuk, 
seg och kännetecknas bland annat av att järnet förlorar sina magnetiska 
egenskaper. 

 

Steg 3: Kylning 

Kylningen av den värmda zonen vid induktionshärdning kan ske på olika sätt och 
då anses användningen av kyldusch som den vanligaste där kylningen normalt 
utförs med vatten eller emulsion∗. Vid kylning med dusch sprutas kylmedlet mot 
den varma ytan genom hål på insidan av duschen. Antalet hål, placering och 
riktning samt deras diameter är viktigt för att kunna erhålla en jämn och 
heltäckande begjutning av den värmda zonen med kylmedlet. 

Det är under kylningen som materialet omvandlas till martensit∗, det vill säga när 
austeniten kyls ned snabbt. Det som sker på molekylär nivå är att kolatomen inte 
hinner diffundera∗ genom järnkuben.[15] 

 

Steg 4: Anlöpning 

När martensiten bildas i materialet är stålet i de flesta fall för spröd för att det 
skall kunna användas. Därför måste arbetsstycket anlöpas då genom anlöpning 
ökas materialets seghet och sänks dess hårdhet. För att uppnå detta återuppvärms 
stålet till en temperatur (beroende på stålsort och produkt) precis under den punkt 
där ferrit omvandlas till austenit, normalt mellan 200-600°C. Segheten ökar på 
detta vis för flertalet ståltyper.[15] 

 

Slutligen avmagnetiseras arbetsstycket samt tvättas för att få bort glödskal och till 
viss mån resterande härdvätskor annan smuts som kan ha fastnat på ytan under 
värmebehandlingen. Tvättningen sker vanligtvis vid metoder som ger en mycket 
smutsig yta, beroende på vilken härdvätska som använts i processen. Vid 
tvättningen används allt från rengörningsmedel, ultraljud, vatten etc. 

 

Hårdheten 

Den maximala hårdhet som fås är i första hand beroende av kolhalten i stålet dvs. 
den vid austenitiseringen lösta mängden kol. Denna slutsats kan dras ifall 
avkylningshastigheten vid härdningen har varit högre än den kritiska, dvs. att 
ingen perlit∗ eller bainit∗  har ägt rum. Dock, om avkylningshastigheten är längre, 
minskar mängden martensit, genom bildning av ferrit, perlit eller bainit, vilket 
resulterar i lägre hårdhet.[6] 

Andra krav på exempelvis ythårdhet, hårdhetsprofil, kärnhårdhet, kornstorlek med 
mera kan avläsas i standarden [bilaga III] för induktionshärdning samt ritningarna 
från konstruktionsavdelningen. 
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Processövervakning och kontrollprovtagning 

Induktionshärdning kräver en noggrann processtyrning med dokumenterade 
instruktioner som stöd för operatören. Detta eftersom majoriteten av 
processparametrarna hos induktionshärdade artiklar inte är möjliga att kontrollera 
i efterhand. Därför kan detta ske genom indirekt uppföljning av processen: 

♦ bedömning av ythårdhet med filtest 

♦ kontroll av hårdhetens fördelning i det härdade skiktet med uppmätt 
hårdhetsprofil på tvärsnitt från härdad sektion. Mätpunkterna bör 
ligga så tätt så att trender i hårdhetsfördelningen kan konstateras och 
bör omfatta hela det värmepåverkade djupet från yta till begynnande 
kärnmaterial 

♦ bestämning av generell strukturkontroll med ljusoptiskt 
metallmikroskop 

 

Kontroll av induktionshärdningsdjup hos ett värmebehandlat arbetsstycke bestäms 
antingen genom förstörande kontroll av enheter ur partiet eller genom kontroll av 
provstavar, tillverkade av samma materialsort. För att justera och därigenom få 
processen att fungera effektivare måste alltid några detaljer eller attrapper kapas 
sönder för kontroll av härdprofil och härddjup. Kontrollen sker på tvärsnitt från 
härdad sektion efter provberedning genomomfattande våtslipning, polering och 
etsning∗. [9] 

4.2 Mät- och provningsmetoder 
Provning av material och produkter har varit, är och kommer i framtiden att 
fortsätta vara väldigt viktigt för utvecklingen av nya produkter och säkerställande 
av kvaliteten på de befintliga. Olika mätningar såsom draghållfasthet, slagseghet, 
böjning och hårdhet samt drag- och tryckprovning är bara några av de enkla tester 
vars resultat kan säga mycket om materialets olika egenskaper. Eftersom material 
variera i egenskaper är det viktigt att testet är rätt anpassad och simulerad för den 
verkliga situationen för den färdiga produkten på så bra, noggrant och 
återkommande sätt så möjligt. Genom att statistiskt välja ut delkomponenter för 
provning, i samband med automatiserade testsystem kan snabba och 
kostnadseffektiva sätt att kontrollera kvaliteten på produktion av många olika 
produkter erhållas. 

Därmed kan det konstateras att materialprovning används för att fastställa 
hållfasthetsegenskaper hos konstruktionsmaterial. Dess olika normer finns 
fastsatta i svensk standard och de olika provningsmetoderna kan delas in i två 
huvudgrupper, förstörande provning och oförstörande provning. 
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4.2.1 Förstörande provning FP 

Förstörande provning kan erbjuda tydliga och bra resultat, dock är nackdelen att 
de enheter som testas eller provkörs inte går att använda eller reparera sen. Detta 
innebär att genomförande av FP kan orsaka stora kassationer och därmed 
förlustkostnader i produktionen. 

Det finns olika provningsmetoder för FP, bl.a. dragprovning, hårdhetsprovning, 
slagprovning och utmattningsprovning.[12] Det förekommer även situationer då 
provningen kräver att enheten skall förstöras i form av kapning och slipning, detta 
bland annat vid olika värmebehandlingsmetoder, för att kontrollera att enheten har 
värmebehandlats korrekt och slutprodukten har erhållits efter de fastställda 
kraven. 

4.2.2 Oförstörande provning OFP 

Oförstörande materialprovning handlar om att upptäcka defekter i material och 
konstruktion utan att försämra deras funktionalitet. Vid OFP används olika typer 
av energi, exempelvis i form av elektromagnetiska eller akustiska vågor, detta för 
att undersöka materialegenskaperna och fortfarande ha kvar en funktionsduglig 
produkt. Genom att utnyttja metoden på korrekt sätt bidras en höjning av såväl 
kvalitet som produktivitet i verksamheten. Detta leder i sin tur till att: 

♦ allvarliga produktionsdefekter med stora ekonomiska konsekvenser 
upptäcks i tid 

♦ mindre andel producerade fel resulterar i mindre materialspill → 
lägre reparationskostnader och högre produktivitet och effektivitet 

♦ säkring av hög och jämn kvalitet uppnås [11, 13] 

Det finns flera olika typer av OFP för att kontrollera materialegenskaperna utan 
att enheten förstörs eller går sönder så som: virvelströmsprovning, visuell 
provning, läcksökning, täthetsprovning m.m. Dock är de vanligaste: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Vanligaste OFP-metoder [12] 
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4.3 Kvalitet 
Ordet kvalitet har fått en betydligt bredare innebörd under de senaste årtiondena 
där flera åtskilliga definitioner på begreppet har uppkommit. Betydelsen av 
begreppet har förändrats över tiden och de olika definitionerna utnyttjas beroende 
på situationen och kontexten begreppet används i. 

 

Tidigare betydde kvalitet enbart "uppfyllande av specifikationer", men i dag 
definieras även en varas eller tjänsts kvalitet som dess förmåga att tillfredsställa 
och helst överträffa kundernas behov och förväntningar, dvs. förutse kundens 
framtida behov och de outtalade kraven. Till följd därav kan det noteras att under 
åren har området kvalitetsteknik etablerats till ett viktigt avsnitt inte bara för 
produktionen utan även för samtliga anställda i ett företag, en förvaltning eller 
organisation. Detta innebär att en lyckad kvalitetsstrategi bygger på att sätta 

kunderna i centrum, baserar beslut på fakta och engagerar samtliga anställda i 

ett ständigt arbete med att förbättra företagets alla processer, inom såväl 
utveckling och administration som tillverkning. Av den orsaken är det viktigt att 
ha en gemensam, klar och tydlig definition om vad kvalitet i det egna företaget är. 
Med detta menas en gemensam kvalitetsuppfattning och kvalitetsstrategi i 
verksamheten, detta för att det inte ska inträffa delade åsikter kring visionen och 
syftet med den i företaget.[4] 

4.3.1 Arbeta med kvalitet och ständiga förbättringar 
Att arbeta med kvalitet har idag blivit ett måste hos de flesta företag där ämnet har 
integrerats som en viktig del i den vardagliga verksamheten och som berör 
kvalitetsutvecklingen i företaget. Genom att arbeta med ständiga förbättringar 
samt förebygga att fel uppstår säkerställer organisationen sin position på 
marknaden som ett konkurrenskraftigt och ledande företag inom det egna 
verksamhetsområdet.[4]  

 

Kvalitetstekniken i ett företag klargör de metoder, arbetssätt och strategier för 
ständigt förbättring av kvalitet på varan eller tjänsten. Därmed kan det noteras att 
kvalitetsstyrningen är det övergripande benämning på alla metoder och aktiviteter 
som används inom kvalitetstekniken. Som underlag till detta förekommer ett antal 
standarder, bland annat ISO 9000: serien, som är standardiseringsresultat i form 
av beskrivningar, regler (normer) och rekommendationer för universell och 
upprepad användning. Detta innebär att basen för att kunna styra och förbättra 
kvaliteten hos organisationens produkter och tjänster är ett så kallad 
kvalitetssystem där ansvaret, rutinerna och resurserna delas upp för att 
framgångsrikt leda kvalitetsarbete i ett företag.[12] 

 

Standarden ISO 9000 innehåller grundläggande definitioner och tillvägagångssätt 
för hur de andra standarderna skall användas.  Den version av serien ISO 9000 
som har beteckning ISO 9000:2 000 innehåller bara fyra standarder: ISO 9000:2 
000, ISO 9001:2 000, ISO 9004:2 000 och ISO 19011:2 000. En av punkterna 



 
TEORETISK REFERENSRAM 

 

 
 
 

 
– 31 –  

 

som tas upp i dessa standarder är den så kallade Kravstandarden ISO 9001:2 000 
vars uppgift är att uppfylla ”intressenternas krav”, det vill säga befintliga och 
framtida kundernas krav. Den lyfter även fram ledarskap, kundfokusering, 
processyn och ständiga förbättringar i verksamheten. För att kunna säkerställa att 
ens produkttillverkning går smidigt fram i samband med viljan att undvika 
förluster i form av kassationer och andra variationer är det viktigt att fokusera och 
kvalitetssäkra produktionen av varorna och tjänsterna i verksamheten. Ett effektivt 
sätt att kunna genomföra detta är genom att styra tillverkningen med hjälp av 
instruktioner, rätt utrustning och rutiner. För att lyckas med detta är det 
nödvändigt att bland annat upprätthålla rätt mät- och övervakningsutrustning. 
Främsta syftet med detta är att säkerställa att produkter eller tjänsten 
överensstämmer med kraven. [4] 

 

Genom grundliga mätningar, övervakningar och kontroller av 
tillverkningsprocessens olika delar kan undersökningar genomföras för att 
garantera om processen i verksamheten är säker och tillförlitlig. På samma gång 
avlägsnas potentiella avvikelser tidigt i tillverkningen genom att förhindra att 
produkter som inte uppfyller kraven levereras till kunden. Däremot skall i samma 
skede upprättas förebyggande åtgärder för att säkerställa att tänkbara variationer 
inte upprepas igen. 

4.3.2 Kvalitetssäkring genom processtyrning 
Genom att sammanfatta alla metoder och strategier inom kvalitetstekniken fås en 
så kallad statistiskt processtyrning vars syfte är att övervaka processer av olika 
slag och huruvida dessa är i kontroll eller inte. Samtidigt försäkras deras förmåga 
att producera enheter som ligger inom uppsatta toleranser. Genom att hålla sig 
inom de uppsatta toleranserna minskas riskerna av förekomsten av variationer i 
processen, dessa i form av spel i lager och styrningar, varierande temperatur och 
fuktighet eller dåligt kalibrerade mätinstrument. Därmed kan variation definieras 
som en källa till bristande kvalitet som därför måste kartläggas, övervakas och om 
det är möjligt reduceras. Kortfattad beskrivning av syftet med statistisk 
processtyrning är att: 

♦ identifiera orsaker till synlig variation och eliminera dessa  

♦ övervaka processen även när den inte visar tecken på synliga 
variationer, detta för att punkten ovan inte uppstår utan 
processoperatörens vetskap 

♦ kontinuerligt fånga information från processen så att nya orsaker till 
variation kan identifieras och sedan elimineras 

♦ lära sig sin process genom att dokumentera vidtagna åtgärder[12, 15] 

 

Därför är det av vikt att betona hur betydelsefullt det är att redan i tidigt skede av 
tillverkningen genom styrning av processen försöka fånga upp signaler som 
påvisar att enheterna kommer att bli defekta. Detta kan bland annat göras genom 
att ta ut ett antal enheter och mäta någon variabel på dessa för att säkerställa att de 
håller sig inom bestämda toleranser och bestämmelser. Således bör det finnas 
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tydliga instruktioner, checklistor och rutiner som alla skall kunna följa för att 
kraven skall uppfyllas och verksamheten får en säker produkttillverkning. Erhålls 
resultat som inte stämmer med de förutbestämda standarder eller uppsatta 
styrgränser är det ett tecken på att något har hänt med processen och omedelbara 
åtgärder krävs. 

 

Duglighet 

Det finns olika sätt att mäta processer och dess förmåga att klara av att producera 
enheter med mått inom satta toleransgränserna. Därför brukas det ofta pratas om 
en process’ duglighet, duglighetsmått eller duglighetsindex. Genom att erhålla en 
hög duglighetsindex innebär att processen är centrerad, produktionen är 
stabiliserad och att de producerade enheterna ligger inom toleransgränserna.[4] 

 

Däremot är det väldigt viktigt att påpeka att en tillverkningsprocess inte hade 
fungerat bra utan en rad ingående komponenter. Dugligheten på dessa kan även 
påverka kvaliteten i verksamheten. Utan ett välfungerande och progressiv 
samarbete mellan dessa komponenter löper en stor risk att processen felar och 
enheterna hamnar utanför de bestämda toleransgränserna. Dessa komponenter kan 
vara allt från den mänskliga faktorn till datorer och olika tillhörande programvaror 
som följer med i processen allt från start till slutmålet och i många sammanhang 
kallas för de 7M:en.  

Figur 8: 7 M: en [4] 

 

För att tillverkningsprocessen skall flyta framåt utan omständliga variationer är 
det viktigt att dessa olika komponenter inte skapar komplikationer i processen. 
Detta innebär att maskiner skall fungera korrekt under tillverkningen som 
reducerar felaktigheter vid omställningar av exempelvis verktyg eller 
programvara. Materialvalet påverkar det slutgiltiga resultatet drastiskt och till 
följd därav är det av stort betydelse att arbeta med kvalitetssäkringen av råmaterial 
redan i väldigt tidiga steg i tillverkningsprocessen. Detta innebär att mätningen av 
kvaliteten bör förekomma redan vid inköp och samarbete med leverantörer. 

Där skall därmed förekomma tydliga instruktioner och rutiner som beskriver 
metoden, detta för att kunna kontrollera de egna leverantörerna, om dessa 
uppfyller de krav och specifikationer som ställs. Samtidigt skall man övervaka 
inställningarna genom exempelvis första/sistabitskontrollen eller slumpmässiga 
stickprovtagning. Processens resultat beror på de ovanstående komponenterna 
med den som håller allting ihop är den människans förmåga att producera, dvs. 
teknikers och operatörers skicklighet och kunskap. Därför är det viktigt att rätt 
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kompetens finns på rätt plats samt att det alltid finns tillgängliga instruktioner och 
utbildningar som bidrar utvecklingen av den personliga kompetensen hos 
personalen i verksamheten.  Nöjd arbetskraft som är säker i sitt arbete och 
förmåga inspirerar och höjer arbetsmoralen som påverkar produktionen och 
tillverkningen positivt.  

4.3.3 Produktionsberedning 
Produktionsberedningens huvudsyfte är att anpassa produkterna till en effektiv 
tillverkning och bestämma arbetsmetoderna. Denna åtgärd utförs normalt innan 
tillverkningen påbörjats och den resulterar i en vetskap om var och hur 
tillverkningen ska ske. 

I industrier med sammanlöpande materialflöden, dvs. i verkstadsföretag som 
tillverkar sammansatta produkter, är det normalt att en stor mängd olika detaljer 
bearbetas i flera steg innan det är dags för komponent- och slutmontering. Därför 
är beredningsarbetet i sådana verksamheter väldigt betydande på grund av de olika 
maskiner och produktionsprocesser. Därmed, för att ett gott resultat ska erhållas 
krävs det god kunskap om de olika maskinernas prestanda och 
produktionskapacitet. Här inräknas även den mänskliga faktorn, dvs. människans 
förmåga att producera. Inom de manufakturerande verksamheterna resulterar 
beredningen traditionellt i uppträdandet av ett operationskort [bilaga IV] vars 
utseende varierar från verksamhet till verksamhet och som anses vara ett av de 
viktigaste dokumenten i tillverkningen. Dessa beskriver vilka arbetsoperationer 
som ingår i tillverkningen av en viss artikel samt bl.a. var de ska utföras och 
vilken tid de beräknas ta. En operationskort kan innehålla information om: 

♦ Produkten, t.ex. artikelnummer, benämning och ritningsnummer 

♦ Utgångsmaterial, t.ex. kvalitet, dimension, mängd 

♦ Den partistorlek som beredningen har haft som utgångspunkt ifrån 

♦ De arbetsoperationer som skall utföras samt för var och en av dessa: 

- Beteckning på den avdelning där operationen skall utföras 

- Maskinnummer på den maskin som skall användas 

- Arbetsoperationens nummer och benämning samt uppgift om vad 
som skall utföras 

- Om arbetsinstruktion eller specialverktyg, t.ex. jiggar och 
fixturer 

- Uppgiften om ställtid och stycktid 

 

Vid sidan av produktionsberedning görs även en kontrollberedning [bilaga IV] där 
inplaceringen av kontroller och provtagningar i tillverkningensförloppet bestäms. 
Detta resulterar i att mätdon för de olika arbetsmomenten framtas tillsammans 
med andra provningsanordningar samt kontrollinstruktioner. Av dessa framgår 
vilka mått och egenskaper som skall kontrolleras, vilka metoder och hjälpmedel 
som skall användas för kontrollen samt vilken kontrollomfattning som skall 
tillämpas. Exempelvis kan en pilottillverkning vara ett test för att säkra att 
produktions- och kontrollberedningen gjorts på ett så sätt att produktkvaliteten vid 
tillvekningen fås i full skala.[1] 



 
TEORETISK REFERENSRAM 

 

 
 
 

 
– 34 –  

 

Tidigare nämndes att människans förmåga att producera spelar en stor roll för det 
slutgiltiga resultatet i produktionen. Det är väldigt viktigt att kompetent personal 
finns till förfogande som förstår processen och den övriga utrustningen, detta för 
att förbättra tillverkningen och höja kvaliteten på produkten. Det är också väldigt 
viktigt att det erbjuds kompetenshöjande aktiviteter i form av seminarier, 
utbildningar och träningen. Exempel på ett av sådana är den så kallade 
enpunktslektionen. 

