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 Abstract/Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av företaget Stegia AB, som vid examenarbetets 

uppstart behövde hjälp med kvalitetssäkringen av deras projektprocess. Det som först och 

främst saknades var en dokumenterad riskanalys. Valet gjordes att införa en riskanalys i form 

av en FMEA som skulle passa till Stegias projekt som ofta skiljer från varandra i storlek och 

omfattning.  

 

FMEAn har utvecklats med hänsyn till den version av Stegias projektmodell, APQP, som 

användes vid examenarbetets uppstart och är uppbyggd med denna som grund. FMEAn är 

också utvecklad för att vara så flexibel som möjligt och därför gå att anpassa till flera olika 

typer av riskanalyser inom olika branscher.  

 

Arbetet har genomförts som en produktutvecklingsprocess och det har varit flera 

produktutvecklingsverktyg inblandade i processen. Detta dels för att skapa en förståelse för 

produkten som skulle utvecklas men även för att visa på att studenten lärt sig dessa och 

behärskar dem tack vare sin utbildning.  

 

Resultatet av arbetet är flera dokument som är framtagna för att komplettera och förbättra 

Stegias projektprocess. Det specifika resultatet som efterfrågades av studenten under 

examensarbetet resulterade i ett mall-dokument i Excel bestående av två flikar, en med FMEA 

och en med ett hjälpavsnitt. Förbättringsarbetet med Stegias projektprocess är tänkt att fortsätta 

efter examenarbetets slut, då de framtagna dokumenten ska testas på flera olika projekt.  

 

Syftet och målet med examensarbetet anses ha uppnåtts och vidare utveckling av produkten är 

möjlig. 

 

 

(Nyckelord: Produktutveckling, Riskanalys, Projekt, Kvalitet, FMEA) 
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Ordlista 
 

AIAG Automotive Industry Action Group, är en organisation som flera 

amerikanska biltillverkare har gått tillsammans och startat under 

1980-talet. Syftet är att ”genom samarbete utveckla och främja 

lösningar som förbättrar välståndet i fordonsindustrin”. 

(AIAG: www.aiag.org) 

Aktuator ”En mekanisk del som används för att förflytta eller kontrollera en 

mekanism eller ett system” (Wikipedia: www.wikipedia.org) 

APQP Advanced Product Quality Planning, är ett arbetssätt som skulle 

kunna översättas till ”i förväg planerad kvalitetssäkring”. APQP 

processen finns beskriven hos AIAG och finns att hämta som en 

manual för att kunna ”säkerställa en kvalitetsplan som stödjer 

utveckling utav en produkt eller tjänst som tillgodoser kundernas 

behov och önskemål” (Anbardan, Nilsson, 2010, sid 14). 

Audit Gransking. Företag gör ofta en audit av en tänkt leverantör innan de 

börjar ta emot leveranser därifrån.  

Automotive Automotive industrin omfattar alla som designar, utvecklar, 

tillverkar marknadsför och säljer motorfordon (Wikipedia: 

www.wikipedia.org)  

BOM Bill Of Material, en lista med de komponenter som behövs för att 

bygga ihop en viss produkt.  

CheckPoints Avstämmningar 

Contingency Plan Beredskapsplan, en plan som visar på förberedelser och backups 

utifall något händer (Stegia AB).  

FMEA Failure Mode and Effects Analysis. Ett verktyg som används vid 

riskanalyser (Rydebrink, 1995). 

FTA Fault Tree Analysis, översätts på svenska till felträdsanalys. Är en 

metod för att bryta ner ett fel eller händelse till rotorsaken 

(Rydebrink, 1995). 

HVAC Heating, Ventilation and Air Condition, samlingsnamn för 

motordriven miljökomfort exempelvis värmesystem och ventilation. 

(Wikipedia: www.wikipedia.org)  

ISO International Ogranization for Standard, en internationell 

standardorganisation. ISO-standarder är accepterade och tydliga 

internationellt (Wikipedia: www.wikipedia.org)  

Makro Består av en samling instruktioner och används vid automatisering 

av vanliga arbetsmoment i datorprogram (Wikipedia: 

www.wikipedia.org). 

Poka Yoke En japansk term som på svenskakan kallas ”idiot-säker”. Det 

betyder att designen på en prudukt gör att den enbart kan 

brukas/monteras på ett enda sätt. Det kan vara något så enkelt som 

en styrpinne som gör att en komponent inte kan vändas åt fel håll 

vid montering (www.wikipedia.org). 

Projekt Benämning på en idé eller en plan som används för att nå fram till 

ett specifikt resultat eller mål (National Encyklopedin: www.ne.se).   