En enpunktslektion är en kortare utbildningsinsats som syftar till att ge djup 
kunskap inom ett avgränsat område. Den utgör också en problemdokumentation 
som ska ge kunskap i hur problem kan förebyggas samt beskriva hur 
effektiviseringar och förbättringar har åstadkommits. En enpunktslektion kan 
användas vid flera olika tillfällen men också som instruktion med tydliga 
förklaringar, detta då det förekommer ett behov av en viss kunskap eller krav på 
utförandet av en aktivitet, kontrollgenomgång eller förbättringsåtgärd.[7] 

4.4 Hjälpmedel – dokument 
Dokumentation kan definieras som en sammanställning av skriftligt underlag eller 
fakta med avsikt att bevisa någonting eller lägga grund för vidare forskning i en 
viss fråga. [12] Därför anses att rätt användning av dokumentationen i en 
verksamhet resulterar endast i bättre ordning och reda. Ju lättare samtliga hittar 
bland handlingar och annan information desto mindre tid går det åt och ju 
noggrannare saker och ting är noterade, desto bättre är underlagen för beslut. 

Därmed anses blanketter, formulär och checklistor, dvs. olika typer av 
instruktioner, vara värdefulla hjälpmedel såväl i stora som i små företag. Därför 
har många företag även interna standarder som behandlar ämnet.[bilaga V] 

 

När en blankett utformas, det viktigaste att tänka på är att den kommer vara ett 
ansikte utåt för brev, offerter, orderbekräftelser, fakturor, beställningar m.m. 
Samtidigt skall den ge utrymme för all relevant information som berör situationen 
i fråga, uppställd på ett användarvänligt sätt för att läsaren lätt ska kunna läsa och 
tolka innehållet rätt. Enhetlighet är också en viktig detalj där igenkänning och 
koppling till den berörda aktiviteten skall vara enkel. Därför bör det finnas 
tillgängliga mallar för alla i företaget, via nätverk eller på ett annat sätt, där varje 
mall kan karakteriseras med en unik identitetsbeteckning och ett 
utgivningsdatum.[8] 
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4.4.1 Skrivna instruktioner 

Varje företag brukar ha en verksamhetshandbok som täcker ledningssystem för 
bland annat kvalitet, miljö och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa handböcker 
brukar vanligtvist kompletteras med tilläggsdokument och bestå av ett antal 
instruerande dokument, instruktioner (anvisning, direktiv, rutin, rutinbeskrivning, 
(intern) standard etc.). Det är en anvisning om lämpligt tillvägagångssätt vid olika 
situationer och aktiviteter. Det är viktigt att redan vid början definiera: 

♦ Varför görs instruktionen? 

♦ Vem vänder sig instruktionen till? 

♦ Vad skall den innehålla? 

♦ Hur skall den presenteras? På papper eller via bildskärm? 

♦ Skall den vara ett separat dokument eller en del i ett annat 
dokument? 

 

 

Figur 9: Mall för en användarvänlig och tydlig instruktion. 

 

Instruktionen bör även innehålla företagets namn eller logotyp, 
registreringsnummer, utgåve- eller revisionsbeteckning i form av en siffra eller 
bokstav, datum samt godkännarens/författarens signatur eller initialer. [8] 

 

Dock löper det stor risk att instruktioner inte används flitigt i verksamheten då 
detta ibland kan kännas långtråkigt och tidskrävande som kan leda till att dessa 
inte läses, förstås eller respekteras. Därför bör innehållet vara konkret och 
koncentreras endast på det mest väsentliga. Genom att utnyttjade sig utav klar stil, 
lättbegripligt språk, redig layout och bra illustrationer kan användningen 
underlättas.  
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4.5 Kvalitetssäkring genom leverantörssamverkan 
Ökade krav ifrån kunder och ständig uppkomst av nya teknologier har gjort det 
svårt för företag att klara sig endast med hjälp av egna resurser. Därför är många 
företag tvungna att anpassa sina verksamheter för samarbete med leverantörer och 
externa resurstillgångar. När man tittar på ett företag, helhetsmässigt, ser man 
över dess organisation, produkter eller tjänster. Dock definieras dess position 
också utifrån samarbetet med andra medverkande. För att säkerställa sin position 
på marknaden är det väldigt viktigt att företaget har klar vision om hur den 
uppfattar sig själv samt hur den blir uppfattad av andra, detta beroende framför 
allt av de olika relationerna företaget har till olika kunder, leverantörer, banker, 
konsulter och forskningscenter etc. 

 

Leverantörssamverkan har kommit att spela en väldig stor roll i allt fler företag 
och verksamheter där kunden och leverantören arbetar tillsammans med lösningar 
på eventuella problem samt ständiga förbättringar som stärker den gemensamma 
konkurrensen. Detta verkställs genom ett antal grundläggande värderingar som 
bör vara utgångspunkten för det gemensamma arbete och är: 

♦ Gemensam målsättning 

♦ Långsiktighet 

♦ Ömsesidig kreativitet 

♦ Fokus på totalkostnad 

Kunden och leverantören måste tillsammans effektivisera sina processer för att 
erbjuda den bästa produkten till den som köper och använder produkten. Ett 
företag som ämnar utveckla samarbetet med sina leverantörer måste först se till att 
den interna organisationen är överens om varför och hur det skall göras. Detta 
innebär att basen för strategisk leverantörssamverkan består av: vision, policy, 
strategier, mål, krav på leverantörer och krav på den egna organisationen.[bilaga 
VI] Samtidigt är det viktigt att kundens och leverantörens värderingar och 
attityder stämmer överens, att mål sätts så tidigt så möjligt och viktiga parametrar 
mäts. Sammanfattningsvis innebär detta att ett förtroende byggs upp mellan de två 
olika parterna. Båda parter måste inse att de är beroende av varandra om nya 
marknader, teknologier och kapaciteter skall skapas. Detta medför att en kedja 
bildas som skall ses som en enda process som styrs och förbättras med fokusering 
på totalkostnad, dvs. Supply Chain Management. Med denna menas att kunden 
skall se till hela värdekedjan för produkten; från leverantör av råmaterial till den 
som levererar produkten till slutanvändaren.[3] 

 

För att kunna omsätta strategier och kunna uppnå de långsiktiga målen måste krav 
på leverantörer definieras. Dessa bör vara tydliga både inom företaget samt hos 
leverantörerna. Därmed bör det ses till att leverantören är väl insatt i företagets 
verksamhet och produkter samt kundernas arbetssätt och krav. Samtidigt bör 
uppföljning av leverantörernas verksamhet ske kontinuerligt, detta för att 
säkerställa att kraven som ställs uppfylls. 
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Att välja rätt leverantör kan vara en tids- och resurskrävande process. För att som 
kund kunna välja rätt leverantör till sin verksamhet bör det finnas vision, policy 
och strategier som definierar vilken typ av leverantörer och vilken struktur man 
strävar efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10: Val av leverantörer [3] 

 

Företag måste fokusera på relationen till sina leverantörer och tillsammans med 
dem skapa produkter med hög kvalitet. Detta innefattar att tillsammans arbeta 
med kvaliteten genom att integrera, hantera och leda processer och aktiviteter 
genom hela leverantörskedjan. På så sätt säkras kvaliteten och produktionen av 
defekta varor undviks. Därför är det viktigt att ett företag har tidiga 
handlingsplaner som säkerställer att produktioner blir rätt redan från början i form 
av uppföljningar, leverantörsvärderingar, kontroller av det inköpta 
materialet/produkten/tjänsten genom enskilda styckprover etc. Samma krav och 
standarder som gäller för den interna kvalitetssäkringen skall även gälla för 
verksamhetens leverantörer. 



 
NULÄGESBESKRIVNING 

 

 
 
 

 
– 38 –  

 

 

 

 

 

5   Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel belyser det nuvarande kvalitetsarbetet inom CMP. Här 

redovisas företagets kvalitetspolicy, framtida mål samt processer som 

berör kvalitetssäkringen. All information är hämtad från interna källor 

genom möten, intervjuer, observation och annan dokumentation. 

 

 

 

5.1 Kvalitetsarbete 
Kvalitetsarbete i ett företag är ett kontinuerligt pågående förbättringsprocess som 
aldrig tar slut. För att stärka sitt rykte som ett konkurrenskraftigt företag på 
marknaden förekommer alltid någonting i verksamheten som är i behov av 
ytterligare förbättring eller bearbetning. Därför pratas det hela tiden om ständiga 
förbättringar och förmågan att kunna lära sig från tidigare misstag för att optimera 
produktutvecklingsprocessen i sin verksamhet. Samtidigt är det lika viktigt att det 
existerar ett engagerat ledarskap för kvalitet för att erhålla ett framgångsrikt arbete 
med kvalitetsutvecklingen. 

Detta förbättringsarbete skall vila på en kultur som har sin grund i gemensamma 
värderingar i verksamheten, värderingar som tydliggör hur samtliga arbetar, 
agerar och hittar lösningar till problemen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling [4] 
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I figur 11 nämns de fyra olika grundvärderingar som enligt Bergman/Klefsjö är de 
fyra hörnstenar i en offensiv kvalitetsutveckling. Detta är någonting samtliga 
strävar efter och försöker uppnå även på CMP. 

Eftersom Volvo AB:s konkurrenskraft, utveckling och överlevnad styrs till största 
del av kundernas bedömningar av verksamhetens komponenter, tjänster och 
kundomsorg är kvalitet ett av CMP:s främsta företagsvärderingar. Här anses 
kvalitet vara ett mått på verksamhetens prestation förvärvad utifrån kundens 
synpunkter och uppfattningar om företagets produkter samt tjänster. Därför 
arbetar samtliga hårt inom CMP att värderas som världens ledande leverantör av 
kommersiella transportlösningar med målet att överträffa kundkraven och 
förväntningar, framför allt genom systematisk kvalitetsstyrning. Detta innebär att 
samtliga medarbetare på CMP ständigt söker att förbättra funktionen och 
effektiviteten hos processerna och därmed tillhörande stödfunktioner och system, 
både genom intern samt extern kvalitetsarbete. 

5.2 CMP: kvalitetshandbok 
Oberoende vilka värderingar ett företag har och följer är det viktigt att skapa en 
helhetsbild av dessa. På CMP är avsikten att ”göra rätt från början”, dvs. att 
genom hela processen samordna och styra arbetsuppgifterna så att de stämmer 
överens med de uppsatta målen. Av den orsaken anses det vara viktigt att alla i 
organisationen samarbetar och på ett optimalt sätt använder effektiva tekniska och 
administrativa hjälpmedel.  

Dock kan detta vara ett problem i ett stort företag som CMP då komplikationer 
och missförstånd uppstår beträffande ansvarstagandet och vem som gör vad. För 
att underlätta detta har man tågs en övergripande kvalitetshandbok för hela CMP 
fram. Här har man framställt olika ansvar, mål och riktlinjer samtidigt som 
handboken uppfyller kraven på kvalitetssystem enligt standarden ISO 9000. 

 
Figur 12: Kvalitetsverksamhetens organisationsstruktur på Volvo CE 
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CMP:s kvalitetshandbok är hierarkiskt uppdelad i olika nivåer, allt från den 
övergripande kvalitetspolicyn till de olika arbetsbeskrivningarna, sedd i figur 12. 
Därmed kan man säga att kvalitetshandboken innehåller de generella riktlinjerna 
som gäller för de olika avdelningarna inom CMP.[bilaga VII] 

De generella riktlinjerna bryts ytterligare ner till olika enhetsrutiner som är 
beskrivningar av arbetssätt, ansvar och befogenheter. Slutligen kommer de olika 
instruktionerna för varje avdelning som beskriver vilka arbetsuppgifter som skall 
göras och hur dessa skall utföras.  

5.2.1 Avdelning för axel- och transmissionsflöde 
CMP har tre operativa verkstäder. Detta examensarbete berör endast ett av de tre, 
dvs. avdelningen för axel- och transmissionsflöde, gamla TMA, som tillverkar 
kugghjul, axlar, nav och planethållare för drivelinekomponenter såsom axlar och 
transmissioner genom skärande bearbetning och värmebehandling. 

Precis som alla andra avdelningar på CMP har även gamla TMA en utsträckning 
av olika avdelningsinstruktioner som dagligen följs för att nå de uppsatta 
kvalitetsmålen. 

De olika avdelningsinstruktionerna på gamla TMA är bland annat: 

♦ Operationsbeskrivning (OB): här anges det väsentliga data för 
varje operation, detta för att underlätta produktionen. OB är 
individuell för varje artikel och är ett ”levande” dokument vilket 
innebär att den bör ständig uppdateras då den är direkt kopplad till 
den senaste upplagan av artikelns ritning. Förutom alla 
operationssteg innehåller den även operationsrader i ett 
dataprogram. Den betecknas genom artikelnummer, benämning, 
operationsnummer, maskinnummer, datum, utgåva, utgivare, 
avdelning och sidnummer. [bilaga IV] 

Avdelningens operationsbeskrivningar skall även innehålla 
information och instruktioner om hur maskinen skall ställas in, 
vilka verktyg operatören skall använda, vad som skall mätas innan 
produktionen sätts igång (förstabitskontroll) samt vad som skall 
graderas och vilka mätdon som skall användas. 

♦ Ritningar: dessa skall alltid vara tillgängliga i den senaste 
upplagan. 

♦ Underhåll: där är tydliga instruktioner som talar om hur man skall 
utföra förebyggande underhåll på maskiner och utrustningar. 

♦ Förserie: instruktioner som beskriver hur man skall utföra en 
inkörning innan produktionsstart för att säkerställa att rätt metod 
och verktyg har valts samt att kontrollera uppkomsten av fel innan 
produktionen startar. 

♦ Förstabitskontrollen: instruktion som beskriver att första biten i 
en batch skall alltid kontrolleras för att bekräfta att den 
ritningsenlig samt hur kontrollen skall utföras. 
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♦ Stickprovskontroll: innebär att samtliga medarbetare skall under 
produktionen med jämna mellanrum utföra stickprovskontroller, så 
kallade sporadiska kontroller. Detta görs för att övervaka 
produktionsflödet och kvaliteten på alla artiklar för att undersöka 
att kvalitetskraven uppnås. 

♦ Slutkontroll: här benämns det att kontroll av artikel/artiklar skall 
utföras efter avslutad tillverkning. Avsikten är att förhindra att 
felaktiga artiklar levereras till kunden. 

 

De samtliga medarbetare på avdelningen har förutom de ovannämnda även 
möjlighet att använda sig utav andra instruktioner som berör mätprotokoll, 
materialhantering, kompetensutveckling, förebyggande och korrigerande åtgärder 
som skall vara lättillgängliga för alla. All resultat och dokumentation som berör 
instruktionerna skall dokumenteras och arkiveras, både för att kunna följa upp 
processen men även på grund av juridiska krav. Detta innebär att om frågan ställs, 
skall det finnas underlag till hur samtliga på avdelningen styr, säkrar och hanterar 
kvaliteten hos säkerhetskritiska artiklar. De samtliga instruktionerna finns 
tillgängliga för alla medarbetare via företagets intranät. 

 

Dock finns det i dagsläget inga konkreta instruktioner som beskriver 
tillvägagångssättet vid förstabits-, sistabits- och slutkontrollen samt vilka typer av 
kontroller som skall genomföras vid dessa. Enligt interna källor har samtliga i 
företaget uppenbarat behovet av en rutin som skall beskriva härdmetoden, detta 
för att kunna styra och följa upp processen. Samtidigt saknas sambandet mellan 
Volvo standard till de styrande dokument som finns vid utrustningar. 
Sammanfattningsvis förekommer det ett behov för ett dokument som i juridisk 
mening visar hur samtliga på avdelningen styr, säkrar och hanterar 
värmebehandlade artiklar för att uppnå kvalitetsmålen. Förutom hänvisning till 
Volvo standarden och kopplingen till relevanta dokument behövs även 
instruktioner för kontrollprovning gällande kapning av artiklar (förstörande 
provning), analys, processloggning. 

Vid brister på rutiner och instruktioner för samtliga gällande kontrollprovning är 
konsekvenserna att oklarheter om vad som skall göras förekommer, misstag begås 
lätt och risken att defekta artiklar levereras till montering och lagring. 
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5.2.2 Internt kvalitetsarbete 
CMP: kvalitetshandbok tar bland annat upp ämnet som berör hur man inom 
företaget skall genomföra korrigerande och förebyggande åtgärder för att på ett 
systematiskt sätt hindra uppkomsten av problem och avvikelser samt analysera 
och eliminera orsaker till problem och fel på produkter, artiklar och processer. 
Varje avdelning ansvarar för analys av tänkbara fel samt orsaker till fel, detta 
genom olika förbättringsmetoder. 

 

Kvalitetskontroller av värmebehandlade artiklar 

I dagsläget finns det inga tydliga rutiner och instruktioner om hur man skall utföra 
förstörande provning på induktionshärdade artiklar inom avdelningen. De 
förebyggande åtgärder som utförs idag går ut på att den ansvarige operatören 
kontrollerar den första artikeln i satsen (FBK – förstabitskontroll). Under tiden 
operatören utför oförstörande prover på detaljen som genomsnittligt brukar ta upp 
till cirka 30 minuter, står produktionen stilla, dock beror tiden på artikeln, till 
vilken utsträckningar operatören utför dessa prover men också operatören själv 
och dennes kompetens. Dessa oförstörande prover är bland annat: sprickkontroll 
genom ultraljud, härdkontroll med filtest, längdmåttsmättning, splineskontroll 
med tolkringar samt hårdhetsmätning. Utifrån de erhållna resultaten kan den 
ansvarige operatören bestämma om artikeln har värmebehandlats rätt eller att 
processen är i behov av justering. Det innebär bland annat att operatören får 
manuellt göra förebyggande åtgärder i programmet, kontrollera och ställa om 
data. 

När processen är i styr kan produktionen fortsätta. Dock fortsätter man under 
produktionen att utföra sporadiska kontroller, SP. Detta innebär att samma 
undersökningar utförs för att kontrollera att måtten och toleranserna stämmer 
överens med FBK:s resultat. Dessa sporadiska kontroller görs periodiskt med 
överenskommen periodicitet enligt operationsbeskrivningens mätinstruktioner 
som alltid skall finnas tillgängliga. Vanligtvis görs SP en gång i timmen, dock 
förekommer det situationer då kontrollen utförs med kortare mellanrum, 
exempelvis fyra gånger i timmen. Då handlar det om betydande felsätt eller 
väsentliga förändringar i produktionsprocessen men även vid nytillkomna ämnen, 
köpta artiklar, leverantörsbyte samt ämnen och artiklar som inte har producerats 
på ett år.  

 

Det förekommer väldigt sällan förstörande provning genom kapning av detaljen, 
någonting som är under process att förändras på avdelningen. De gånger då 
operatören skickar en detalj till FP, sker detta genom en muntlig redogörelse för 
personalen i det befintliga mätlabbet. Operatören markerar vart detaljen skall 
kapas, varpå bitarna kapas, provbereds och analyseras av utbildad 
laboratoriepersonal. Under tiden sker det ingen stopp i produktionen detta då 
kontrollprovtagning genom FP är tidskrävande. Detta är en riskfylld gärning som 
kan medfölja att en hel sats värmebehandlas fel, detta om resultat från mätlabbet 
visar att den inlämnade detaljen har värmebehandlats fel. 
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En annan anledning till att förstörande provning genom kapning inte har varit ett 
så populärt ämne på avdelningen är att det kostar väldigt mycket beträffande all 
kapital och resurser som förloras genom materialskrot och kassationer då 
detaljerna förlorar sin funktion efter en FP. 

Därför läggs det förebyggande arbetet till största del på kontinuerlig process- och 
parameterstyrning som kräver ett stort samarbete mellan operatörerna, teknikerna 
och produktionsledarna på avdelningen. 

 

Dock har man på avdelningen skapat en förutsättning att varje gång det uppstår ett 
fel i produktionsprocessen, skapar den ansvarige teknikern eller produktionsledare 
en rutin eller instruktion som beskriver och förklara de förebyggande åtgärder 
som kan utföras av samtliga nästa gång det sker samma fel. På detta vis slipper 
den ansvariga operatören stoppa produktionen i väntan på hjälp från en tekniker 
eller produktionsledare då han/hon kan följa instruktionen för förebyggande 
åtgärder för skadan ifråga. 

 

Verksamhetsledningsmanualen cOMMon 

coMMon är Volvo CE:s nya levande verksamhetsledningsmanual som fortfarande 
är under uppbyggnad. Det är ett system med syfte att samla styrande dokument, 
exklusive ritningar inom hela Volvo CE. Meningen är att samtliga medarbetare 
skall successivt kunna hitta rutiner och instruktioner i en och samma manual. 
Uppbyggnaden är processorienterad då det anses vara viktigt att alla i företaget 
enkelt skall kunna hitta de dokument som beskriver de arbetsprocesser som han 
eller hon berörs av. coMMon är indelad i tre olika segment: 

♦ Business – ”Business management” som påpekar ”Vad ska vi 

göra” och innehåller bland annat strategidokument. 

♦ Function – ”Function management” som visar ”Vem ska göra det” 
och innehåller bland annat organisationsscheman. 

♦ Process – ”Process Management” som visar ”Hur ska det gå till” 
och innehåller bland annat processkartor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13. Startsida på coMMon [14] 
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Eftersom coMMon är under uppbyggnad används fortfarande de gamla 
kvalitetshandböckerna parallellt med de nya manualerna, detta då information 
som fanns i de gamla handböckerna lyfts över i cOMMon. Däremot måste en hel 
del uppdateras genom identifiering av det tidigare bästa sättet eller kombination 
av tidigare arbetssätt. I vissa fall kan det komma att hela processer måste 
omarbetas.  

 

Det nya systemet har i själva verket varken samma upplägg eller utseende som de 
gamla kvalitetshandböckerna med förutsättningen att vara föremål för ständiga 
förbättringar. 

 

”För att vi ska kunna fungera som en avdelning är gemensamma 

rutiner i ett och samma verksamhetssystem en förutsättning.” 

Kjell Westerlund, produktionsledare CMP 

5.2.3 Externt kvalitetsarbete 
Det handlar inte bara om att säkerställa ett företags interna kvalitetsarbete. Även 
de utomstående elementen kan komma att påverka en verksamhets välbefinnande. 
Därför är det väldigt viktigt att ett företag vidtar förebyggande åtgärder och 
säkerställer att de varor och tjänster man får från externa resurser såsom 
samarbetare eller leverantörer uppfyller alla de specificerade krav. Detta är ett 
ständigt pågående arbete mellan ett företag och dess leverantörer med avsikten att 
tillsammans stödja varandras intresse samt genom ständiga förbättringar även 
stärka den gemensamma konkurrensen. 

 

Dock innan ett företag uppnår ett starkt band till sina leverantörer måste 
verksamheten säkra och kontrollera de olika potentiella leverantörerna. Dessa 
skall kunna uppfylla de krav ett företag ställer i samband med att deras produkter 
lever upp till de specificerade kraven från företaget. Till detta behövs olika 
kvalitetssäkringsverktyg och andra dokument för inköpsförbehållslagda artiklar 
som tar upp speciella krav eller rutiner kring ämnet. Alla försiktighetsåtgärder 
som vidtas i tidigt skede genom olika tekniska beredningar är för att försäkra en 
störningsfri produktion inom företaget.  

 

Inom Volvo CE är det Inköpsenheten [bilaga II & VII] som har huvudansvaret för 
att säkra att allt köpt material uppfyller de specificerade krav som ställs på 
produkterna eller tjänsterna. Först måste de potentiella leverantörerna genomgå en 
leverantörsbedömning för att man skall försäkra sig om att leverantören och dess 
produkter uppfyller bland annat Volvo standarder och andra krav. Därför 
använder man sig på Volvo CE vid bedömning av leverantören av 
värderingsmodellen SEM, Supplier Evolution Model, ett levande dokument som 
uppdateras kontinuerligt. För att bli godkänd som leverantör till Volvo CE krävs 
minst 50 poäng på SEM-värderingar. Leverantören väljs därmed på basis av 
förmåga att leverera enligt kraven och till lägsta totalkostnad. 
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Det är en gemensam skyldighet mellan Volvo CE och dess leverantörer att 
tillförse varandra med den nödvändiga information, bland annat genom att se till 
att leverantören får rätta artikelsäkringskraven. Där skall inte finnas några 
undantag då samma krav och standarder som gäller internt i företaget skall även 
gälla för företagets leverantörer. Därmed är det en förutsättning att Volvos 
leverantörer skall också, bland annat, genomföra förstabits-, sistabits- och 
stickprovskontroller lik det förväntas av de interna resurserna. Leverantören skall 
genomföra fortlöpande kontroll/prover enligt överenskommen kontrollplan mellan 
Volvo och dess leverantör samt de överenskommelserna i köpeavtalet (bilaga 
VIII). 

 

Trots att det förväntas att leverantörerna utför samma kontroller och prover av 
sina artiklar såsom man gör på till exempel på avdelningen för axel- och 
transmissionsflöde, utförs ankomstkontroller och kvalitetsrevisioner på 
motsvarande sätt som granskning av egentillverkade artiklar, detta för att verifiera 
att kraven uppfylls. Det sker bland annat genom utfallsprovning enligt Volvo 
standarden STD 5 036,1 [bilaga VI]. Utfallsprovning omfattar kontroll av att de 
krav som ställs i det tekniska underlaget innehålls. Detta gäller vid ny eller ändrad 
artikel, byte av leverantör, om leverantören önskar eller planerar genomföra en 
förändring i tillverkningsmetoden men också vid legotillverkade artiklar eller 
leveransuppehåll på ett år. 

 

Part Quality Assurance Plan - PQAP 

Ett kvalitetssäkringsverktyg som används flitigt på Inköp är den så kallade 
kvalitetssäkringsplan för artiklar, Part Quality Assurance Plan – PQAP [bilaga 
IX]. Det är en typ av riskanalys med syftet att säkerställa att en leverantör kan 
tillverka artiklar som uppfyller de satta kraven. Detta är något man tillsammans 
med leverantören försöker uppnå. Planen är indelad i fyra olika faser som grenar 
ut sig i olika punkter. 

5.3 CS09 
Det mest aktuella som händer på Volvo CE i dagsläget är projektet som går under 
namnet CS09, Component Step 2009 (mer förklarat i avsnitt 2.3). Det handlar inte 
bara om utbyggnaden av fabriken, införskaffningen av nya maskiner och ny 
utrustning samt framför allt till nya produktions- och monteringskoncept. Enligt 
projektplanen skall ett nytt materiallabb byggas där förutsättningen är att alla 
maskiner och nödvändig personal för utförande av kvalitetsundersökningar genom 
provtagning, kontroll och testning av CMP:s artiklar skall ske på ett och samma 
ställe. Detta skall underlätta för samtliga, både personalen vid de olika cellerna 
och laboratoriepersonalen, att utföra sina arbetsuppgifter på det mest effektiva 
sättet som möjligt. 
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5.4 Cell07 – Värmebehandlade drivaxlar 
I dagsläget har man börjat producera drivaxlar enligt den nya flödesgruppen vars 
förutsättning är att artiklarna skall tillverkas från råämne till monteringsklara 
detaljer. Detta innebär att gruppen består av två olika sidor, den mjuka där 
artiklarna svarvas och fräses ur råmaterial samt den hårda, där drivaxlarna 
värmebehandlas. För att få ut ett smidigt produktionsflöde och optimera 
produktionen inom flödesgruppen måste alla parametrar och faktorer stämma på 
båda sidorna. Detta fås genom ständiga förbättringar samt statistikiska styrningar 
av processen genom kontroller, underhåll och uppföljningar.  
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6   Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av detta examensarbete i form av ett 

flödesschema över värmebehandlingsprocessen samt instruktioner för 

processkontroll av induktionshärdning i företaget. Dessa skall kunna 

användas i avdelningen för axel- och transmissionsflödet  vid 

kvalitetskontroll av deras induktionsbehandlade artiklar. 

 

 

 

6.1 Processkontroll – Induktionshärdning 
Som tidigare nämnt under avsnitt 5.2.2 Intern kvalitetsarbete är coMMon Volvo 
CE:s nya levande verksamhetsledningsmanual som fortfarande är under 
uppbyggnad. Det är ett system där man skall kunna samla styrande dokument. 
Eftersom samtliga medarbetare skall successivt kunna hitta all väsentligt 
dokumentation och information i en och samma manual har författaren försökt att 
utveckla rutiner och instruktioner som skall kunna användas i avdelningarna. 

Eftersom uppbyggnaden av coMMon är processorienterad har man försökt att 
följa dessa riktlinjer för att underlätta för samtliga att hitta de dokument som 
beskriver och bestyrker de arbetsprocesser och som han eller hon berörs av. 

 

Genom att välja Process (figur 13.) kommer man fram till de olika enheterna 
inom Volvo. Därefter, genom fliken Components (figur 14), får man tillgång till 
enhetens huvudprocesskarta. Man kommer fram vidare via fliken Order to 

Delivery. Det är här som alla frågor som berör allt från beställning till leverans 
behandlas. Ett av stegen i Order to Delivery beskriver Material och Tillverkning i 
enheten. Här, under fliken Egentillverkade artiklar kan man hitta alla de 
arbetsflöden. processkontroller, flödesbeskrivningar, rutiner och instruktioner som 
samtliga på avdelningen behöver.  Det är även här som förutsättningen är att de 
rutiner och instruktioner som har tagits fram under detta examensarbete skall 
finnas. 
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Figur 14: Enkel vägledning genom coMMon 

 

Väl framme kan man få tillgång till tydligt beskrivna processteg i form av ett 
arbetsflödesschema [bilaga X] för varje värmebehandlingsmetod. 

 

6.1.1 Arbetsflödesschema – Induktionshärdning 
Just nu existerar flödesschema för sätthärdning och nitrokarburering dock ej en 
som beskriver induktionshärdningen. För att bestyrka de framtagna rutinerna 
uträttades därmed ett flödesschema [bilaga X] som beskriver hela arbetsflödet och 
alla viktiga steg inom avdelningens cell för induktionshärdade drivaxlar som 
täcker både den mjuka samt hårda sidan. De framställda stegen berör allt från 
dukning av ohärdat råmaterial på inbanan till härdade artiklar, färdiga för 
montering/målning eller lego. 

Denna layout är likadan för alla avdelningar i företaget, även för sätthärdning och 
nitrokarbrering, detta för att underlätta den helhetsmässiga översikten och skapa 
en gemenskap mellan avdelningar i företaget. 

 

Varje arbetsflödesschema verifieras med tre olika rubriker, där Description och 
Tools presenteras mer detaljerat i avsnitt 6.1.1, 6.1.2 och 6.1.3: 

Figur 15: Flödesbeskrivning, ansvar och forum samt verktyg 
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6.1.1 Flödesbeskrivning – Induktionshärdning 

Syftet med ett flödesschema är att visa flödet av aktiviteter i ett arbetssätt. Till 
denna förekommer eventuella dokument som skall verifiera processen, härmed en 
flödesbeskrivning. Dessa kan betraktas som detaljinformation för att ge tillräcklig 
tydlighet av materialflödet i induktionshärdningsprocessen. Med detta framfördes 
en instruktion som beskriver och styrker induktionshärdningsmetoden [bilaga XI]. 

Resultatet blev ett textdokument som berör samtliga samt beskriver bland annat 

♦ Syftet 

♦ Omfattningen 

♦ Regler 

♦ Ansvar 

♦ Riktlinjer 

♦ Dokumentation 

♦ Övrig information 

♦ Referenser 

6.1.2 Kvalitetskontroll – Induktionshärdning 
Eftersom rutiner är tillämpade arbetssätt, beskrivna med flödesschema och/eller i 
text i form av instruktioner är det därmed väldigt viktigt att det förekommer olika 
instruktioner/handledningar i ett arbetsflöde, detta för att beskriva konkreta 
uppgifter om hur en aktivitet ska göras. 

 

Utgångspunkten till detta examensarbete har varit att ta fram instruktioner som 
beskriver hur man på bästa möjliga sätt kan kvalitetssäkra induktionshärdade 
artiklar inom avdelningen samt vilka åtgärder som skall vidtas för att uppnå de 
kvalitetsmål och krav företaget har satt på sina värmebehandlade artiklar. 

Resultaten blev därmed en instruktion som detaljerat beskriver kvalitetskontroll 
av induktionshärdade artiklar [bilaga XII]. Sammanfattningsvis klarlägger 
instruktionen hur samtliga på avdelningen skall hantera provtagning och 
kontrollering av de härdade artiklarna. 

Dokumentet understryker ansvaret de samtliga på avdelning har, de riktlinjer som 
skall följas vid utförandet av prov- och mättagningen samt inlämningen och 
hanteringen av detaljen som lämnas in till provning. 

Förutom klara riktlinjer för tillvägagångssättet kring hanteringen av detaljen som 
skall kontrolleras framhävs även betydelsen av hänvisningar till olika 
Volvostandarder samt kopplingar till övrig dokumentation som är av betydelse 
och kan innehålla viktig information angående kvalitetssärkringen och 
granskningen av värmebehandlade artiklar. Därmed har en lista på de standarder, 
andra anvisningar och övrig dokumentation bifogats för att underlätta arbetssättet 
för operatörerna och laboratoriepersonalen, det vill säga de samtliga som troligtvis 
kommer hantera kontrolltestningen av de härdade artiklarna. 
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Samtidigt påpekas även vikten av ständiga uppföljningar av dokumenten, att dessa 
hålls levande och att samtliga är medvetna om detta. Framför allt gäller detta de 
olika ritningsunderlagen eftersom dessa är grunden till korrekt tillverkningen av 
en artikel, detta då ritningarna innehåller alla krav som ställs på artikeln. Detta i 
form av bland annat vilket material artikeln skall tillverkas av och vilka mått de 
samtliga skall utgå ifrån vid mätningarna. Dessa dokument, i sina senaste 
upplagor, skall vara tillgängliga för samtliga vid alla tillfälle. 

6.1.3 Kvalitetssäkringsinstruktioner 
Instruktionen för kvalitetskontroll av induktionshärdade artiklar, trots sin tydliga 
redogörelse av konkreta uppgifter om hur provtagningen skall utföras, ansågs vara 
en övergripande skildring av hur man skall förhålla sig vid kontrolleringen av 
kvaliteten på härdade artiklar. Av den orsaken har ytterligare instruktioner 
utvecklats för att bestyrka den ursprungliga instruktionen [bilaga XII]. 

Slutresultatet blev ett antal mätinstruktioner beroende på kontrollmättningens sort, 
det vill säga instruktioner som beskriver mätningen på detaljens mått enligt 
oförstörande provning samt förstörande provning. 

 

OFP & FP 

De olika kontrollmätningarna delades in i C. Genomförande av oförstörande 

provning OFP samt D. Förstörande provning, dessa skildras i bilaga XII. 

 

En OFP går ut på att detaljens funktion inte påverkas av kontrollmättningarna 
samt de tester som utförs på detaljen och därmed, huruvida mättningar visar att 
detaljen är godkänd, kan fortfarande användas vid monteringen. Aktiviteten skall 
kunna utföras av operatören eller av personalen i mätlabbet vilket medför 
kompetenskrav hos samtliga som utför testerna. 

Instruktionerna behandlar därmed de olika provningsmetoderna vid OFP: 

♦ Okulärbedömning av härddjupet [bilaga XIII] 

♦ Undersökning av härdningen genom filtest [bilaga XIV] 

♦ Ythårdhetsmätning (HRC) [bilaga XV] 

♦ Längdmåttsmättning [bilaga XVI] 

♦ Splineskontroll med hjälp av tolkringar [bilaga XVII] 

♦ Sprickkontroll med magnaflux 

Alla prover skall ske enligt operationsbeskrivningens mätinstruktioner samt 
skall samtliga utgå ifrån måttsättningar och toleranser som redovisas på 
senast uppdaterade ritningsupplagan för samtliga artikelnummer. 
Förutsättning är att alla mätningar skall dokumenteras och arkiveras. 
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En FP går däremot ut på att artikeln förstörs antingen genom kapning eller 
annan förstörande provning, detta för att erhålla de mättningsmåtten man i 
vanliga fall inte skulle kunna få ut. 

Därmed krävdes det en instruktion som påpekar tillvägagångssättet vid 
förstörande provning beroende på de olika artikelnumren. Bästa möjliga sätt 
att erhålla klara resultat visade sig vara genom kapning av artikeln i olika 
snittar. Till följd därav verkställdes en instruktion som beskriver 
kapningsmetoden för induktionshärdade drivaxlar [bilaga XVIII]. Förutom 
hur samtliga skall hantera kapningen av artikeln beskrivs därmed också i 
enkla steg provberedningen av detaljen, detta för att tydliga resultat kan 
erhållas gällande: 

♦ Härddjup (DI) 

♦ Kornstorlek 

♦ Härdkontur 

♦ Hårdhetskurvor (hårdhetsprofil) 

♦ Ythårdhet 

♦ Strukturbedömning (yta och kärna) 

♦ Sprickkontroll 

♦ Kärnhårdhet 
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7   Diskussion & Rekommendationer 

I detta kapitel presenteras en diskussion kring arbetet i denna rapport. 