Projekt startas på Stegia vid försäljning som omfattar en produkt där 

fler än en (1) komponent ingår i produkten (Stegia AB).  

 

http://www.aiag.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.ne.se/
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PRR Project Readyness Review, ett dokument som visar hur projektet 

ligger till, vad som är öppna punkter och vad som är nästa steg 

(Stegia, kunddokument från en kund). 

R&D Reseach & Development, utvecklingsavdelningen på ett företag där 

ingenjörer och konstruktörer arbetar.  

Revision När det skett en ändring eller modifikation på en komponent. 

Sales Engineer Stegias Sales Engineer är till största delen inriktad mot extern kund. 

Sales Engineer ansvarar för all kommunikation med kund. 

Sales Manager Sales Manager är ytterst ansvarig för försäljning och i projekten för 

organisationen, funktionen äger affärsmöjligheten bland nya och 

befintliga kunder. Fokus till största delen inrikyad mot extren kund 

+ intern produktion. (Större ansvar än Sales Engineer). 

SQC Rektron SQC är en plattform för statistisk kvalitetsstyrning. 

Systemet tillhandahåller samlade verktyg för allt mellan 

mätdatainsamling, processtyrning och analys. (www.rektron.se)  

SSoW Supplier Statement of Work, ett dokument skapat för att samla all 

nödvändig information från både köparen och säljaren för att kunna 

genomföra ett lyckat projekt (Stegia, kunddokument från en kund). 

 

  

http://www.rektron.se/
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1. Inledning 

Denna rapport är en dokumentation av ett examensarbete utfört på akademin för Innovation, 

Design och Teknik (IDT) på Mälardalens högskola. Detta examensarbete ligger till grund för 

masterexamen inom produkt- och processutveckling från civilingenjörsprogrammet Innovation 

och Produktdesign. 

 

Uppdragsgivaren för examensarbetet har varit STEGIA AB i Västerås. 

 

 

1.1 STEGIA AB 

STEGIA AB bildades 1993 av Johan och Marit Stjernberg. (STEGIA AB är härefter nämnd 

Stegia). Stegia startade som ett litet företag som sysslade med motorförsäljning inom 

Skandinavien med leverantörer från Kina, Japan och delar utav Europa, branscherna var 

telekommunikation, pengahantering, HVAC, Automotive, och medicinsk industri. Idag är 

Stegia en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Huvudkontoret finns beläget 

i Västerås och Stegia har en produktionsenhet i Shanghai (Stegia Shanghai Co. Ltd.) och en 

fabrik för motortillverkning i Taipei (Stjernberg, J. och www.stegia.se).  

 

 

Bild 01 – Stegia motorer och elektromekanisk modullösning. (Källa: www.stegia.se) 
 

Stegia Shanghai är ISO certifierade inom både miljöledning och ledningssystem för kvalitet 

(enligt ISO14001 och ISO9001:2000). Stegia strävar efter att bli ISO certifierade även här i 

Sverige. Som en del utav kvalitetsledningssystemet arbetar Stegia enligt APQP (Advanced 

Product Quality Planning) när de bedriver projekt. Detta arbetssätt har gjort att de anser sig 

vara snabba och ett av de bästa företagen på marknaden på att ta ett projekt hela vägen från idé 

eller färdig konstruktion till kostnadseffektiv produktion (www.stegia.se).  

 

1.1.1 Stegias nuvarande projektmodell 

Projekten som Stegia bedriver ser alla olika ut. Vissa kunder kommer in med endast en 

kravspecifikation och andra kommer in med en färdig produkt som behöver en motor i sig. 

Projektet skiljer sig också från varandra storleksmässigt och branschmässigt. 

 

Stegia arbetar idag efter APQP, som på svenska skulle kunna översättas till: i förväg planerad 

kvalitetssäkring. APQP processen finns beskriven hos AIAG (Automotive Industry Action 

Group) och finns att hämta som en manual för att kunna ”säkerställa en kvalitetsplan som 

http://www.stegia.se/
http://www.stegia.se/
http://www.stegia.se/
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stödjer utveckling utav en produkt eller tjänst som tillgodoser kundernas behov och önskemål” 

(Anbardan, Nilsson, 2010, sid 14). AIAG grundades under 1980-talet utav de amerikanska 

biltillverkarna Chrystler, Ford och General Motors. Syftet med AIAG är att ”genom samarbete 

utveckla och främja lösningar som förbättrar välståndet i fordonsindustrin” (AIAG: 

https://www.aiag.org/). AIAG har även varit med och utvecklat en vidareutveckling utav ISO 

9000 som idag kallas ISO/TS16949, denna vidareutveckling gäller för alla underleverantörer 

till bilindustrin (Rydebrink, 1995, sid 3).  