 

 

 

För att vara bättre rustad att möta framtidens krav krävs det att det inom 
avdelningen finns heltäckande kvalitetsstrategier och riktlinjer som samtliga 
anställda är medvetna om. Det är väldigt viktigt att förstå att kvalitativt arbete 
kräver tålamod och framför allt hängivenhet. Detta innebär att både chefer, 
arbetsledare och övriga anställda inom avdelningen och alla dess aktiviteter ska 
involveras i kvalitetsarbete som kommer mynna i hög kvalitet och uppfyllda krav 
på avdelningens olika artiklar. Utgångspunkt till kvalitativt arbete på avdelningen 
kräver därmed att vissa villkor uppfylls. 

 

Genom en statistisk processtyrning kan man uppnå de kvalitetsmålen som kunden 
ställer på företagets produkter. Tillgång till provtagningsplaner och olika 
instruktioner för kontrollprovning av kvaliteten hos de tillverkade produkterna 
bidrar möjligheten att övervaka processer av olika slag och huruvida dessa är i 
kontroll eller inte. Samtidigt förstärks förmåga att producera enheter som ligger 
inom uppsatta toleranser. Genom att analysera och identifiera orsaker till 
eventuella fel är det viktigt att denna information dokumenteras. Därmed kan de 
ansvariga bestämma vilka åtgärder som ska vidtas för att komma till rätta med 
problemet samtidigt som en utvärdering görs av resultat av dessa åtgärder. Detta 
är ett av de viktigaste segmenten i långsiktiga kvalitetsarbetet då det är väldigt 
viktigt att samtliga lär sig sin process genom att dokumentera vidtagna åtgärder. 

Författaren anser och vill betona vikten av att kunna korrigera fel samt lösa 
problem och därmed även lära sig av sina tidigare misstag för att styra upp 
processen och tillverkningen. Med hjälp av en ökande mängd information kan 
orsaker till variatorn identifieras och därmed elimineras. Ett bra sätt att angripa 
problemet är därmed att granska tillverkningsprocessen och inte bara produkten. 
På detta sätt framhävs även orsaker till vibrationer i produktkvaliteten. Genom att 
ha kännedom om felet, hur det har uppstått och vad är orsaken kan man lätt hitta 
lösningar som kommer att höja kvaliteten ytterligare.  
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För att man skall lyckas med kvalitetsarbete är det viktigt att ett gemensamt 
kvalitetstänkande införs inom alla avdelningar i företaget. Det är viktigt att det 
pågår ett ständigt kvalitetsförbättringsarbete istället för att man endast löser 
grundläggande problem. Samtidigt skall det förekomma ett nytt tänkande inom 
avdelningen där man ställer sig frågan ”Varför och hur har problemet 

uppkommit?”, det vill säga, för att komma framåt måste man titta bakåt och 
analysera händelserna. 

 

Det största problemet är då det förekommer arbetskraft som inte har tillräcklig 
kompetens för att verkställa arbetet på ett effektivt sätt. Därmed anses det vara 
oerhört viktigt att de anställda (operatörerna/tekniker) får en kontinuerlig 
utbildning för att det är genom denna som de anställdas attityder kan förändras. 
Trots att det idag finns kunnig personal krävs en vidareutbildning då detta för med 
sig att den mänskliga resursen i företaget utvecklas då varje anställd kan sitt jobb. 
Det är värt att tänka på att allt eftersom de anställda utvecklas genom utbildningen 
kommer de att bli mer medvetna om de kvalitetsbrister i processen vilket innebär 
ett automatiskt resultat i en förbättrad process och därmed produkt. Samtidigt 
medför utbildningen av personalen på avdelningen att samtliga kan arbeta mer 
självständigt. Detta kan leda till framför allt självständigt operatörsunderhåll då 
operatören bättre förstår sin utrustning. Den kunskap de använder sig av i sitt 
arbete får inte begränsas till att endast kunna köra och hantera utrustningen. De 
skall också kunna upptäcka onormala tillstånd i processen vilket innebär att de 
skall kunna se på produktkvaliteten och utrustningen när någonting inte är som det 
ska. 

 

Därmed krävs det ett genuint arbete ifrån alla vilket innebär att det är viktigt att 
det finns en gemensam helhetsbild av kvalitetsarbetet på avdelningen och att alla 
inser vikten av sitt arbete i det stora hela. Detta kvalitetsarbete skall kunna stödjas 
med olika instruktioner som förenklar arbetsprocessen för samtliga. Detta speciellt 
om ett dagligt kvalitetsarbete skall finnas i produktionen. 
 

Examensarbetet har till följd därav resulterat i ett antal instruktioner som 
beskriver kontrolleringar och provtagningar av värmebehandlade artiklar i cell07 
som en åtgärd för att bygga en fungerande kvalitetssäkring av induktionshärdade 
artiklar på CMP. För att detta kvalitetsarbete skall ge resultat bör 
operationsbeskrivningen mätinstruktioner följas av samtliga på avdelningen. 
Därför är det viktigt att när ett kvalitetsproblem väl har identifierats skall nästa 
steg vara att gå vidare med att försöka bena ut orsakerna till problemet och hitta 
lösningar till dessa för att undvika eller förebygga nästa gång samma sak händer. 

 
♦ All dokumentation som berör kvalitetssäkring av 

induktionshärdade artiklar skall vara på en och samma plats för 
lättare tillgång 

♦ Dokumenten skall betraktas som levande dokument som ständigt 
förbättras genom styrning, tillsammans med förbättring av 
processen genom styrning av processparametrar 
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♦ Samtliga som skall utföra dessa tester för kvalitetskontroller av 
avdelningen artiklar förväntas ha den kompetensen som krävs 

♦ Skapa en direkt koppling till uppdaterade ritningar och betona 
vikten av att samtliga får absolut endast använda sig utav måtten 
på den senaste ritningsupplagan. 

 

Förutsättning är att alla mätningar skall dokumenteras och arkiveras av 
säkerhetsskäl samtidigt som samtliga dokumenterar de åtgärder som utfördes då 
dessa behövdes i form av processparameterstyrningar och andra justeringar 
kvalitetsförbättringen av induktionshärdningen. 

 

På samma gång har författaren upptäckt behovet av tydligare instruktioner som 
klargör och hjälper de samtliga vid tolkningar av de olika beteckningarna på 
ritningar då det har uppfattas som svårt att framför allt avläsa härddjupet och 
förstå de olika symbolerna, detta ifall man inte är van att läsa av ritningar. 

Viss fortsatt förbättringsarbete och utveckling av instruktioner som bland annat 
berör förstörande provningar och de kontroller som dessa medför anses vara 
aktuellt. 
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Bilaga I – Layout CS09 

 
 
 
 
 
 

 

Syftet med det nya produktionskonceptet är att omvandla dagens komplexa 
uppbyggnad till helt flödesorienterade system där ett flöde för axlar och ett för 
transmissioner förekommer. Resultatet blir en linemontering i stället för 
stationsmontering. 
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Bilaga II – Volvo CE AB, Component Division 
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Här beskrivs organisationsschemat på Volvo CE AB Component Division i form 
av ett flödesschema, med en vidare nedbrytning av verksamhetens olika 
avdelningar där detta examensarbete har utförs, marketar med blått. 
 
Volvo Construction Equipment AB (Volvo CE AB), Component Division har det 
globala ansvaret för utveckling och tillverkning av drivlinekomponenter för Volvo 
CE:s Business Lines. Graden av involvering varierar beroende på kund och typ av 
komponent. Component Division levererar vid behov komponenter till andra 
kunder inom Volvo Group. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga II – Volvo CE AB, Component Division 
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17000 – Produktion 
Enheten Produktion skall leda och samordna företagets tillverkning och montering 
av ingående artiklar i drivlinekomponenter 
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The English language version is the original and the 
reference in case of dispute. 

 Den engelska språkversionen är originalversion och 
skall åberopas i händelse av tvist. 

 

Induction hardening Induktionshärdning 
Steel Stål 

Orientation Orientering 
There is no international or national equivalent to this 
standard. 

Internationell eller nationell motsvarighet till denna 
standard saknas. 

Contents Innehåll 
1 Scope and field of application 1 Omfattning och tillämpning 
2 Requirements 2 Krav 
2.1 Induction hardened depth 2.1 Induktionshärdningsdjup 
2.2 Hardness 2.2 Hårdhet 
2.3 Structure in surface and in core 2.3 Struktur i yta och kärna 
2.4 Grain size 2.4 Kornstorlek 
2.5 Tempering 2.5 Anlöpning 
2.6 Straightening 2.6 Riktning 
2.7 Re-hardening 2.7 Omhärdning 
2.8 Process 2.8 Process 

3 Indication in engineering design 
documentation 

3 Angivelse i konstruktionsteknisk 
dokumentation 

3.1 Heat treatment 3.1 Värmebehandling 
3.2 Supplementary treatment 3.2 Kompletterande behandling 

4 Supplementary information 4 Kompletterande upplysningar 
4.1 Inspection frequency 4.1 Kontrollfrekvens 

1 Scope and field of application 1 Omfattning och tillämpning 
Induction hardening is a thermal treatment that is 
composed of inductive heating of the steel surface 
followed by rapid quenching and subsequent temper-
ing. In exceptional cases, tempering can be excluded. 
Since inductive heating under normal circumstances 
does not have any effect on the chemical composition 
of the steel, it is required that the steel in its initial 
condition contains enough carbon to achieve the re-
quired hardness after hardening and tempering. In-
duction hardening of steel is the most common heat 
treatment method when local surface hardening of 
one or more areas of a part is required. 

Induktionshärdning är en termisk behandling som in-
nebär induktiv uppvärmning av stålytan följd av snabb 
kylning och efterföljande anlöpning. I undantagsfall 
kan anlöpning uteslutas. Då induktiv värmning under 
normala förhållanden inte innebär någon inverkan på 
stålets kemiska sammansättning krävs att stålet i ut-
gångstillståndet har tillräcklig kolhalt för att uppnå 
önskad hårdhet efter härdning och anlöpning. Induk-
tionshärdning av stål är den vanligaste värmebehand-
lingsmetoden då lokal ythärdning av ett eller flera om-
råden på en artikel önskas. 

The contents of this document shall apply when there 
is a reference to the document on a drawing or in an-
other document that is part specific. 

Innehållet i detta dokument tillämpas då hänvisning 
finns till dokumentet på ritning eller i annat artikelspe-
cifikt dokument. 

2 Requirements 2 Krav 
The requirements apply to the finished part, i.e. after 
possible grinding, lapping, shot peening, blasting, 
and/or other hard machining methods. 

Kraven gäller på färdig artikel, d.v.s. efter eventuell 
slipning, lappning, kulpening, blästring, och/eller andra 
hårdbearbetningsmetoder. 
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2.1 Induction hardened depth 2.1 Induktionshärdningsdjup 
The induction hardened depth is usually designated 
DI. The normal hardness limit for determination of DI 
is 400 HV1. Another hardness limit (for example  
450 HV1, indicated by �DI 450�) can be indicated on 
the drawing as well as another measuring method. If 
there is a requirement on different induction hardened 
depths for the different sections of a part, this shall be 
indicated on the drawing. 

Induktionshärdningsdjupet benämnes vanligtvis DI. 
Normal gränshårdhet för bestämning av DI är 400 
HV1. Annan gränshårdhet (t.ex 450 HV1, anges som 
�DI 450�) kan föreskrivas på ritning liksom även annan 
mätmetod. Om det finns krav på olika induktions-
härdningsdjup för en artikels olika sektioner skall detta 
anges på ritningen. 

Requirements on induction hardened depth shall be 
indicated as a multiple of 0,5 mm. For requirements 
on case depth in the interval 1 � 5 mm, the total toler-
ance is chosen as 50 % of the target value. For case 
depths DI < 1 mm and DI > 5 mm respectively, the 
tolerance shall be < 50 % of the target value. 

Krav på induktionshärdningsdjup anges som en multi-
pel av 0,5 mm. För krav på härddjup DI i intervallet 1 � 
5 mm väljes totala toleransen till 50 % av målvärdet. 
För härddjup DI < 1 mm respektive DI > 5 mm väljes 
toleransen till < 50 % av målvärdet. 

The term target value means the expected ideal size 
of a property from a functional point of view, and the 
value around which the process variation should be 
centred. 

Med uttrycket målvärde menas det för funktionen för-
väntade ideala värdet på en egenskap och det värde 
kring vilket produktionsutfallet bör centreras. 

Determination of the induction hardened depth shall 
be done in accordance with STD 1019,431 for DI < 
0,3 mm and in accordance with STD 1019,432 för DI 
≥ 0,3 mm. 

Bestämning av induktionshärdningsdjup skall göras 
enligt STD 1019,431 för DI < 0,3 mm och enligt  
STD 1019,432 för DI ≥ 0,3 mm. 

2.2 Hardness 2.2 Hårdhet 

2.2.1 Surface hardness 2.2.1 Ythårdhet 
Requirements on surface hardness shall be indicated 
on a drawing or in another document for the specific 
part. The requirements on surface hardness shall be 
related to the carbon content of the steel and require-
ments on tempering. The hardness requirement for a 
surface usually applies to specific sections of the part. 
Requirements on surface hardness shall be indicated 
in HRC or, when DI < 0,7 mm, HRA. Another meas-
uring method can be prescribed. 

Krav på ythårdhet anges på ritning eller annat doku-
ment för aktuell artikel. Krav på ythårdhet skall stå i 
relation till stålets kolhalt och krav på anlöpning. 
Hårdhetskravet för yta gäller vanligtvis bestämda sek-
tioner av artikeln. Krav på ythårdhet skall avse HRC 
eller, vid DI < 0,7 mm, HRA. Annan mätmetod kan 
föreskrivas. 

Surface hardness for a part shall be achieved through 
hardening and subsequent tempering. After harden-
ing, the surface hardness shall be such that it corre-
sponds to the carbon content in question. 

Ythårdhet hos artikel skall uppnås genom härdning 
och efterföljande anlöpning. Efter härdning skall yt-
hårdhet motsvarande aktuell kolhalt ha uppnåtts. 

Measurement of surface hardness according to 
Rockwell shall be done in accordance with 
STD 1014,312. 

Hårdhetsmätning enligt Rockwell skall utföras enligt 
STD 1014,312. 

If the surface hardness requirement is > 50 HRC, the 
surface hardness measurement can be replaced by a 
hardness profile in the same position for parts with a 
complicated geometry. The value of the hardness 
profile, measured with HV1 at a depth of 0,2 mm, shall 
reach at least the correspondent surface hardness 
requirement. In case of dispute, measurement of sur-
face hardness according to Rockwell shall be applied. 

Vid ythårdhetskrav > 50 HRC kan ythårdhetsmätning 
på artiklar med komplicerad geometri ersättas med en 
hårdhetsprofil i samma läge. Hårdhetsprofilens värde, 
uppmätt med HV1 på 0,2 mm djup, skall uppnå minst 
motsvarande ythårdhetskrav. I händelse av tvist gäller 
ythårdhetsmätning enligt Rockwell. 
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Requirements on surface hardness apply to the entire 
section indicated on the drawing. Outside the 
specified section, the surface hardness shall at least 
meet the requirement on the minimum hardness of the 
steel according to the specification in question. 

Krav på ythårdhet gäller hela den sektion som speci-
ficeras på ritningen. Utanför specificerad sektion skall 
ythårdheten minst uppfylla kravet på stålets minsta 
hårdhet enligt aktuell specifikation. 

Conversion of hardness numbers related to different 
measurement methods can be done in accordance 
with STD 1002,432. 

Omvandling av hårdhetsvärden relaterade till olika 
mätmetoder kan ske enligt STD 1002,432. 

2.2.2 Hardness profile 2.2.2 Hårdhetsprofil 
The distribution of the hardness in a direction perpen-
dicular to the surface within an induction hardened 
part is determined by measuring a hardness profile 
from the hardened surface to the core hardness 
achieved. The distance between the measuring points 
is chosen so that local deviations in the shape of the 
profile is documented for the whole depth under the 
hardened surface. 

Hårdhetens fördelning i djupled inom en induktions-
härdad sektion av en artikel bestäms genom mätning 
av en hårdhetsprofil från härdad yta in till uppnådd 
kärnhårdhet. Avstånd mellan mätpunkter väljs så att 
lokala avvikelser i profilens form dokumenteras för 
hela djupet under härdad yta. 

Measured hardness as a function of the depth under 
the hardened surface shall be constant or decreasing 
to a depth corresponding to the induction hardened 
depth DI. Local hardness increases that are greater 
than 20 HV are not accepted. 

Uppmätt hårdhet som funktion av djupet under härdad 
yta skall vara konstant eller avtagande till ett djup mot-
svarande induktionshärdningsdjupet DI. Lokala hård-
hetsökningar större än 20 HV accepteras inte. 

At the transition of the hardness profile from the in-
duction hardened area to the core material there can 
be a local lowering of the hardness in basis material, 
that previously has been hardened and tempered. The 
hardness within such a local area shall always at least 
meet the requirement on the core hardness of the 
steel. 

Vid hårdhetsprofilens övergång från induktionshärdat 
område till kärnmaterial kan lokal hårdhetssänkning 
förekomma hos tidigare härdat och anlöpt utgångs-
material. Hårdheten inom sådant lokalt område skall 
alltid minst uppfylla kravet på stålets kärnhårdhet. 

2.2.3 Core hardness 2.2.3 Kärnhårdhet 
The core hardness requirement shall be indicated on 
the drawing if it is not given by the material condition. 
Measurement may be done where the steel has not 
been affected by the induction heating. The term core 
refers to the material volume that has not been af-
fected by the induction hardening unless otherwise 
specified. 

Kärnhårdhetskravet anges på ritningen om det ej spe-
cificeras av materialtillståndet. Mätning får ske där 
stålet ej påverkats av den induktiva värmningen. Med 
kärna avses den materialvolym som ej påverkats av 
induktionshärdningen såvida annat ej specificeras. 

Measurement of hardness according to Vickers shall 
be done in accordance with STD 1014,316. Another 
measurement method can be used in which case 
transformation between different measurement meth-
ods can be done in accordance with STD 1002,432. 

Hårdhetsmätning enligt Vickers skall utföras enligt 
STD 1014,316. Annan mätmetod kan komma ifråga 
varvid omvandling mellan olika mätmetoder kan ske 
enligt STD 1002,432. 

2.3 Structure in surface and core 2.3 Struktur i yta och kärna 
The structure shall be judged on a cross section from 
the induction hardened section of the part. The sec-
tioned surface shall be prepared for examination with 
a microscope. 

Strukturen skall bedömas på tvärsnitt från induktions-
härdad sektion av artikeln. Snittytan skall vara prepa-
rerad för undersökning med mikroskop. 
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2.3.1 Surface 2.3.1 Yta 
In this context, the term surface refers to the induction 
hardening layer that is delimited by the induction 
hardened depth within the section in question. 

Med yta avses i detta sammanhang induktionshärd-
ningsskiktet som avgränsas av induktionshärdnings-
djupet inom aktuell sektion. 

An induction hardened surface shall be completely 
austenitized before quenching. 

Induktionshärdad yta skall genomgå fullständig auste-
nitisering före avhärdning. 