 

APQP 
APQP använder sig av fem olika faser och de olika faserna har flera användbara inputs och 

outputs. De fem faserna är: 

1. Planera och definiera 

2. Produktdesign och utveckling 

3. Processdesign och utveckling 

4. Produkt- och processvalidering 

5. Uppstart, feedback, utvärdering och förbättringsarbete 

Den femte och sista fasen sammanfaller med produktionsstart (Anbardan, Nilsson, 2010, sid 

14-15).  

 

Stegia har valt att dela upp APQP i fyra CheckPoints; CP1 Sales, CP2 Project, CP3 Prototyp 

och CP4 Production. Emellan alla stegen finns en genomgång som kallas Go/Wait där ska 

kriterier gås igenom för att se ifall projektet är redo för nästa steg. Stegias dokument för APQP 

ses nedan, bild 02, i översiktlig form. Den finns även med i full storlek, bifogat som bilaga 1. 

 

 

 

    
 
BILD 02 – Stegias projektmodell, APQP. (Finns i full storlek som bilaga 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aiag.org/
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Nedan finns en grafisk bild, bild 03, som kortfattat illustrerar och sammanfattar hur Stegias 

APQP process går till och beskriver kort de olika faserna. Hela beskrivningen av Stegias APQP 

finns med som bilaga, se bilaga 2. 

 

 
 Bild 03 – Grafisk bild över Stegias APQP, (Fritt översatt av studenten utifrån Stegias APQP beskrivning, bilaga 

2, och anställda på Stegia). 

 

 

1.2 Inledning till examensarbetet 

I september 2010 inledde Saab och American Axle Manufacturing (AAM) ett samarbete för att 

tillsammans konstruera, utveckla och marknadsföra innovativa elektriska fyrhjulsdriftsystem 

och transmissionssystem för el- och hybridfordon. Samarbetet startade upp ett nytt 

gemensamägt företag, e-AAM Driveline Systems, med huvudkontoret i Trollhättan. (e-AAM 

Driveline Systems är härefter nämnd e-AAM). En utav e-AAMs främsta uppgifter var att i ett 

komplett servicepaket utveckla och marknadsföra ett elektriskt fyrhjulsdriftsystem. Systemet 

har utvecklats utav Saab sedan 2007 och det bygger på en eldriven bakaxel. Den ska förbättra 

bilens väghållning och ge extra kraft vid acceleration samt återvinna bromsenergi. Systemet 

ska vara enkelt att implementera i befintliga plattformar vilket medför att det inte krävs större 

förändringar i arkitekturen på fordonen. Tanken är att Saab ska bli en kund hos e-AAM och 

köpa in komponenter som är tänka att användas i nästa generations Saab 9-3 från 2012
1
, e-

AAM kommer även att marknadsföra sin expertis och avancerade produkter till biltillverkare 

över hela världen (www.saabunited.com).  

 

                                                 
1
 Påpekas bör att SAABs VD Victor Muller, under examensarbetet gång lämnade in en konkursansökan för SAAB 

AB (2011-12-19). 

E-AAM kommer dock att fortsätta arbetet med drivsystemet (källa: e-AAM). E-AAM kommer dock att fortsätta arbetet med drivsystemet (källa: e-AAM). 

http://www.saabunited.com/


11(59) 

 
Bild 04 – Saabs eldrivna bakaxel, med Stegias aktuator inringad (nyteknik.se). För mer detaljerad bild hänvisas till 

bilaga 3. 

 

e-AAMs system innefattar en aktuator och det är här Stegia kommer in i projektet. Stegia, har i 

uppdrag utav e-AAM, fått uppgiften att utveckla denna aktuator, se bild 04 ovan. Eftersom e-

AAM är ett företag inom automotive så tillkommer speciella krav på leverantörer och sådant. 

Bland annat kom kravet att leverera en FMEA, detta är inget som Stegia gör idag men i 

samband med det här projektet kommer en expansion utav företaget att ske och då vill Stegia 

uppfylla alla krav som krävs av en leverantör inom automotive.  

 

Examensarbetet kan ses av Stegias ledning som en start eller styrning för att få Stegia att 

komma in i de rutiner för bland annat FMEA som nästa år bör träda i kraft och vara självklara 

för företaget att arbeta efter. Detta för att uppfylla de ISO-krav som ställs för att få de 

certifieringar Stegia strävar efter.   



12(59) 

2. Syfte och mål 

Syftet med det här examensarbetet är att skapa en företagsstandard. Målet är att ta fram en 

kvalitetssäkring för Stegias produkter och ett första steg är då att ta fram en riskanalysprocess 

som är anpassningsbar till alla inkommande projekt på Stegia. Den viktigaste delen i detta är att 

implementera FMEA i Stegias arbetssätt.  

 

Parallellt med processutvecklingen ska ett aktuellt projekt följas och implementeras ”direkt” i 

den nya processen, detta för att kunden i detta projekt kräver en riskbedömning utav Stegia och 

detta är något Stegia inte dokumenterat tidigare. Studenten kommer därför att sitta som 

ansvarig projektledare för FMEA-analysen i det projektet. Utöver detta så kommer studenten 

att vara delaktig i flera andra projekt för att skapa förståelse för hur Stegia arbetar med projekt. 

 

3. Projektdirektiv 

Stegia anser sig vara snabba på att ta ett projekt från idé eller färdig produkt hela vägen till 

kostnadseffektiv produktion. Orsaken till detta kan vara att de är en global koncern och arbetar 

tillsammans och detta på ett effektivt sätt (de har egen motortillverkning i Taiwan och egen 

kablagetillverkning i Shanghai och det gör att det finns en god kommunikation och går snabbt 

att få tag på komponenter). De har idag även en färdig process för hur projekt ska bedrivas på 

företaget, APQP. Det här examensarbetet ska utgå med denna process som grund och utföra 

förbättringar och tillägg på den. Det viktigaste tillägget där fokus kommer ligga är att 

implementera ett steg för riskanalys i from av FMEA någonstans i processen. 

 

Eftersom varje projekt som kommer in till Stegia ser olika ut och har olika mycket data i början 

så måste den framtagna FMEA-rutinen gå att anpassa till alla projekt. Den ska vara flexibel och 

samtidigt komplex på så sätt att den är anpassningsbar till de olika branscherna som Stegia 

arbetar i och även för att passa de olika projektens varierande storlek.  

 

 

4. Problemformulering 

Stegias konstruktörer genomför idag en riskanalys ”i huvudet” i samband med 

konstruktionsutveckling men dokumenterar det inte. Stegia vill därför implementera verktyget 

FMEA i sin projektprocess, för att på så sätt ”få ner tankarna på papper” med andra ord 

dokumentera det och på så sätt säkra kvalitén. Det är viktigt för Stegia att FMEAn ska vara 

anpassningsbar för alla inkommande projekt och beröra alla delar i projektet. För att strukturera 

upp examensarbetet och få fram den bästa möjliga rutinen för riskanalys och FMEA till Stegia 

har några frågeställningar tagits fram av studenten i samarbete med handledaren, Lennie 

Eriksson, Sales Manager:  

 

 I vilka projekt ska en FMEA göras? 

 När i APQP-processen ska FMEA genomföras? 

 På vilket sätt ska den göras? 

 Hur ska den vara designad? 
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 Hur ska den uppdateras? 

 Vem/vilka ska ansvara för den? 

 Hur länge ska den vara giltig? 

 

Resultatet utav examensarbetet samt denna rapport och all annan relevant data som samlats in 

under examensarbetet gång ska efter avslut lämnas till uppdragsgivaren Stegia. Detta för att 

Stegia ska implementera det i processen och vidareutveckla arbetssättet för att uppfylla de krav 

som ISO-certifieringar kräver.  

 

 

5. Projektavgränsningar 

Slutprodukten av examensarbetet kommer vara ett företagsstandardiserat dokument för FMEA. 

Det ska vara enkelt att använda och anpassningsbart för alla inkommande projekt på Stegia. 

 

Examensarbetet omfattar alltså INTE att studenten på egen hand ska ta fram en helt ny modell 

av FMEA och genomföra en full komplex FMEA-analys på en produkt. Däremot ska en modell 

av FMEA tas fram som passar till Stegias alla projekt, detta kan vara en gammal modell eller 

kombination utav flera. Studenten ska även, i position av projektledare för FMEA analysen och 

med hjälp utav Stegia, testköra den framtagna FMEAn i ett befintligt och aktuellt projekt.  

 

Utöver detta så ska studenten se på Stegias projektprocess med ”nya ögon” och se om de 

arbetar så effektivt som de själva påstår. Studenten ska, om möjligt, lämna fram 

förbättringsförslag på processen och om tid ges genomföra några förändringar. 

 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng viket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. 

Examensarbetet genomförs utav En student under perioden 110815–120131.   
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

Den FMEA som ska tas fram till Stegia kan ses som en produkt som Stegia önskar, det är 

därför viktigt att kolla varför de vill ha en FMEA och vad de har för krav och önskemål. 