A surface can be classified to one of two alternatives 
depending on the steel grade. Induction hardening of 
steel with a limited carbon content, and consequently 
hardness, is classified as alternative 2. 

Yta kan klassificeras till endera av två alternativ bero-
ende på aktuell stålsort. Induktionshärdning av stål 
med begränsad kolhalt, och därmed hårdhet, hänföres 
till alternativ 2. 

The following is applicable to a surface: Följande gäller för yta: 

Alt. 1. Steel with a hardness after hardening but be-
fore tempering which is > 45 HRC  

 - The outer 50 % of DI min shall consist of 100 % 
martensite/austenite  

 - The outer 75 % of DI min must not contain a 
continuous network of free ferrite 

Alt. 1. Stål med en hårdhet efter härdning men före 
anlöpning som är > 45 HRC 

 - De yttre 50 % av DI min skall bestå av 100 % mar-
tensit/austenit  

 - De yttre 75 % av DI min får inte innehålla fri ferrit i 
form av �sammanhängande nätverk�  

Alt. 2. Steel with a hardness after hardening but be-
fore tempering which is < 45 HRC 

 - The outer 50 % of DI min shall consist of primarily 
martensite/austenite. Other structural components 
can be present but only to the extent that the re-
quirements on hardness are met 

 - The outer 75 % of DI min must not contain a 
continuous network of free ferrite 

Alt. 2. Stål med en hårdhet efter härdning men före 
anlöpning som är < 45 HRC 

 - De yttre 50 % av DI min skall bestå av huvudsak-
ligen martensit/austenit. Andra strukturbestånds-
delar kan förekomma men endast i sådan omfatt-
ning att krav på hårdhet är uppfyllda. 

 - De yttre 75 % av DI min får inte innehålla fri ferrit i 
form av �sammanhängande nätverk�  

Other requirements can be applicable. In that case, 
they shall be indicated on a drawing or other associ-
ated document. 

Andra krav kan förekomma vilket i så fall framgår av 
ritning eller annat tillhörande dokument. 

2.3.2 Core 2.3.2 Kärna 
Normally, the core has a microstructure that has not 
been influenced by the induction hardening. The mi-
crostructure consequently is dependent on the condi-
tion of the basis material. Requirements on a material 
condition can be specified on the drawing as well as in 
material standards. 

Kärnan har i normalfallet en mikrostruktur som ej på-
verkats av induktionshärdningen. Mikrostrukturen är 
därmed beroende av utgångsmaterialets tillstånd. 
Krav på materialtillstånd kan förutom i materialstan-
dard även förekomma som ritningskrav. 

In the transition zone between the hardened layer and 
the core that is not influenced by the hardening a 
varying microstructure is present. If there are special 
requirements on this transition zone, they shall be in-
dicated as a requirement on the drawing. Such a re-
quirement can encompass microstructure or the ex-
tension of the zone. 

I övergångszonen mellan härdskikt och av induktions-
härdningen opåverkad kärna förekommer varierande 
mikrostruktur. Om särskilda krav finns på denna över-
gångszon anges detta som ritningskrav. Sådant krav 
kan omfatta mikrostruktur eller zonens utbredning. 
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2.4 Grain size 2.4 Kornstorlek 
If nothing else is indicated, the grain size in the 
induction hardened surface layer may be ISO index G 
= 7 or finer which corresponds to an average grain 
size of max 30 µm. In a greater hardened depth, 
coarser grain can be accepted, but not larger than the 
grain size of the core material. 

Om annat ej anges får kornstorleken i det induktions-
härdade ytskiktet uppgå till ISO-index G = 7 eller 
finare vilket motsvarar en medelkorndiameter på max 
30 µm. På större härdat djup kan grövre kornstorlek 
accepteras, dock ej större än kärnmaterialets korn-
storlek. 

Determination of the grain size shall be done with the 
intersection method according to STD 1013,141. 

Bestämning av kornstorlek skall ske med avskärnings-
metoden enligt STD 1013,141. 

2.5 Tempering 2.5 Anlöpning 
Induction hardening normally includes subsequent 
tempering. If tempering is not done, this shall be 
agreed with the ordering firm. Tempering can be done 
in a furnace, through renewed inductive heating or 
with residual heat from a �cut short� cooling of a hard-
ened section. 

Induktionshärdning omfattar normalt efterföljande an-
löpning. I de fall anlöpning ej sker skall detta finnas 
överenskommet med beställaren. Anlöpning kan ske i 
ugn, genom förnyad induktiv värmning eller med rest-
värme från avbruten kylning av härdad sektion. 

Induction hardened steel with a carbon content of 
more than 0,5 per cent by weight shall be tempered. 
Steel with induction hardened sections that shall be 
hard machined should be tempered to reduce the risk 
of machining cracks. Induction hardened steel with a 
lower carbon content gives greater freedom of choice 
regarding requirements on tempering. 

Induktionshärdat stål där kolhalten är större än 0,5 
viktsprocent skall anlöpas. Stål med induktionshär-
dade sektioner som skall hårdbearbetas bör anlöpas 
för att minska risken för bearbetningssprickor. Induk-
tionshärdade stål med lägre kolhalt medger ökad val-
frihet beträffande krav på anlöpning. 

The tempering shall be done closely after the hard-
ening. Control of the time between hardening and 
tempering shall be done with respect to, amongst oth-
ers factors, the steel grade that is hardened. 

Anlöpning skall ske i nära anslutning till härdningen. 
Styrning av tiden mellan härdning och anlöpning skall 
ske utgående från bland annat härdad stålsort. 

The tempering temperature shall be chosen so that 
requirements on surface hardness are met unless a 
special tempering temperature is specified. Normally, 
the tempering temperature is chosen in the interval 
150 � 200 °C when the tempering is done in a fur-
nace. The tempering time shall be at least 1 h at the 
hold temperature when tempering is done in a fur-
nace. If another method for tempering is used, check-
ing of the tempering achieved shall be performed by 
hardness testing before and after the tempering. Re-
gardless of the tempering method, a lowering of the 
hardness corresponding to at least 2 HRC shall be 
obtained. 

Anlöpningstemperatur väljs så att krav på ythårdhet 
uppfylls såvida inte krav på särskild anlöpningstempe-
ratur föreskrivs. Normalt väljes anlöpningstemperatur i 
intervallet 150 - 200 °C vid anlöpning i ugn. Anlöp-
ningstiden skall vara minst 1 h vid hålltemperaturen 
då anlöpning sker i ugn. Vid annan metod för anlöp-
ning sker kontroll av uppnådd anlöpning genom hård-
hetsprovning före och efter anlöpningen. Vid samtliga 
anlöpningsmetoder skall en hårdhetssänkning mot-
svarande minst 2 HRC erhållas. 

2.6 Straightening 2.6 Riktning 
Straightening of induction hardened parts shall be 
avoided. If straightening of geometrically long parts is 
required from a form point of view, then short straight-
ening over induction hardened sections shall be 
avoided. After any straightening is done, crack indica-
tion with a suitable method shall be done. 

Riktning av induktionshärdade artiklar skall undvikas. 
Om riktning av geometriskt långa artiklar krävs ur 
formsynpunkt skall kortriktning över induktionshär-
dade sektioner undvikas. Efter eventuellt genomförd 
riktning skall sprickindikering med lämplig metod 
genomföras. 
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2.7 Re-hardening 2.7 Omhärdning 
If an induction hardened part at the following inspec-
tion does not meet the requirements concerning the 
hardening result, re-hardening must not be done with-
out preparatory heat treatment. Such a preparatory 
heat treatment is intended to lower the hardness and 
thereby the risk of crack formation at a renewed rapid 
heating. Pre-treatment shall be done in such a way 
that surface decarburization is prevented. Normali-
zation or annealing can be a preparation for re-har-
dening. Even if preparations are made, re-hardening 
can only be done once. 

Om induktionshärdad artikel vid efterföljande kontroll 
inte uppfyller ställda krav beträffande härdresultat får 
omhärdning ej ske utan förberedande värmebehand-
ling. Sådan förberedande värmebehandling avser att 
minska hårdheten och därmed risken för sprickbild-
ning vid förnyad snabb värmning. Förbehandling skall 
utföras på sådant sätt att ytavkolning förhindras. Nor-
malisering eller glödgning kan utgöra förberedelse för 
omhärdning. Även om förberedelser vidtages så kan 
omhärdning endast komma ifråga en gång. 

2.8 Process 2.8 Process 
The induction hardening process is controlled by a 
number of parameters, all of which shall be possible 
to check during the ongoing process. Some parame-
ters are particularly important and shall therefore also 
be documented. Among these are power and heating 
time. Other important parameters are the coupling 
distance of the inductor and the concentration of pos-
sible additives in the cooling fluid. It shall be possible 
to coordinate documented parameters with the results 
that are obtained at measuring and inspection of the 
process samples taken out. 

Induktionshärdningsprocessen styrs av ett antal para-
metrar som samtliga skall vara möjliga att kontrollera 
under pågående process. Några parametrar är extra 
viktiga och skall därför även dokumenteras. Bland 
dessa återfinns effekt och värmningstid. Andra viktiga 
parametrar är induktorns kopplingsavstånd och kon-
centrationen av eventuella additiv i kylvätskan. Doku-
menterade parametrar skall vara möjliga att samordna 
med de resultat som framkommit vid uppmätning och 
kontroll av uttagna processprover. 

Process samples shall be taken out from the process 
at each process change. Examples of process 
changes are heating parameters (power, time and 
inductor), cooling parameters (cooling bath, cooling 
spray, temperature and flow) and changes in the sup-
ply of blanks. A change can refer to a new installation, 
adjustment or renovation of equipment. 

Processprover skall tas ur processen vid varje pro-
cessförändring. Exempel på processförändringar är 
värmningsparametrar (effekt, tid och induktor), kyl-
ningsparametrar (kylbad, kyldusch, temperatur och 
flöde) samt förändringar i ämnestillgång. Förändring 
kan avse såväl nyinstallation som omställning och 
renovering av utrustning. 

In addition to at direct process changes, process sam-
ples shall be taken out from production to ensure that 
the induction hardened parts are of a uniform and 
satisfactory quality. Process sampling shall be done at 
production start of a new batch and thereafter periodi-
cally with a frequency that has been agreed. In addi-
tion to the end result, also partial results shall be 
checked with process samples. Examples of such 
partial results are hardness before and after 
tempering. 

Förutom vid direkta processförändringar skall pro-
cessprover tas ur produktionen för att säkerställa en 
jämn och tillfredsställande kvalitet på de induktions-
härdade artiklarna. Uttag av processprov skall ske vid 
kampanjstart samt därefter periodiskt med överens-
kommen periodicitet. Förutom slutresultat skall även 
delmål kontrolleras på processprover. Exempel på 
sådana delmål är hårdhet före och efter anlöpning. 

The inductor used for hardening and, where relevant, 
for tempering shall be documented with a design 
drawing to facilitate the manufacturing of an 
equivalent new inductor or corrective measures on the 
existing one. 

Använd induktor för härdning och i förekommande fall 
anlöpning skall finnas dokumenterad på konstruk-
tionsritning för att möjliggöra tillverkning av likvärdig 
ny induktor eller korrigerande åtgärder på befintlig. 

Blank material that is to be induction hardened should, 
in connection with induction hardening, be handled 
together with material that is similar when it comes to 
chemical composition and hardenability. At the start of 
hardening of such a blank lot, the hardening result 
shall, at an early stage, be checked, approved and 
documented. 

Ämnesmaterial som skall induktionshärdas bör i sam-
band med induktionshärdning hanteras sammanhållet 
med avseende på kemisk sammansättning och härd-
barhet. Vid start av härdning av sådant ämnesparti 
skall härdresultatet tidigt kontrolleras, godkännas och 
dokumenteras. 
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3 Indication in engineering design 
documentation 

3 Angivelse i konstruktionsteknisk 
dokumentation 

3.1 Heat treatment 3.1 Värmebehandling 
The following shall be indicated: 

- reference to this standard 

- indication of position where the requirements 
apply 

- induction hardened depth 

- surface hardness 

Följande skall anges:  

- hänvisning till denna standard 

- angivelse av läge där kraven gäller 
 

- induktionshärdningsdjup 

- ythårdhet 

Examples of indication: 

a) INDUCTION HARDENED DI = 3 ± 1 

 SURFACE HARDNESS 53 � 58 HRC 

 STD 1094,2 

 

b) INDUCTION HARDENED DI 450 = 3 ± 1 

 SURFACE HARDNESS 56 � 61 HRC 

 STD 1094,2 

Exempel på angivelse: 

a) INDUKTIONSHÄRDAD DI = 3 ± 1 

 YTHÅRDHET 53 � 58 HRC 

 STD 1094,2 

 

b) INDUKTIONSHÄRDAD DI 450 = 3 ± 1 

 YTHÅRDHET 56 � 61 HRC 

 STD 1094,2 

3.2 Supplementary treatment 3.2 Kompletterande behandling 
The following can be indicated: 

- requirements on different partial tempering of 
hardened sections 

- authorization to exclude tempering or a require-
ment for a particular tempering method  

- other treatment 

Följande kan anges: 

- krav på olika partiell anlöpning av härdade sektio-
ner 

- medgivande att utesluta anlöpning eller krav på 
särskild anlöpningsmetod 

- annan behandling 

4 Supplementary information 4 Kompletterande upplysningar 
Induction hardening requires a careful process control 
with documented instructions as a support for the op-
erator. Since induction hardening is done item by item 
for each specific part, frequent inspections of process 
parameters and a stable process are required. Induc-
tion hardening is a thermal process which means that 
heating and cooling are the most important main 
groups of process parameters. Included in the proc-
ess parameters are amongst others: 

Induktionshärdning kräver en noggrann processstyr-
ning med dokumenterade instruktioner som stöd för 
operatören. Eftersom induktionshärdning sker styckvis 
av varje enskild artikel så krävs frekventa kontroller av 
processparametrar samt en stabil process. Induk-
tionshärdning är en termisk process vilket innebär att 
värmning och kylning är de viktigaste huvudgrupperna 
av processparametrar. Till processparametrarna hör 
bland andra: 

- supplied heating power 

- heating time 

- connection distance 

- concentration of cooling agent 

- temperature of cooling agent 

- flow of cooling agent 

- tillförd effekt för värmning 

- värmningstid 

- kopplingsavstånd 

- kylmedelskoncentration 

- kylmedelstemperatur 

- kylmedelsflöde 
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Most of the process parameters cannot be checked 
afterwards in induction hardened parts. Indirectly, this 
can be done through the following follow-up of the 
process: 

- assessment of the surface hardness with a file test 

- inspection of the distribution of the hardness in the 
hardened layer with a measured hardness profile on a 
cross section from a hardened section. The measur-
ing points should be so close to each other that trends 
in the hardness distribution can be ascertained and 
should encompass the whole of the heat-affected 
depth from the surface to the start of the core material 

- general structure inspection with a light optical metal 
microscope. The inspection is done on a cross section 
from a hardened section after sample preparation in-
cluding wet grinding, polishing and etching. The 
etchant is chosen so that a general assessment of the 
structure can be done and so that, where relevant, the 
grain size can be assessed. 

Flertalet av processparametrarna är inte möjliga att i 
efterhand kontrollera hos induktionshärdade artiklar. 
Indirekt kan detta ske genom följande uppföljning av 
processen: 

- bedömning av ythårdhet med filtest 

- kontroll av hårdhetens fördelning i det härdade skik-
tet med uppmätt hårdhetsprofil på tvärsnitt från här-
dad sektion. Mätpunkterna bör ligga så tätt så att 
trender i hårdhetsfördelningen kan konstateras och 
bör omfatta hela det värmepåverkade djupet från yta 
till begynnande kärnmaterial. 
 

- generell strukturkontroll med ljusoptiskt metallmikro-
skop. Kontrollen sker på tvärsnitt från härdad sektion 
efter provberedning omfattande våtslipning, polering 
och etsning. Etsmedel väljes så att en allmän bedöm-
ning av strukturen kan ske liksom, i förekommande 
fall, kornstorleken kan bedömas. 

Non-destructive testing (NDT) can be part of the proc-
ess monitoring. When induction hardening steels with 
a carbon content of more than 0,5 per cent by weight, 
there is an increased risk of crack formation, and the 
connection between the process steps hardening and 
tempering is extra sensitive. 

Oförstörande provning (OFP) kan ingå i processöver-
vakningen. Vid induktionshärdning av stål med en 
kolhalt större än 0,5 viktsprocent föreligger ökad risk 
för sprickbildning och sambandet mellan processste-
gen härdning och anlöpning är extra känsligt. 

4.1 Inspection frequency 4.1 Kontrollfrekvens 
The inspection frequency for hardness, of induction 
hardened depth, microstructure and grain size shall 
be laid down in a process-inspection document. 

Frekvensen av kontroll av hårdhet, induktionshärd-
ningsdjup, mikrostruktur och kornstorlek skall fast-
ställas i ett processkontrolldokument. 
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The English language version is the original and the 
reference in case of dispute. 

 Den engelska språkversionen är originalversion och skall 
åberopas i händelse av tvist. 

 
MACHINE SYSTEMS MASKINSYSTEM 

Preparation of Directions 
for Use 

Utformning av 
bruksanvisning 

  

Orientation Orientering 
This standard replaces STD 8017,7 and differs from 
this in that the standard has been reworked to cover 
only supplementary requirements to ISO/IEC 62079. 

Denna standard ersätter STD 8017,7 och skiljer sig 
från den genom att standarden omstrukturerats att 
enbart omfatta tilläggskrav till ISO/IEC 62079. 

This standard does not apply to the Volvo Car 
Corporation. For the Volvo Car Corporation VCS 
8008,69 applies. 

Denna standard gäller inte för Volvo Personvagnar 
AB. För Volvo Personvagnar AB gäller VCS 8008,69. 

Contents Innehåll 
1 Scope and application 1 Omfattning och tillämpning 

2 Document structure 2 Dokumentstruktur 

5 Content of instructions 5 Instruktioner innehåll 
5.1 General  5.1 Allmänt 
5.2 Identification and specification of the product, 

general warnings 
5.2 Identifiering och produktspecifikation generella 

varningar 
5.3 Identification of instruction documents 5.3 Identifiering av instruktioner 
5.5 Safety notes 5.5 Säkerhetsanmärkningar 

1 Scope and application 1 Omfattning och tillämpning 
This standard describes how Directions for Use (the 
terms Instruction Handbook and User Instruction are 
also used) for machines and test equipment can be 
prepared. 

Denna standard anger hur en bruksanvisning för 
maskiner och provutrustning kan utformas. (Även 
begreppet Instruktionshandbok och Användar-
instruktion tillämpas). 

2 Normative references 2 Normativa referenser 
In addition to the standard listed the below standard to 
be noted: 

I tillägg till angiven standard skall nedanstående 
beaktas: 

� IEC 62023 �Structuring of technical information 
and documentation�. 

� IEC 62023 �Structuring of technical information 
and documentation�. 

� IEC 82045 �Document Management�. � IEC 82045 �Document Management�. 