Processen för att ta fram denna FMEA kommer därför följa en liknande process som vid 

produktutveckling, enligt studentens egna erfarenheter och kunskaper. Studenten har valt att 

inte följa någon specifik produktutvecklingsteori utan har istället valt att arbeta utifrån de 

kunskaper utbildningen på Mälardalens högskola gett. Med andra ord så är arbetsprocessen 

influerad av flera olika modeller, författare och lärare. Utvecklingsarbetet startar med data 

samlas in från Stegia, dels för att förstå deras process och dels för att lista deras krav. Kraven 

kommer att listas i en QFD för att sedan, i slutet av examensarbetet, se hur väl uppfyllda de 

var.  

 

Det kommer att genomföras kunskapsinsamling i form utav litteraturstudie för att få en 

produktförståelse för FMEA. Kunskapsinsamling kommer även att genomföras på produkten 

som är i fokus i det aktuella projektet. När data är insamlad, både från Stegia och litteraturen, 

kommer ett eller flera koncept att tas fram genom idé- och konceptgenering och slutligen 

konceptval med hjälp utav Stegia. Studenten och Stegia har kommit överens om att eftersom 

det är studenten som besitter kunskapen om riskanalyser så är det denne som ha det slutgiltiga 

ordet i valfrågan. Stegia kommer att hjälpa till i konceptvalet genom att vara med och 

genomföra riskanalyser på projekten och på så sätt se vad som kan fungera och inte. 

 

I det här konceptstadiet är det också viktigt att titta på lämplig programvara att utforma 

dokumentet i.  

 

Därefter ska dokumentet skapas och testas i det befintliga och aktuella projektet. Under detta 

stadie kan dokumentet komma att modifieras och finslipas ytterligare. 

 

 

6.1 Planering 

Eftersom tiden och omfattningen är en begränsande faktor i det här examensarbetet är det 

viktigt att en noggrann planering ställs upp i början utav arbetet. Planeringen ska hjälpa att 

underlätta upplägget utav examensarbetet och se till att arbetet är färdig inom de angivna 

tidsramarna. 

 

6.1.1 Aktivitetsplanering 

Aktiviteter i arbetet identifierades via brainstorming och listades i ett gantt-schema. Gantt-

schema som ett projektledningsverktyg skapades i början av 1900-talet utav Henry L. Gantt 

och Frederick Taylor för att underlätta projektledning. Kortfattat kan ett gantt-schema förklaras 

som ett stapelschema med aktiviteter. Aktiviteterna har fått en uppskattad start- och sluttid och 

schemat ger en tydlig bild över vad som ska göras och i vilken ordning (Haik, Shahin, 2011, sid 

56). Utöver gantt-schemat förs även anteckningar i en loggbok, loggboken är ett verktyg för 

studenten som används för att snabbts skriva ner en tanke eller idé och för att anteckna i under 

diskussioner. Loggboken följer med på alla möten kopplade till examensarbetet.  

 



15(59) 

6.1.2 Gater och avstämningar 

För att ytterligare säkerställa att examensarbetet går som planerat och åt rätt riktningar har olika 

gater och avstämningar lagts in i planeringen. Avstämningarna sker både med handledaren på 

företaget och med handledaren på högskolan.  

 

6.2 Ta reda på behoven och kraven 

Det ligger ofta en svårighet hos kunderna att formulera vad de vill ha, vad behovet egentligen 

är. Det är alltså den första uppgiften, att ta reda på det egentliga problemet och behovet. 

Därefter ska omfattningen och avgränsningarna för målet definieras. Finns det endast ett svag 

uttalande om behoven så kommer det tyvärr leda till att produkten som ska designas får en svag 

förståelse och det i sin tur leder till att lösningen som tas fram kanske inte alls är kopplad till 

det egentliga problemet (Haik, Shahin, 2011, sid 100).  

 

Det finns flera olika tillvägagångssätt, metoder och verktyg för att underlätta att identifiera 

kundbehoven (Haik, Shahin, 2011, sid 101). 

 

Som om det inte vore nog med att det kan vara svårt att få fram vad behovet egentligen är så 

bör det även nämnas att det finns olika typer av behov. Japanen Noraki Kano har tagit fram en 

modell som visar kundtillfredsställelsen på kvalitet. Modellen kallas kort och gott för Kano-

modellen, se bild 05 (Bergman, Klefsjö, 2002, sidan 27-29). 

 

 
Bild 05 – Kanomodellen, Bergman (2010), sidan 336. 

 

Den visar på att det finns tre typer utav behov: basbehov, uttalade behov och omedvetna behov. 

Basbehoven är de behov som behövs för att uppnå nödvändig kvalitet om de behoven inte 

uppfylls blir kunden missnöjd. Dessa behov är ofta outtalade eftersom de ses så självklara utav 

kunden, ett tydligt exempel är driftsäkerheten alltså att produkten ska fungera. De uttalade 

behoven motsvarar vad kunden förväntar sig utav produkten, kortfattat kan sägas att det är 

oftast dessa behov som diskuteras när kundbehov kommer på tal. De omedvetna behoven är de 

som kunden inte vet om i förväg. Genom att finna dessa behov och tillgodose dem har företaget 
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lyckats åstadkomma något extra och skapat en attraktiv kvalitet, detta är en stor 

konkurrensfördel (Bergman, Klefsjö, 2002, sidan 27-29). 

 

Vid identifiering utav behovet ska inga lösningar på problemet tas fram, utan här handlar det 

mer om att samla in information för att så småningom kunna ta fram en lösning som är 

genomtänkt. Det kan också vara bra att se efter hur problemet har blivit löst tidigare (Haik, 

Shahin, 2011, sid 101). 

 

När behovet väl är identifierat är det viktigt att även identifiera kraven. Vad är då skillnaden 

mellan behov och krav? Kortfattat kan behov och krav beskrivas som följande: 

- Behov: Övergripande vad kunden önskar att produkten ska göra. 

- Krav: Vad produkten ska göra och åstadkomma (utan att gå in på lösningar för detta). 

I vissa fall kan behoven vara så väl specificerade ifrån kundens sida att någon behovssökning 

inte behöver genomföras, i dessa fall kan kravsökningen påbörjas på en gång (Haik, Shahin, 

2011, sid 117). 

 

När även kraven är listade i en kravspecifikation är lämpligen nästa steg att prioritera kraven, 

alltså lista de viktigaste kraven först. På så sätt ses tydligt vilka krav som är viktigast att 

fokusera på i början (Haik, Shahin, 2011, sid 118). 

 

QFD är ett bra verktyg som hjälper till att fastställa och översätta kundens behov, krav och 

förväntningar (Stamatris, 2003, sid 62). Studenten har därför valt att genomföra en QFD för att 

lista Stegias krav och se hur de bör uppfyllas. QFDn kommer även att användas som en 

utvärdering i slutet av examensarbetet. 

 

 

6.3 Data- och kunskapsinsamling  

För att bilda kunskap inom ett område måste först data samlas in, datan ska i sin tur tolkas och 

blir då till information. När informationen förstås så pass att den kan delas och kommuniceras 

med andra har kunskap skapats.  

 

Så en bra start på examensarbetet ansågs vara en data- och kunskapsinsamling och denna 

genomfördes i form utav en litteraturstudie, diskussioner, observationer och undersökningar. 

 

6.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien startade med ett sökande efter relevant litteratur. Sökningen skedde i 

högskolans egna bibliotek och på stadsbiblioteket, både över den elektroniska katalogen och 

genom fysisk sökning bland böckerna i de olika ämneshyllorna. Sökning skedde även på 

databaser för vetenskapliga artiklar och examensarbeten.  

 

Det var flera böcker som valdes bort på grund av o-uppdaterat material, irrelevant information 

eller att en annan vald bok behandlade samma ståndpunkt. 

 

De slutgiltigt valda litteraturerna för litteraturstudien för kunskapsinsamling blev: 
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DFA, FMEA och QFD i produktutveckling: erfarenheter från sex företag - Norell, M. (1992) 
Litteraturen är relativt gammal men har tagits med i litteraturstudien ändå eftersom författaren 

har genomfört intervjuer med sex företag och dokumenterat deras syn på FMEA-analysen och 

arbetet runt ikring.  

Engineering design process: second edition - Haik, Y., Shahin, T.M. (2011) 
Boken är enligt författarna skriven som en introduktion i designprocessen för studenter på 

högskola och universitet. Boken är uppdelad i 11 kapitel, de två första är en översikt över 

processen och verktyg som är lämpliga att använda. Kapitel tre till nio bryter ner processen 

stegvis. De två avslutande kapitlen tar upp problem och frågeställningar kopplade till 

designkostnaden och sist finns även en lista över projektbeskrivningar.   

Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution - Stamatis, D. H., (2003) 
Författaren till boken har över 25 års erfarenhet utav ledarskap, organisationsutveckling och 

kvalitetsfrågor. Boken påstås vara ”den mest omfattande guiden för FMEA”. Det förklaras 

tydligt vad FMEA är, vad det finns för typer utav FMEA, hur en FMEA konstrueras och vilka 

kopplingar som finns mellan FMEA och andra verktyg.  