5.1 General 5.1 Allmänt 
The table of contents showed in IEC 62079 annex D 
shall be followed.  

Den innehållsförteckning som anges i IEC 62079 
annex D skall följas. 
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5.2 Identification and specification of the 
product, general warnings 

5.2 Identifiering och produktspeci-
fikation, generella varningar 

The initial condition of variables subject to possible 
changes over time shall be stated. 

Startnivåer skall anges för värden relaterade till 
förändringar över tiden. 

Examples of this are: Exempel 

� Motor currents � Motorströmmar 

� Process parameters like flows and differential 
pressures 

� Processparametrar som t.ex. flöden och 
differentialtryck 

5.3 Identification of Instruction 
documents 

5.3 Identifiering av instruktioner 

Each page of the directions for use shall also in 
header and/or footer have: 

På varje sida av bruksanvisningen skall även sidhuvud 
och/eller sidfot ha: 

− The identity of the document − Dokumentidentitet 

− Date and issue − Datum och utgåva 

5.5 Safety notes 5.5 Säkerhetsanmärkningar 
Safety notes shall also contain: Säkerhetsanmärkningar skall även innehålla: 

� Applicable stop types illustrated by means of a 
flowchart as in STD 8010,3 

� Tillämpbara stopptyper angivna med ett flödes-
diagram enligt STD 8010,3. 

� Emergency stop and safety stop zones illustrated 
by a layout 

� Nöd- och säkerhetsstoppsområden som visas på 
en layout 

� Location of components with safety functions 
indicated 

� Läge för komponenter med säkerhetsfunktioner 
angivna 

� Emergency situations, release of trapped person � Nödläge, frigörande av fastsatt person 

� Arrangements needed to reverse direction of 
movement 

� Åtgärd som krävs för ändring av rörelseriktning 

� Arrangements needed to move machine parts by 
hand 

� Åtgärd som krävs för att flytta maskindel för hand 
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The English language version is the original and the 
reference in case of dispute. 

 Den engelska språkversionen är originalversion och 
skall åberopas i händelse av tvist. 

 

Initial sample testing of 
parts 

Utfallsprovning av artiklar 

  

Orientation Orientering 
This standard does not apply to Volvo Car 
Corporation, Volvo 3P or Volvo Powertrain. To 
these companies, AIAG’s PPAP (Production Part 
Approval Process) applies. 

Denna standard gäller inte för Volvo 
Personvagnar, Volvo 3P eller Volvo Powertrain. 
För dessa bolag gäller AIAG’s PPAP (Production 
Part Approval Process).   

 

This issue differs from issue 11 in that the standard no 
longer applies to Volvo 3P and Volvo Powertrain. 

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 11 genom att 
standarden inte längre tillämpas för Volvo 3P och 
Volvo Powertrain. 

Contents Innehåll 
1 Scope and field of application 1 Omfattning och tillämpning 

2 General 2 Allmänt 

3 Conditions for series delivery 3 Villkor för serieleverans 
3.1 New or changed part 3.1 Ny eller ändrad artikel 
3.2 Change of supplier 3.2 Byte av leverantör 
3.3 Changed manufacturing conditions 3.3 Ändrade tillverkningsbetingelser 
3.4 Ordering after period of non-delivery 3.4 Beställning efter leveransuppehåll 

4 Parts with documentation requirements 4 Artiklar med dokumentationskrav 

5 Testing by the supplier 5 Provning hos leverantören 

6 Delivery  6 Leverans 
6.1 Initial samples 6.1 Utfallsprover 
6.2 Initial sample approval (the report only) 6.2 Utfallsprovsgodkännande (endast rapporten) 

7 Verifying testing by the Volvo company 7 Verifierande provning hos Volvoföretag 

8 Actions taken by the supplier 8 Åtgärder hos leverantören 
8.1 Decision "APPROVED" 8.1 Beslut "GODKÄND" 
8.2 Decision "REJECTED/New samples required" 8.2 Beslut "EJ GODKÄND/ Nya prover erfordras" 

9 Flow chart 9 Flödesschema 

10 Miscellaneous 10 Övrigt 
10.1 Exemption for tools 10.1 Verktygsdispens 
10.2 Parallel manufacturing 10.2 Parallell tillverkning 

1 Scope and field of application 1 Omfattning och tillämpning 
This standard covers the procedure for initial sample 
testing of parts. It is mainly intended to be used when 
purchasing goods but can also be applied in connect-
ion with purchases from another Volvo company if 
agreement on this has been reached. 

Denna standard omfattar rutin för utfallsprovning av 
artiklar. Den är i första hand avsedd att tillämpas vid 
inköp från leverantör, men kan även tillämpas mellan 
olika bolag om överenskommelse härom träffats.  
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Each company can also decide on the use of proce-
dures where certain suppliers are given a greater 
responsibility with regard to administration and 
approval as described in section 6.2. 

Respektive bolag kan även besluta om rutiner där 
vissa leverantörer ges ett större ansvar beträffande 
administration och godkännande enligt avsnitt 6.2. 

2 General 2 Allmänt 
Initial sample testing consists in checking that the 
requirements specified in the technical documentation 
are met. 

Utfallsprovning omfattar kontroll av att de krav som 
ställs i det tekniska underlaget innehålls. 

Parts selected for initial sample test shall be manu-
factured in accordance with the methods and with the 
production equipment intended for future series 
production. The purpose of the initial sample test is 
thus to confirm that the methods and tools used are 
such that the parts produced comply with the 
specified requirements. In addition, it can be seen if 
the requirements specified in the technical 
documentation have been correctly understood. 

Artiklar som tas ut för utfallsprovning skall vara till-
verkade enligt de metoder och med den produktions-
utrustning som avses att användas vid kommande 
serieproduktion. Utfallsprovningen tjänar därmed som 
bekräftelse på att dessa är sådana att artiklarna som 
framställs motsvarar de ställda kraven. Dessutom 
klarläggs om de krav som ställs i det tekniska under-
laget har uppfattats korrekt. 

3 Conditions for series delivery 3 Villkor för serieleverans 

3.1 New or changed part 3.1 Ny eller ändrad artikel 
No series delivery of new parts may be effected until 
initial sample tests have been carried out and an 
approval in writing has been obtained from the de-
partment concerned within Volvo. 

Ingen serieleverans av nya artiklar får ske innan ut-
fallsprovning utförts och skriftligt godkännande från 
berörd instans inom Volvo erhållits. 

This also applies to changed parts for which initial 
samples have been requested. 

Detta gäller även vid ändrade artiklar för vilka utfalls-
prover begärts. 

The purchasing department within the Volvo company 
concerned shall order initial samples at the same time 
as they order a new or changed part. Information on 
the number of samples, latest date of approval and 
delivery address shall be given. 

Inköpsfunktion inom berört Volvoföretag skall beställa 
utfallsprover i samband med beställningen av nya 
eller ändrade artiklar, varvid uppgifter skall finnas om 
utfallsprovernas antal, senaste godkännandetidpunkt 
och leveransadress. 

For the Volvo Group, the following forms can be 
collected from the selection of forms available on the 
Intranet, or shall be sent to the supplier. 

För Volvokoncernen finns följande blanketter att 
hämta på ”Volvo Group Suppliers Portal” på Internet. 

1. INITIAL SAMPLE APPROVAL – Result report  
(Reg. No. 71316187) 

1. INITIAL SAMPLE APPROVAL – Result report  
(Reg. No. 71316187) 

2) INITIAL SAMPLE RECORDS – Results from 
dimensional and/or functional inspection  
(Reg. No. 71316188) 

2. INITIAL SAMPLE RECORDS – Results from 
dimensional and/or functional inspection  
(Reg. No. 71316188) 

If required, the goods flag mentioned below can be 
ordered from Elanders:  
Goods flag “Initial samples”, A5 size (form TY543), 
yellow.  

Vid behov kan också nedanstående godsflagga 
beställas från Elanders:  
Godsflagga ”utfallsprov” A5-format (blankett TY543), 
gul. 

3.2 Change of supplier 3.2 Byte av leverantör 
When changing the supplier of a certain part, initial 
sample tests shall be carried out with approved 
results before any series delivery to the Volvo 
company concerned may be effected. 

Vid byte av leverantör för en viss artikel skall utfalls-
provning utföras med godkänt utfall innan serieleve-
rans till berört Volvoföretag får ske. 
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Exceptions may be made if so decided by the pur-
chasing department and/or by the department that 
approves initial sample tests within the Volvo 
company concerned. 

Undantag kan göras efter beslut av inköpande och/ 
eller utfallsprovsgodkännande instans inom berört 
Volvoföretag. 

The purchasing department within the Volvo company 
placing the order shall order the samples. As to the 
rest, see section 3.1. 

Inköpsfunktion vid beställande Volvoföretag beställer 
proverna. I övrigt, se avsnitt 3.1. 

3.3 Changed manufacturing conditions 3.3 Ändrade tillverkningsbetingelser 
If the supplier wishes to carry out a change in the 
manufacturing process which might lead to the 
properties of the part being affected, he shall obtain 
approval from the Volvo company placing the order 
via its purchasing department. 

Om leverantören önskar genomföra en förändring i 
tillverkningsförfarandet som kan tänkas påverka 
artikelns egenskaper skall beställande Volvoföretags 
medgivande inhämtas via dess inköpsfunktion. 

Approved results from the initial sample test shall be 
at hand before any series deliveries of goods manu-
factured in accordance with the new conditions may 
be effected. 

Godkänt resultat från utfallsprovning skall föreligga 
innan serieleverans enligt det nya förfarandet får ske. 

Examples of such changes: Exempel på förändringar: 

• Extensive changes in method • Större metodomläggning 

• Changed machine type • Byte av maskintyp 

• Changed manufacturing place • Byte av fabrikationssort 

• Modified production process, such as: • Ändring av produktionsprocess t.ex.: 

Change of tools (exceptions may be made for 
certain tools with a limited life span, for example 
forging tools and cutting tools) 

Byte av verktyg (undantag kan göras för vissa 
verktyg med kort livslängd, t.ex. smidesverktyg och 
skärverktyg) 

Modification of surface treatment process Omläggning av ytbehandlingsprocess 

New/modified welding process Ändring/byte av svetsförfarande 

New/modified model equipment Ändring/byte av modellutrustning 

When the supplier has parts manufactured by 
another company due to a temporary shutdown of 
his own production. 

Då leverantören, exempelvis på grund av haveri i 
egen produktion, låter tillverka artiklar hos annat 
företag. 

3.4 Ordering after period of non-delivery 3.4 Beställning efter leveransuppehåll 
When orders are placed after a period of non-delivery 
that stretches over a year or more, approved results 
from the initial sample test shall be at hand before any 
delivery is effected unless an agreement to the 
contrary has been made. 

Vid beställning efter leveransuppehåll på ett år eller 
längre, skall godkänt utfallsprov föreligga innan 
leverans får ske, såvida inte annan överenskommelse 
träffats. 

4 Parts with documentation 
requirements 

4 Artiklar med dokumentations-
krav 

Parts with documentation requirements marked CR  
(complete documentation requirements) or RR  
(results records requirements) shall be initial sample 
tested and sent separately to the Volvo company 
concerned for approval. This also applies to parts 
marked  or [2D] in accordance with older standard 
that no longer applies to new design. 

Artiklar med dokumentationskrav betecknade CR  
(krav på fullständig dokumentation) eller RR  (krav på 
resultatdokumentation) skall utfallsprovas och sändas 
separat till berört Volvoföretag för godkännande. 
Detta gäller även för artiklar som betecknats  eller 
[2D] i enlighet med äldre standard som inte längre är 
avsedd för nykonstruktion. 
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In this connection the manufacturer’s ability of 
meeting the requirements of establishing and main-
taining routines for documentation when manufactur-
ing parts with documentation requirements in 
accordance with STD 5032,2 is also checked. 

I detta sammanhang sker även kontroll av till-
verkarens förmåga att efterleva krav på att upprätta 
och vidmakthålla rutiner för dokumentation vid 
tillverkning av artiklar med dokumentationskrav enligt 
STD 5032,2. 

Changes in the manufacturing process and similar 
which might affect one or several properties of a part 
with documentation requirements may only be carried 
out after written approval from the purchasing depart-
ment of the Volvo company placing the order. 
Approved results from the initial sample test shall be 
at hand before series deliveries are taken up again. 

Ändring i tillverkningsförfarande och dylikt, som kan 
tänkas påverka en eller flera egenskaper med 
dokumentationskrav hos en artikel, får göras först 
efter skriftligt medgivande från beställande Volvo-
företags inköpsfunktion. Godkänt resultat från 
utfallsprovning skall föreligga innan serieleverans får 
återupptas. 

Also in those cases when a supplier changes a 
supplier of materials for parts with documentation 
requirements, a renewed initial sample test shall be 
carried out. 

Även då leverantör byter materialleverantör för artiklar 
med dokumentationskrav skall förnyad utfallsprovning 
utföras. 

5 Testing by the supplier 5 Provning hos leverantören 
Before sending parts to the Volvo company con-
cerned, the supplier shall make sure by performing his 
own tests that the requirements specified in the 
technical documentation are complied with. This 
applies both to parts manufactured by the supplier 
himself and to purchased integral parts and blanks. 

Innan artiklar levereras till berört Volvoföretag, skall 
leverantören genom egen provning verifiera att kraven 
enligt det tekniska underlaget innehålls. Detta gäller 
såväl egentillverkade som köpta ingående artiklar och 
ämnen. 

Unless otherwise agreed, the supplier shall test five 
parts marked 1 to 5. 

Om inget annat överenskommits provar leverantören 
fem artiklar som märks med siffrorna 1-5. 

The test results shall be noted on the forms “INITIAL 
SAMPLE TEST - RECORDS” or “INITIAL SAMPLE 
RECORDS” as described in section 3.1. Printouts 
from the measuring equipment may then serve as test 
result if submitted together with the form’s first page. 

Provningsresultaten antecknas på blanketterna 
”UTFALLSPROV - PROTOKOLL” eller 
”INITIAL SAMPLE RECORDS ”, enligt avsnitt 3.1. 
Härvid kan utskrifter från mätutrustning gälla som 
provningsresultat om de bifogas blankettens första 
sida. 

In cases where laboratory tests carried out by the 
supplier result in a report, this report shall be enclosed 
with the result report in question. 

Då laboratorieprovning hos leverantören resulterar i 
ett protokoll, skall detta bifogas aktuell resultatrapport. 

When all tests have been completed, the supplier 
shall fill in the form “INITIAL SAMPLE TEST” or 
“INITIAL SAMPLE APPROVAL” as described in 
section 3.1. 

Efter avslutad provning fyller leverantören i blankett 
”UTFALLSPROV – Resultatrapport” eller ”INITIAL 
SAMPLE APPROVAL ” enligt avsnitt 3.1. 

6 Delivery  6 Leverans  

6.1 Initial samples 6.1 Utfallsprover 
The number of parts ordered for the initial sample 
tests shall always be sent with a separate delivery 
note, separated from other goods. 

Det beställda antalet artiklar för utfallsprovning skall 
alltid sändas med separat följesedel, åtskilda från 
annat gods. 

Address labels and delivery notes shall be marked 
“INITIAL SAMPLES”. 

Adresslappar och följesedlar skall vara märkta 
”INITIAL SAMPLES”. 

Unless otherwise agreed, the documents regarding 
the initial samples shall always accompany the goods 
in an envelope or a plastic case and must thus not be 
mailed separately. 

Om inget annat överenskommits skall de tillhörande 
dokumenten alltid följa godset i kuvert eller plastficka 
och får följaktligen ej översändas separat per post. 
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Initial samples sent to Volvo without completed test 
records receive no approval and may be returned to 
the supplier. 

Utfallsprover som översänds utan ifylld dokumentation 
eller då denna är ofullständigt ifylld, blir ej godkända 
och kan komma att returneras till leverantören. 

6.2 Initial sample test approval 6.2 Utfallsprovgodkännande 
A supplier to Volvo who is approved for delegated 
initial sample tests shall evaluate the result of the 
part verification himself. This means that the verifi-
cation is not performed by the receiving Volvo com-
pany. If the supplier finds that the initial sample is 
approved, he sends the form “INITIAL SAMPLE 
APPROVAL” to the department that approves the 
initial samples within Volvo which certifies that the part 
complies with the requirements specified by Volvo 
and, after this, delivery may take place. To be given 
this possibility, the supplier shall be approved for this 
procedure by the receiving Volvo company. 

En leverantör till Volvo som är godkänd för dele-
gerad utfallsprovning skall själv utvärdera resultatet 
av artikelverifieringen, vilket innebär att verifiering ej 
utförs av mottagande Volvoföretag. Om leverantören 
konstaterat att utfallsprovet är godkänt, sänder han 
blanketten ”INITIAL SAMPLE APPROVAL” till Volvos 
utfallsprovsgodkännande instans som styrker att 
artikeln uppfyller Volvos ställda krav, därefter får 
serieleverans ske. För att leverantören skall ges 
denna möjlighet skall han vara godkänd för detta av 
mottagande Volvoföretag.  

7 Verifying testing by the Volvo 
company 

7 Verifierande provning hos 
Volvoföretag 

Verifying testing of the initial samples shall be carried 
out with respect to dimensions, material and function 
to the extent which is regarded as necessary. If the 
part is assessed to be correct in all respects, the part 
is approved for series delivery. 

Verifierande provning av utfallsproverna utförs med 
avseende på dimensioner, material och funktion i den 
utsträckning som anses erforderlig. Om artikeln 
bedöms vara korrekt i alla avseenden är artikeln 
godkänd för serieleverans. 

When the verifying testing shows there are such 
deviations that a new initial sample test is required, 
the statement “REJECTED/New samples required” 
shall be given to the supplier together with information 
on the deviations. 

När verifierande provning visar på sådana avvikelser 
att nytt utfallsprov erfordras, ges beskedet ”EJ 
GODKÄND/Nya prover erfordras” till leverantören 
tillsammans med information om avvikelserna. 
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8 Actions taken by the supplier 8 Åtgärder hos leverantören 

8.1 Decision “APPROVED” 8.1 Beslut ”GODKÄND” 
The Volvo company concerned has found the initial 
samples to be correct. 

Utfallsproverna har av berört Volvoföretag bedömts 
korrekta. 

Series deliveries shall be started with delivery times 
according to delivery schedule. 

Serieleveranser igångsätts med leveranstid enligt 
leveransinstruktion. 

8.2 Decision “REJECTED/New samples 
required” 

8.2 Beslut ”EJ GODKÄND/Nya prover 
erfordras” 

The Volvo company concerned has found the initial 
samples defective. 

Utfallsproverna har av berört Volvoföretag bedömts 
felaktiga. 

Series production must not be started. Serieproduktion får ej igångsättas. 

The supplier is responsible for investigating and 
correcting as soon as possible the reason for the 
deficiency and for informing the purchasing depart-
ment at the Volvo company concerned of the new 
delivery time. He is then to select new initial samples, 
which are to be tested in accordance with section 5, 
ensuring at the same time that the new verification 
can be completed without jeopardizing the date set for 
start of series deliveries. 