FMEA i teori och praktik - Bogren, T., Ohlsson, M. (1989) 
Ett examensarbete inom kvalitets- och underhållsteknik vid Tekniska Högskolan i Linköping 

och Volvo Personvagnar AB i Göteborg. Författarna ger förslag och rekommendationer på hur 

arbete med FMEA ska bedrivas i ett företag, de skriver även om vilka förutsättningar som bör 

vara uppfyllda för att lyckas genomföra en bra analys. 

 

Handbok i FMEA – Failure Mode and Effect Analysis - Britsman, C., Lönnqvist, Å., Ottosson, S 
O. (1993) 

Författarna saknade en utförlig beskrivning utav metoden och tillämpningen. Boken är skriven 

på ett sätt som gör den möjlig att använda både som en handbok och som dokumentation vid 

utbildning. Den ger en lättillgänglig och ingående beskrivning av FMEA-arbetet. Boken är 

uppdelat i tre huvuddelar, där den första delen ger en övergripande bild om FMEA och 

kvalitetsarbete. Del två beskriver hur en konstruktions- och process-FMEA ska genomföras och 

del tre behandlar hur resultatet ska avläsas för att förbättringsåtgärderna ska bli genomförda. 

Del tre tar även upp författarnas egna erfarenheter och förslag på utvidgningar.  

 

Kvalitet från behov till användning - Bergman, B., Klefsjö, B. (2007) 
Bokens syfte är att skapa en grundläggande kunskap om området kvalitetsutveckling och tar 

upp både kvantitativt och kvalitativt material i from. Men kvantitativt material syftar 

författarna på statistiska beslutsverktyg och med kvalitativt material menas ledarskap eller 

medarbetarnas delaktighet. 

 

Kvalitet i alla led - Bergman, B., Klefsjö, B. (2002) 
Detta är en förkortad och mer lättläst version utav tredje upplagan utav Kvalitet från behov till 

användning. Boken ger en bra överblick av kvalitetsutveckling, alltså kortfattat att skapa en 

ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. 

 

Utilization of APQP in product development projects - Anbardan M.S., Nilsson, R. (2010) 
Ett examensarbete på C-nivå utfört på Kungliga tekniska högskolan utav två studenter inom 

industriell teknik och management. Som titeln säger handlar den kortfattat om utnyttjandet utav 

Advanced Production Quality Planning inom produktutvecklingsprojekt.  
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Utveckling av FMEA-metodiken – förenklingar och utvidgningar till andra områden - 
Rydebrink, P. (1995) 
En slutrapport till ett projekt genomfört under 1994-1995 under namnet ”Utveckling av FMEA-

metoden” som finansierat av NUTEK. Rapporten syftar till att visa på att FMEA-metodiken är 

förändringsbar och flexibel, att den med små medel kan skapa nya användningsområden för 

FMEA. 

 

Verktygslådan – En sammanställning av 21 verktyg för kvalitetsarbete - Rydebrink, P. (1993) 
Precis som det låter, en sammanställning av 21 verktyg för kvalitetsarbete. Ger en överskådlig 

blick över verktygen och tar endast upp det mest väsentliga som användningsområde, resultat 

och tillvägagångssätt, den tar även upp ett exempel till varje verktyg och hänvisar till vidare 

litteratur för fortsatt läsning. Författarna har valt att samla verktygen på detta översiktliga sätt 

för att öka kunskapen om dem och underlätta vid val av verktyg, så att rätt verktyg används vid 

rätt tillfälle. 

 

6.3.2 Insyn i företaget 

Under examensarbetets gång har studenten mestadels befunnit sig på plats på Stegia och detta 

har gett en god insyn i företaget och arbetssättet. Det har heller inte varit några svårigheter att 

få fram relevant och användbar information ifrån de anställda på företaget. Insamling utav data 

på företaget har skett genom kortare intervjuer och diskussioner. 

 

Aktuellt projekt 
Vid uppstarten för detta examensarbete pågick ett projekt som befann sig i en lämplig fas för 

att sammankoppla med examensarbetet. Projektet är sekretessbelagt och studenten har därför 

valt att inte gå in på några tekniska funktioner i projektet utan enbart fokusera på processen 

kring projektet. 

 

Kunderna i projektet är e-AAM, företaget som bildades gemensamt utav Saab och AAM.  

 

6.3.3 Värdering och test av kommersiell programvara 

Det finns många fördelar med att använda datorprogram till hjälp vid dokumentering utav 

FMEA-analysen. Det finns många olika företag som erbjuder färdiga koncept och så finns det 

ju självklart möjligheten att använda Excel. Studenten valde att titta närmare på några olika 

datorprogram för att skapa inspiration och se hur de var upplagda. 