Leverantören ansvarar för att snarast utreda och korri-
gera felorsaken, meddela ny leveranstid till inköps-
avdelning vid berört Volvoföretag och därefter ta ut 
nya utfallsprover som provas enligt avsnitt 5 och 
säkerställa att ny verifiering hinner utföras utan att 
tidpunkten för serieleverans äventyras. 

9 Flow chart 9 Flödesschema 
1) The purchasing department within the Volvo 

company placing the order initiates initial sample 
testing and is responsible for sending the 
following to the supplier: 

1) Inköpsavdelning vid beställande Volvoföretag 
initierar utfallsprovning och ansvarar för att 
leverantören tillställs: 

2) Forms (see section 3.1) 2) Blanketter (se avsnitt 3.1) 

3) The supplier carries out the initial sample test 
and notes the values in the test records. 

3) Leverantören utför utfallsprovning och noterar 
uppmätta värden i provningsprotokollet. 

4) The supplier keeps his copy of "INITIAL SAMPLE 
RECORDS" and of "INITIAL SAMPLE 
APPROVAL" to be able to follow up his own 
testing. 

4) Leverantören behåller sin kopia av ”INITIAL 
SAMPLE RECORDS” och av ”INITIAL SAMPLE 
APPROVAL” för egen uppföljning. 

5) The report “INITIAL SAMPLE APPROVAL” to-
gether with the “INITIAL SAMPLE RECORDS” 
and initial samples shall be sent to the Volvo 
company concerned. As an alternative only the 
form “INITIAL SAMPLE APPROVAL” can be sent 
as described in section 6.2. 

5) Rapporten “INITIAL SAMPLE APPROVAL” 
sänds tillsammans med protokollet “INITIAL 
SAMPLE RECORDS” och utfallsproven till berört 
Volvoföretag alternativt sänds endast blanketten 
“INITIAL SAMPLE APPROVAL” till berört Volvo-
företag enligt avsnitt 6.2. 

6) The goods reception department concerned 
registers the goods and immediately forwards it 
to the department that approves initial samples. 

6) Berörd godsmottagning registrerar godset och 
vidarebefordrar det omgående till utfallsprovs-
godkännande instans. 

7) The Volvo company concerned confirms, when 
necessary, that the samples comply with the 
specified requirements and that the supplier’s 
measurements are correct. The results are noted 
in the test records and in the report. 

7) Berört Volvoföretag verifierar att proverna upp-
fyller ställda krav och att leverantörens mätning 
är korrekta. Resultatet protokollföres och rappor-
teras. 
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8) The supplier shall be informed of the result by re-
ceiving a copy of the “INITIAL SAMPLE TEST – 
Result report” or "INITIAL SAMPLE APPROVAL". 
As an alternative, the supplier can be informed 
via e-mail. 

8) Leverantören underrättas genom att en kopia av 
”UTFALLSPROV – Resultatrapport” eller 
”INITIAL SAMPLE APPROVAL” returneras. 
Alternativt underrättas leverantören via e-post. 

9) The supplier shall file his copies of the 
documents in accordance with QS 9000 / VDA 
6.1 (the part’s service life + 1 calendar year). 

9) Leverantören arkiverar sina kopior av dokumen-
ten i enlighet med QS 9000 / VDA 6.1. (artikelns 
livslängd + 1 kalenderår). 

8) The department that approves the initial sample 
tests files a copy of the report and the records. 
When computerized procedures are applied, 
filing of the result report and the test records can 
be replaced by storing information of approval in 
a database. The department is also responsible 
for informing the persons/departments concerned 
in accordance with company procedures. 

10) Utfallsprovgodkännande avdelning arkiverar en 
kopia av vardera rapporten och protokollet. Vid 
datoriserade rutiner kan arkivering av resultat-
rapport och provningsprotokoll nu ersättas 
genom att information om godkännande lagras i 
databas. Avdelningen ansvarar även för att 
berörda funktioner informeras i enlighet med 
interna regler. 

 Volvo Leverantör / Supplier 

 

1

2

356

7 8 9

4

10
 

10 Miscellaneous 10 Övrigt  

10.1 Exemption for tools 10.1 Verktygsdispens 
Circumstances permitting, the initial samples may be 
produced with tools not quite ready for production 
(e.g. not yet hardened). The condition for this is that 
the Volvo company in question has approved this and 
confirmed it in writing in the order or in a separate 
document. 

När omständigheterna tillåter kan utfallsprover få 
framtagas med ännu ej fullt produktionsfärdiga 
verktyg (t.ex. ännu ej härdade) under förutsättning att 
beställare på aktuellt Volvoföretag godkänt detta, och 
gett skriftlig bekräftelse härpå i sin beställning eller i 
separat dokument. 

10.2 Parallel manufacturing 10.2 Parallell tillverkning 
If the manufacturing of a part is carried out using 
several different tools or in several cavities of one tool, 
initial samples shall be taken from each tool and 
cavity respectively (see also STD 5051,16 regarding 
marking with tool numbers). 

Om tillverkningen av en artikel samtidigt sker i flera 
olika verktyg eller i flera olika formrum i ett och 
samma verktyg skall utfallsprov tas från varje verktyg 
respektive formrum (se även STD 5051,16 
beträffande märkning med verktygsnummer). 

 



 
Bilaga VII – Kvalitetsverksamhetens organisationsstruktur 
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The English language version is the original and the 
reference in case of dispute. 

 Den engelska språkversionen är originalversion och 
skall åberopas i händelse av tvist. 

 

General technical require-
ments for delivery and in-
spection of metal products 

Allmänna tekniska leverans- 
och kontrollbestämmelser 
för metalliska varor 

  

Orientering Orientation 
This standard does not apply to Volvo Cars. To 
Volvo Cars, VCS 1006,0019 applies. 

Denna standard gäller inte inom Volvo Person-
vagnar. För Volvo Personvagnar gäller  
VCS 1006,0019. 

This standard agrees with SS 110001, issue 4, except 
that the paragraphs concerning indication of fraction 
defective and relationship between quality level and 
extent of inspection have been deleted from the sec-
tion Lot inspection. 

Denna standard överensstämmer med SS 110001, 
utgåva 4 med undantag av att i avsnittet Kontroll av 
parti har stycken rörande angivande av felkvot och 
samband mellan kvalitetsnivå och kontrollomfattning 
utgått. 

This issue differs from issue 3 in that the standard no 
longer applies to Volvo Cars. 

Denna utgåva skiljer sig från utgåva 3 genom att 
standarden ej längre gäller för Volvo Personvagnar. 

The standard has also been given a new layout. The 
note: “The English language version is the original 
and the reference in case of dispute” has also been 
added. 

Standarden har även fått en ny layout. Noten: ”Den 
engelska språkversionen är originalversion och skall 
åberopas i händelse av tvist” har också lagts till. 

Contents Innehåll 
1 The vendor's responsibility of complying with 

the requirements of the purchase agreement 
1 Säljarens ansvar för att kraven enligt 

köpeavtalet uppfylls 

2 Selection of material and manufacturing 
process 

2 Val av material och tillverkningsförfarande 

3 Valid issue of standard 3 Gällande utgåva av standard 

4 Ordering 4 Beställning 

5 General requirements 5 Allmänna krav 

6 Unit inspection 6 Kontroll av enhet 

7 Lot inspection 7 Kontroll av parti 

8 Measures when requirements are not 
complied with 

8 Åtgärder när givna krav inte uppfylls 
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1 The vendor's responsibility of 
complying with the requirements 
of the purchase agreement 

1 Säljarens ansvar för att kraven 
enligt köpeavtalet uppfylls 

The vendor is responsible for ensuring that the pro-
perties of products supplied comply with the require-
ments of the purchase agreement and associated 
documents. 

Säljaren ansvarar för att egenskaperna hos leverera-
de varor uppfyller de krav som anges i köpeavtal och 
därtill hörande dokument. 

Comment 1 Kommentar 1 

− The concept of "requirements" used throughout 
metal standards is in this context equivalent to the 
concept of "guaranteed value". 

− Begreppet "krav" som genomgående används i 
metallstandard, är i detta sammanhang liktydigt 
med uttrycket "garantivärde". 

Comment 2 Kommentar 2 

− The vendor's responsibility refers to all require-
ments of the purchase agreement and associated 
documents even if all relevant requirements are 
not verified upon delivery. 

− Säljarens ansvar avser alla de krav som finns an-
givna i köpeavtal och därtill hörande dokument 
även om inte alla berörda krav kontrolleras vid 
leverans. 

− An observed deviation from a requirement may 
involve an economic and/or legal liability for the 
vendor with reference to the products which have 
been observed to be impaired by the said devia-
tion. 

− En konstaterad avvikelse från ett krav kan med-
föra ekonomiskt och/eller juridiskt ansvar för säl-
jaren med avseende på de varor som konstate-
rats vara behäftade med avvikelsen ifråga. 

The manufacturer of the products must have an ap-
propriate inspection and testing at his works. 

Tillverkaren av varorna måste ha en lämpligt avpas-
sad intern kontroll. 

2 Selection of material and 
manufacturing process 

2 Val av material och tillverknings-
förfarande 

Selection of material and type of product is a matter to 
be decided upon by AB Volvo. AB Volvo can in these 
matters consult the vendor (manufacturer). If AB 
Volvo, on the other hand, requests the vendor to be 
responsible for correct selection of material for a 
specific purpose, this shall be made the subject of a 
special agreement between the parties. 

Val av material och typ av vara är AB Volvos angelä-
genhet. AB Volvo kan i dessa avseenden inhämta råd 
och synpunkter från säljaren (tillverkaren). Om AB 
Volvo däremot begär att säljaren skall ansvara för rätt 
materialval till visst ändamål skall särskild överens-
kommelse träffas mellan parterna. 

Unless otherwise agreed, the manufacturer may use 
the manufacturing process he prefers to impart to the 
product the requirements agreed upon. On request, 
the manufacturer shall, however, inform AB Volvo on 
the manufacturing process to be used for the produc-
tion of the product. 

Om ej annat överenskommits står det tillverkaren fritt 
att använda det för honom lämpligaste tillverknings-
förfarandet för att ge varan avtalade egenskaper. AB 
Volvo har dock rätt att få upplysning om enligt vilket 
förfarande varan kommer att tillverkas. 

When series deliveries have begun, the manufactur-
ing process must not be changed without prior ap-
proval by AB Volvo. 

När serieleverans påbörjats får tillverkningsförfarandet 
inte ändras utan godkännande från AB Volvo. 

Comment Kommentar 

− The term "manufacturing process" here means, 
e.g., metallurgical process, forming method or 
further treatment. 

− Med tillverkningsförfarande avses t ex metallur-
gisk process, formgivningsmetod eller vidarebe-
handling. 
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3  Valid issue of standard 3  Gällande utgåva av standard  
A new issue of a standard supersedes the previous 
with effect from the date indicated on the new issue. 

Ny utgåva av en standard ersätter närmast föregå-
ende utgåva fr o m det datum som anges på den nya 
utgåvan. 

If, in an order, reference has been made to a specific 
standard without  specifying what issue, that issue of 
the standard shall apply which was in force on the 
date when the order was submitted. 

Har i beställning hänvisats till viss standard utan att 
utgåvan angetts skall den utgåva följas som gällde 
när beställningen gjordes. 

Comment Kommentar 

− If a new issue of the standard is published during 
the interval between the submission of the order 
and the reaching of an agreement, or between the 
agreement and the date of delivery, either of the 
contracting parties wishing to apply the new issue 
can do so only with the approval of the other party 

− Om en ny utgåva utkommit efter det att beställ-
ning gjorts men innan avtal slutits, eller efter det 
att avtal slutits men före leverans, och endera 
parten vill tillämpa den nya utgåvan, kan han ej 
göra detta utan den andra partens godkännande. 

4  Ordering 4  Beställning 
The order shall contain all necessary technical infor-
mation such as: 

En beställning skall innehålla all erforderlig teknisk 
information, såsom uppgifter om: 

− stock shape and material − formvara och material 

− number of units and/or mass and length − antal enheter och/eller vikt eller längd 

− nominal dimensions − nominella mått 

− tolerances for dimensions, form, mass, number of 
units 

− toleranser för mått, form, vikt, antal enheter 

− standard and/or corresponding documents previ-
ously agreed upon 

− standard och/eller motsvarande tidigare överens-
komna dokument som skall följas 

− any heat treatment before delivery − eventuell värmebehandling före leverans 

− surface condition and/or surface treatment  − ytbeskaffenhet och/eller ytbehandling 

− inspection and any certificates  − kontroll och eventuella intyg 

− marking, packing, dispatch and place of delivery − märkning, packning, avsändning och leverans-
plats 

− use and treatment of products at AB Volvo which 
may affect the correct performance of the order, 
e.g., future heat treatment, surface coating, hot or 
cold forming. 

− varornas användning och behandling hos AB 
Volvo som kan påverka beställningens riktiga ut-
förande t ex kommande värmebehandling, ytbe-
läggning, varm- eller kallformning 

5  General requirements 5  Allmänna krav 
The product shall also comply with such other require-
ments that are not specifically mentioned in the stan-
dard or in the agreement but which may be consid-
ered consistent with generally accepted commercial 
and technical practice. 

Varorna skall uppfylla även sådana i standard eller 
avtal icke särskilt angivna krav som kan anses följa av 
handelsbruk och god teknisk sedvänja. 
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Comments Kommentar 

− The main purpose of a materials standard is to 
formulate requirements essential to the function of 
the product. For practical reasons, such as the 
costs of corrosion testing, weldability testing, etc., 
it is often necessary to fall back on chemical 
composition and sometimes also on mechanical 
properties. 

 

− Det primära syftet med en materialstandard är att 
ange funktionskrav. Av praktiska skäl, t ex kost-
nader för korrosionsprovning, svetsbarhetsprov-
ning m m, måste man dock ofta gå omvägen över 
den kemiska sammansättningen, och ibland 
också över de mekaniska egenskaperna. 

− For this reason, the standards mainly specify re-
quirements only for certain important properties 
that are most readily inspected and tested upon 
delivery of the product. It is self-evident that the 
product shall comply with such requirements 
which are specifically set down in the standard. 

− I standarden tas därför i första hand endast med 
sådana krav på viktiga egenskaper hos en vara 
som kan kontrolleras vid leverans. Att varan skall 
uppfylla dessa krav är självklart. 

− It is not possible to formulate stipulations to cover 
all defects that may conceivably appear in a pro-
duct such as abnormal dimensions, abnormal 
content of residual elements or impurities foreign 
to the specification, abnormal shape, surface 
defects, cracks and fissures, slag inclusions, 
blisters and other external or internal defects. The 
generally worded text on the previous page is in-
tended to cover all of these imperfections. 

− Det är inte möjligt att formulera bestämmelser be-
träffande alla avvikelser som kan tänkas före-
komma i en vara, t ex onormala mått, onormal 
form, onormala ytfel, sprickor, slagginneslut-
ningar, blåsor och andra yttre och inre fel. Den 
allmänt hållna bestämmelsen på föregående sida 
avser att täcka dessa fall. 

Requirements concerning surface defects, internal de-
fects, tolerances and marking are laid down in Tech-
nical delivery requirements for various stock shapes. 

Bestämmelser rörande ytfel, inre fel, toleranser och 
märkning finns i Tekniska leveransbestämmelser för 
olika metalliska formvaror. 

6  Unit inspection 6  Kontroll av enhet 
Requirements relating to individual units in a consign-
ment are set forth in standards and other purchasing 
documentation. These requirements shall apply pro-
vided that inspection and testing are performed in 
accordance with applicable standards for sampling 
and testing. 

Krav på enskild enhet i ett parti anges i standarder 
och övrigt inköpsunderlag. Det förutsätts att man vid 
kontroll följer tillämpliga standarder för provtagning 
och provning. 

Comments Kommentar 

− The chemical composition specified in the stan-
dard refers to per cent by mass unless otherwise 
stated. When the chemical composition of a steel 
is to be reported, the normal procedure is to 
submit a ladle analysis certificate. The require-
ments of the standard shall be met also when the 
chemical composition of the finished product shall 
be established, provided that samples are taken 
and analysis results interpreted in the manner 
prescribed. 

− Den i standarden angivna kemiska samman-
sättningen avser viktprocent om inte annat anges. 
Den kemiska sammansättningen hos ett stål 
redovisas normalt genom att chargeanalysintyg 
överlämnas. Om den färdiga varan skall kontrol-
leras med avseende på kemisk sammansättning 
gäller även då att tillämpliga standarder för prov-
tagning, provning (analys) och tolkning av analys-
resultaten skall följas. 
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− It is normal that the mechanical properties of a 
product vary, for example from the surface to the 
centre of a heavy bar. Sampling standards there-
fore state specifically how and where samples for 
verification of the strength requirements shall be 
taken from bar, plate, etc. These locations are 
chosen in such a way that the probability that the 
rest of the product supplied does not meet the re-
quirements of the standard is very small. 

− Det är normalt att hållfasthetsegenskaperna i en 
vara varierar framför allt i tjockleksriktningen, t ex 
från ytan till centrum i en grov stång. I provtag-
ningsstandarderna har därför föreskrivits var och 
hur provstycken för kontroll av hållfasthetskraven 
skall tas ut ur stång, plåt osv. Provtagnings-
ställena har därför valts på ett sådant sätt, att 
sannolikheten för att den levererade varan i övrigt 
inte uppfyller de i standarden angivna 
hållfasthetskraven, är mycket liten. 

Test results relating to requirements in materials stan-
dards shall be rounded off and compared with the re-
quirements. STD 5011,91 (Swedish standard 014141) 
shall apply to the rounding-off of test results. Test re-
sults relating to dimensions of stock shapes shall be 
compared, without previous rounding, with the re-
quirements in the standard. 

Provningsresultat avseende krav i materialstandarder 
skall efter avrundning jämföras med kraven. För av-
rundning gäller STD 5011,91 (SS 014141). Provnings-
resultat avseende mått skall utan avrundning jämföras 
med i formvarustandarden angivna krav. 

All tolerances relating to dimensions in materials stan-
dards shall be considered to refer to basic sizes as 
per STD 5060,02 (SS 050501). 

I materialstandard förekommande gränser för dimen-
sionsintervall avser basmått enligt STD 5060,02 (SS 
050501). 

Comments Kommentar 

− The purpose of the stipulations concerning basic 
sizes is to preclude or settle differences of inter-
pretation. The following example will serve to 
illustrate their application. 

− Bestämmelserna rörande basmått har tillkommit 
för att utesluta tolkningstvister. Tillämpningen 
framgår av följande exempel. 

− For round bar of steel 1312-00, the standard 
states that bars having a diameter of up to and 
including 40 mm shall have a min. permissible 
lower yield stress of 220 N/mm2. For diameters 
greater than 40 mm the standard prescribes a 
min. lower yield stress of 210 N/mm2. If a con-
signment of round steel bars  ordered with 40 mm 
diameter, contains also bars with a diameter of 
40,5 mm (assumed to be within the permissible 
tolerance limits), the higher value of min. lower 
yield stress will still apply also to these bars, since 
the dimension specified in the order is the basic 
size. 

− För rundstång av stål 1312-00 med diameter 
t.o.m. 40 mm gäller enligt standarden att ReL 
skall vara lägst 220 N/mm2. För diameter större 
än 40 mm tillåter standarden ReL lägst 210 
N/mm2. Skulle i en leverans av rundstång beställd 
med diametern 40 mm diametermåttet ligga vid 
40,5 mm (inom tillåtet toleransområde) innebär 
detta icke att det lägre sträckgränsvärdet skall 
gälla, eftersom måttuppgifter i en beställning 
måste betraktas som basmått. 

For metallic materials, for which several heat treat-
ment conditions are specified in the standard, transi-
tion from one standardized condition to another by a 
properly performed heat treatment shall be possible 
unless otherwise specifically stated in the standard or 
in the agreement. 

Om standarden anger flera värmebehandlingstillstånd 
och om inte annat anges i standard eller i avtal, skall 
materialet genom en riktigt utförd värmebehandling 
kunna överföras från ett standardiserat tillstånd till ett 
annat och därefter uppfylla angivna krav för det nya 
tillståndet. 

This presumes that the mechanical properties are 
determined exclusively by the heat treatment so that 
the transition from one condition to another is 
practicable. 

En förutsättning är givetvis att materialegenskaperna 
entydigt bestäms av värmebehandlingen så att ett till-
stånd kan överföras till ett annat. 

By a combination of heat treatment and hot or cold 
working, certain materials may get a considerably in-
creased strength. 

Vissa material kan genom en värmebehandling i 
kombination med en plastisk bearbetning ges väsent-
ligt ökad hållfasthet. 
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If AB Volvo is to carry out such a treatment, the stan-
dard or the agreement must specify if the vendor is 
required to guarantee that the requirements for the 
new condition can be complied with. 

Om AB  Volvo skall utföra behandling enligt föregå-
ende stycke skall det framgå av standard eller avtal 
om säljaren skall ansvara för att kraven för det nya 
tillståndet kan uppfyllas. 

Comments Kommentar 

− For a steel ordered in the hardened and tempered 
condition, the requirements for mechanical pro-
perties specified for this condition shall, of course, 
be complied with. 

− Om ett stål beställs i seghärdat tillstånd skall 
givetvis de för detta tillstånd angivna hållfast-
hetskraven uppfyllas. 

− If, however, AB Volvo prefers to acquire the steel 
in the annealed condition in order to harden and 
temper it at Volvo's own works after machining, it 
must be possible to attain the mechanical proper-
ties specified for the hardened and tempered 
condition. The same provision shall apply if the 
steel is ordered in the hardened and tempered 
condition and is then subjected to further heat 
treatment for one reason or another. 

− Om AB  Volvo vill ha stålet levererat i glödgat 
tillstånd för att efter maskinbearbetning själv 
seghärda det skall även de för seghärdat tillstånd 
angivna hållfasthetsegenskaperna kunna uppnås. 
Motsvarande gäller om stålet beställs seghärdat 
och av någon anledning underkastas förnyad 
värmebehandling. 

If a materials standard contains requirements for both 
tensile strength and hardness only one of these pro-
perties needs to be determined upon delivery. In 
cases of doubt, the tensile strength takes precedence 
as criterion for acceptance. 

Om det i materialstandard anges krav både på drag-
hållfasthet och hårdhet behöver endast en av dessa 
egenskaper bestämmas vid leverans. I tveksamma 
fall är draghållfastheten avgörande. 

For products which cannot be tested for tensile 
strength according to standard, the hardness test will 
be the deciding acceptance criterion. If the standard 
contains values for both hardness and tensile strength 
and one of these values is given in an indicative 
manner, this property need not be reported in the 
course of inspection. 

För varor som inte kan dragprovas enligt standard blir 
hårdhetsprovningen utslagsgivande. Om värden för 
både draghållfasthet och hårdhet finns i standarden 
och ett av värdena anges som icke bindande kan man 
inte begära redovisning av motsvarande egenskap vid 
kontroll. 

Comment Kommentar 

− This stipulation implies that, with the exception 
stated, a product cannot be rejected solely on the 
ground that its hardness is somewhat too high or 
somewhat too low. In such cases, a tensile test 
should be carried out. If the hardness differs sub-
stantially from the value specified in the require-
ments, AB Volvo is entitled, however, to reject the 
product without performing a tensile test. 

− Detta innebär, med angivet undantag, att en vara 
inte kan avvisas endast därför att hårdheten är 
något för hög eller något för låg. Inträffar detta får 
det betraktas som en anvisning om att materialet 
bör dragprovas. Avviker hårdheten väsentligt från 
givna krav har dock AB Volvo rätt att avvisa varan 
utan att materialet dragprovas. 

7  Lot inspection 7  Kontroll av parti 
The vendor shall be held responsible that the delivery 
complies with the specifications agreed upon.  

Det åligger säljaren att fullgöra leverans i enlighet 
med avtal.  

A consignment may be part of one or more batches of 
manufacture. In such cases, a certificate referring to 
the inspection of the batch(es) of manufacture is nor-
mally accepted as referring also to the consignment. 

Ett leveransparti kan vara en del av ett tillverknings-
parti eller bestå av delar av flera tillverkningspartier. I 
sådana fall godtas i regel intyg rörande kontroll av 
tillverkningspartiet respektive -partierna som intyg 
rörande kontroll av leveranspartiet. 

On special occasions, agreement concerning inspec-
tion can be made. The following should then be con-
sidered. 

Vid speciella tillfällen kan överenskommelse om kon-
troll träffas. Vid dessa tillfällen bör man beakta: 
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− what properties to inspect − vilka egenskaper som skall kontrolleras 

− what extent of inspection to use − vilken kontrollomfattning som skall gälla 

− what sampling procedure to employ − vilka bestämmelser för provtagning som skall gälla 

− what test methods to use − vilka provningsmetoder som skall användas 

− what rules to apply for re-testing − vilka regler för omprovning som skall gälla 

− where, when, and by whom the inspection shall 
be made 

− var, när och av vem kontrollen skall utföras 

− what type of certificate to issue, if any. − om intyg skall utfärdas och i så fall av vilken typ. 

An agreement shall be made as to where, when, and 
to what extent a delivery lot (an inspection lot) 1) 

should be tested or inspected. Failing such agree-
ment, and upon reception of the goods by AB Volvo, it 
is the responsibility of AB  Volvo to make arrange-
ments for an inspection which is consistent with 
generally accepted commercial practice. 

Leveransparti (kontrollparti) 1) skall undersökas på av-
talad plats, vid avtalad tidpunkt och i avtalad om-
fattning. Har överenskommelse i dessa avseenden 
icke träffats åligger det AB Volvo att, då varorna 
kommit AB Volvo tillhanda, föranstalta om sådan 
undersökning av partiet som efter gott handelsbruk 
kan komma ifråga. 

1) An inspection lot is defined as "A lot that can be 
submitted to inspection or which has been inspec-
ted with respect to one or more requirements". 

1) Kontrollparti definieras som "Parti som kan fram-
läggas för kontroll eller som har kontrollerats i ett 
eller flera avseenden". 

Comments Kommentar 

− If the result of the inspection is satisfactory, the lot 
shall be considered accepted. 

− Om undersökningen gett godkänt resultat är par-
tiet leveransgillt. 

− AB Volvo reserves its right to lodge complaints 
also after the lot has been approved in its entirety, 
and to demand replacement of individual defec-
tive items. 

− AB Volvo förbehåller sig rätten att även efter 
godkännande av partiet i dess helhet reklamera 
och kräva utbyte av enskilda felaktiga enheter. 

− At the insistence of AB Volvo, the inspection 
agreed upon may be carried out on the vendor's 
premises before the consignment is dispatched. It 
may also take place on the premises of AB Volvo, 
or of some disinterested party, e.g. a testing insti-
tute. Various combinations of these arrangements 
are also possible. 

− Avtalad undersökning kan på AB Volvos uppdrag 
utföras hos säljaren innan partiet avsänts. Den 
kan också utföras hos AB Volvo eller hos opartisk 
instans, exempelvis provningsanstalt. Kombina-
tioner av dessa förfaranden kan också före-
komma. 

If the purchase agreement stipulates that a certificate 
shall be made out, it must also specify what type of 
certificate. A certificate shall contain the following in-
formation: 

Om i köpeavtalet anges att intyg skall utfärdas skall 
också typ av intyg specificeras. Intyg skall innehålla: 

− manufacturer's name − tillverkarens namn 

− unequivocal reference to purchase agreement 
and consignment 

− entydiga uppgifter om köpeavtal och leveransparti 

− material designation according to the purchase 
agreement 

− materialbeteckning enligt köpeavtal 

− name of product − artikelbenämning 

− nominal dimensions − nominella mått 

− quantity − kvantitet 

− result of inspection (except in certificates of type 1 
below) 

− resultat av kontroll (dock ej i intyg av typ 1 nedan) 
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− date when certificate was issued − datum för intygets utfärdande 

− name of certified inspector(s) and, in certificates 
of types 3 and 4 below, also his (their) signa-
ture(s). 

− för utfärdande av intyg behörig(a) person(er)s 
namn samt för intygstyperna 3 och 4 även dennes 
(dessas) underskrift(er). 

In international agreements, four types of certificates 
are recommended: 

I internationella överenskommelser rekommenderas 
fyra typer av intyg: 

1 Statement of compliance with the order, ISO 
404-1981. Werksbescheinigung, DIN 50 049-2.1 

1 Identitetsintyg (Statement of compliance with the 
order enligt ISO 404-1981. Werksbescheinigung 
enligt DIN 50 049-2.1) 

 Document in which the manufacturer certifies that 
the products supplied comply with the require-
ments in the purchase agreement, without mention 
of inspection results. This document may be the 
manufacturer's waybill specification. 

 Dokument i vilket tillverkaren utan att ange prov-
ningsresultat intygar att de levererade varorna 
överensstämmer med bestämmelserna i köpeavta-
let. Dokumentet kan utgöras av tillverkarens 
avsändningsspecifikation. 

2 Test report, ISO 404-1981. Werkszeugnis, DIN  
50 049-2.2 

2 Kvalitetsintyg (Test report enligt ISO 404-1981. 
Werkszeugnis enligt DIN 50 049-2.2) 

Document in which the manufacturer certifies that 
the products supplied comply with the require-
ments in the purchase agreement, and in which he 
reports the results of inspection tests performed 
during the manufacture of products made by the 
same method of manufacture as those delivered, 
but not therefore necessarily applying to those 
actually supplied. 

Dokument i vilket tillverkaren intygar att de levere-
rade varorna överensstämmer med bestämmel-
serna i köpeavtalet och i vilket han lämnar resultat 
av kontroll under löpande tillverkning av varorna 
eller av andra varor tillverkade enligt samma 
metod. 

3 Inspection certificate, ISO 404-1981. 
Abnahmeprüfzeugnis, DIN 50 049-3.1 

3 Provningsintyg (Inspection certificate enligt ISO 
404-1981. Abnahmeprüfzeugnis enligt DIN  
50 049-3.1) 

Document in which the manufacturer certifies that 
the products supplied comply with the require-
ments in the purchase agreement, and reports the 
results of all inspections and test specified and 
carried out on test pieces taken from the products 
in the inspection lot from which the consignment 
derives. 

Dokument i vilket tillverkaren intygar att de levere-
rade varorna överensstämmer med bestämmel-
serna i köpeavtalet och i vilket lämnas resultat av 
all avtalad kontroll utförd på provstycken tagna från 
enheter ingående i det (de) tillverkningsparti(er) 
som leveranspartiet härstammar från. 

Unless otherwise agreed, the inspection is carried out 
on the premises of the manufacturer. It may, however, 
also be made by an inspection body, independent of 
both manufacturer and AB Volvo, and in some other 
locality than on the manufacturer's premises. 

Om inget annat avtalas kontrolleras varorna av till-
verkaren, annars av en från såväl tillverkare som AB 
Volvo fristående institution och eventuellt på annan 
plats än hos tillverkaren. 

If specifically agreed in the purchase agreement, a 
representative of AB  Volvo or of an inspection body 
designated by AB Volvo, may be present at the in-
spection on the manufacturer's premises. 

Efter särskild överenskommelse i köpeavtalet kan re-
presentant för AB Volvo eller av AB Volvo utsedd 
kontrollinstitution närvara vid kontroll hos tillverkaren. 

The certificate shall be signed by either of: Intyget undertecknas av endera: 

− a representative of the manufacturer's inspection 
department which shall be independent of the pro-
duction department. The certificate is then desig-
nated 3 B. This certificate corresponds to ISO 
404-1981, Inspection certificate, Abnahmeprüf-
zeugnis DIN 50 049-3.1 B. 

− representant för tillverkarens kontrollavdelning, 
som skall vara fristående från tillverkningen, varvid 
intyget ges beteckningen 3B. Detta intyg motsvarar 
Inspection certificate enligt ISO 404-1981 och 
Abnahmeprüfzeugnis enligt DIN 50 049-3.1 B. 
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− a representative of AB Volvo or of an inspection 
institute appointed by AB  Volvo. The certificate is 
then designated 3 C. This certificate corresponds 
to ISO 404-1981, Inspection certificate, Ab-
nahmeprüfzeugnis DIN 50 049-3.1 C. 

− representant för AB Volvo eller av AB Volvo utsedd 
kontrollinstitution, varvid intaget ges beteckningen 
3 C. Detta intyg motsvarar Inspection certificate 
enligt ISO 404-1981 och Abnahmeprüfzeugnis 
enligt DIN 50 049-3.1 C. 

4 Inspection report . ISO 404-1981. Abnahme-
prüfprotokoll DIN 50 049-3.2 C. 

4 Acceptansintyg (Inspection report enligt ISO 
404-1981. Abnahmeprüfprotokoll enligt DIN 50 
049-3.2 C). 

If, according to the purchase agreement, the in-
spection certificate, type 3 above, shall be signed 
by a representative of the manufacturer's inspec-
tion department and by a representative of AB 
Volvo, the certificate is called an Inspection report. 

Om i köpeavtal anges att provningsintyg (typ 3 
ovan) skall undertecknas av såväl representant för 
tillverkarens kontrollavdelning som representant för 
AB Volvo, kallas intyget acceptansintyg. 

Comments Kommentar 

− An unequivocal reference to a consignment im-
plies that identity markings on the material sup-
plied shall be reported also in the certificate. Certi-
ficates of types 3 and 4 shall state to what cast or 
inspection lot every inspected sample belongs. 

− Entydiga uppgifter om leveransparti innebär bl a 
att de identitetsuppgifter som skall finnas på de 
levererade varorna också anges i intyget. I intyg 
av typ 3 och 4 anges för varje prov charge- och 
kontrollpartitillhörighet. 

− If the inspection if performed on the manufac-
turer's premises, AB Volvo may insist, for reasons 
to be then specifically stated, on approving the in-
spection organization of the manufacturer before 
the inspection is made. 

− Vid kontroll hos tillverkaren kan AB Volvo kräva 
att på särskilt angivna grunder godkänna tillver-
karens kontrollorganisation innan kontroll sker. 

If the inspection shall be performed on the manufac-
turer's premises in the presence of an inspector, a 
representative of the purchaser, or a representative of 
an inspection body appointed by AB Volvo, the manu-
facturer shall inform AB Volvo or its representative, if 
any, of the time and place of the inspection, in very 
good time. 

Om kontroll skall äga rum hos tillverkaren i närvaro av 
kontrollant (AB Volvo, representant för denne eller för 
av denne utsedd kontrollinstitution) skall tillverkaren i 
god tid underrätta AB Volvo eller kontrollanten om tid 
och plats för kontrollen. 

The inspector shall have access to the locality where 
the products are manufactured and stored, and shall 
be given every opportunity of observing how samples 
are taken, test pieces are prepared, and inspection is 
carried out. He has the right to indicate sample units 
to be inspected, and supervise that samples are taken 
in accordance with the stipulations in approved sam-
pling standards and in the purchase agreement. 

Kontrollant skall äga tillträde till de platser där varorna 
tillverkas och förvaras och skall beredas tillfälle att 
övervaka uttagande av provstycken, iordningsstäl-
lande av provkroppar samt provningen. Han är berät-
tigad peka ut provenheter och övervaka att prov-
stycken tas ut enligt bestämmelserna i köpeavtal och 
provtagningsstandarder. 

The inspector shall observe all safety instructions that 
apply and shall, as a rule, be accompanied by a 
representative of the manufacturer. He shall carry out 
his activities in such a way that normal production is 
disturbed to the smallest possible extent. 

Kontrollant skall iakttaga alla gällande säkerhetsföre-
skrifter och i regel åtföljas av en representant för till-
verkaren. Han skall utöva sin verksamhet så, att den 
ordinarie produktionen störs så litet som möjligt. 

Comment Kommentar 

− When a consignment contains specially ordered 
sizes, the need for overlength and/or extra units 
shall be foreseen in the agreement, as the manu-
facturer (vendor) cannot be held responsible for 
damage caused by taking the material needed for 
testing from finished products. 

− Om i ett leveransparti ingår varor av bestämda 
storlekar bör behovet av överlängder eller extra 
enheter beaktas i köpeavtalet, eftersom tillverka-
ren (säljaren) inte kan stå för avbräck som upp-
kommer genom att provmaterial tas ut ur färdiga 
varor. 
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8 Measures when requirements 
are not complied with 

8 Åtgärder när givna krav inte 
uppfylls 

Products which do not comply with the specified re-
quirements when inspected and tested may be sorted 
out by the vendor or - under the following conditions - 
rectified (retreated) by him. The conditions are 

Varor som efter avtalad kontroll visat sig inte uppfylla 
givna krav får av säljaren utsorteras eller - under 
följande förutsättningar - underkastas korrigerande 
behandling (ombehandling). Förutsättningarna är 

− that after retreatment the products can be 
assumed to meet the requirements 

− att varorna efter ombehandlingen kan antas 
uppfylla kraven 

− that they will be re-inspected before the date 
when AB Volvo is entitled to cancel the purchase 
agreement 

− att de kontrolleras på nytt före den tidpunkt AB 
Volvo är berättigad att häva avtalet 

− that the vendor informs AB Volvo that the 
products have been retreated 

− att säljaren meddelar AB  Volvo att varorna om-
behandlats. 

− that the procedure does not involve extra costs or 
other inconvenience to AB Volvo. 

− att förfarandet inte medför extrakostnader eller 
andra olägenheter för AB Volvo. 

In case of a dispute whether the products meet a re-
quirement stated in a standard or not, and if nothing 
else is stipulated in the purchase agreement the 
question may be referred to an official Swedish testing 
body for judgement. 

Huruvida i standard angivet krav är uppfyllt eller ej kan 
i händelse av tvist, om icke annat avtalats, 
hänskjutas till officiell svensk provningsanstalt för 
bedömning. 

 



 
Bilaga IX – Part Quality Assurance Plan (PQAP) 
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