 
PTC – Windchill Quality Solutions 
PTC skriver på hemsidan att de är ett företag som hjälper små tillverkare att lyckas genom att 

underlätta arbetet med globalisering, ledtider och effektivitet i produktutveckling. De kallar sin 

produktfamilj för Product Lifecycle Management, och i familjen finns Windchill Software som 

har en FMEA.  

 

Windchill skriver att deras FMEA stödjer ett brett utbud utav industristandarder, bland annat 

AIAG. FMEAn har möjlighet att identifiera och kategorisera fel och ger därefter möjlighet att 

utveckla, organisera och implementera en plan för att vidta åtgärder (www.ptc.com). 

 

http://www.ptc.com/
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ReliaSoft 
”ReliaSoft är ett världsledande företag som levererar tillförlitlig programvara, träning och 

service kombinerat med den senaste teoretiska utvecklingen med viktiga verktyg för utövarna 

inom området” (enligt Reliasofts hemsida: www.reliasoft.se)  

 

Reliasoft erbjuder flera program inom en mängd kvalitetsområden, de har bland annat program 

för Standards Based Reliability Prediction, Probabilistic Event and Risk Analysis och självklart 

även FMEA (www.reliasoft.com).  

 

 

Rektron AB 
Rektron har över 20 års erfarenhet av att leverera system för kvalitetsmätning med målet att 

höja produktionskvaliteten och lönsamheten för företag. Utöver FMEA har de SQC system, 

och erbjuder även utbildningar (www.rektron.se).  

 

6.3.4 Enkätundersökning 

Under idégenereringen av examensarbetet kände studenten att det fattades input som åsikter, 

designförslag, egna erfarenheter och liknande, så därför startades en enkätundersökning. 

Eftersom enkäten blev aktuell så pass sent in i projektet valdes det att genomföra den 

elektroniskt på grund av den korta ledtiden. Enkäten skapades av studenten via www.enkät.se 

och skickades sedan ut till lämpliga deltagare som studenten tyckte passade för ändamålet. 

Bland deltagarna fanns studerande civil- och högskoleingenjörer inom produkt- och 

processutveckling på Mälardalens Högskola och även verksamma ingenjörer, tekniker, 

projektledare och konstruktörer på olika företag.  

 

 

6.4 Idé- och Konceptgenerering 

”Koncept, utkast, manuskript, en bärande idé eller grundläggande föreställning om hur olika 

delar av en verksamhet ska kombineras eller samordnas.” / Nationalencyklopedin (www.ne.se) 

 

Ett koncept är alltså inget färdigt utan ett utkast som skulle kunna fungera. Det är viktigt att 

koncepten uppfyller minst ett av kundkraven (Ulrich, Eppinger, 2008). Skillnaden mellan 

konceptgenerering och idégenerering skulle enkelt kunna förklaras med citatet från 

nationalencyklopedin, att ett koncept är en bärande idé. Det är alltså lite mer än bara en idé.  

 

Ulrich och Eppinger (2008), beskriver konceptgeneringen som fem steg: Förtydliga problemet, 

Sök externt, Sök internt, Utforska systematiskt och Reflektera över lösningar och processen. 

Denna femstegsmodell har studenten valt att följa under konceptgenereringen för 

examensarbetet, se bild 06 nedan. 

 

http://www.reliasoft.se/
http://www.reliasoft.com/
http://www.rektron.se/
http://www.enkät.se/
http://www.ne.se/
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Bild 06 – Konceptgenerering enligt Ulrich och Eppinger (2008) 

 

6.5 Konceptval 

Efter konceptgenereringen kommer konceptval, detta för att besluta vilket eller vilka koncept 

som var lämpliga att arbeta vidare på. För att underlätta detta arbete är Pughs beslutsmatris en 

bra metod. Där syftet är att snabbt smalna av bredden av koncept och förbättra dem (Ulrich, 

Eppinger, 2008, sid 130).  

 

I Pughs beslutsmatris listas alla koncept bredvid varandra och jämförs i tur och ordning med en 

referens, referensen kan vara ett av koncepten, en befintlig produkt eller en konkurrent, se bild 

07 nedan (Ulrich, Eppinger, 2008, sid 130). Fördelen med att välja en referens att jämföra emot 

gör att bedömningen blir lättare och går snabbare än om det istället skulle bedömts genom 

absoluta nivåer (Hellström, A. 2012). 

 

Områdena som jämförs är de krav som listades i QFDn. Referensen får nollor på alla krav och 

därefter jämförs koncepten mot referensen, uppfyller konceptet kravet bättre än referensen får 

denna +1 eller +2, är den sämre får den -1 eller -2 och är den likvärdig med referensen får den 

en nolla (0). Därefter summeras varje koncept ihop, ju högre siffra desto bättre koncept. Det 

kan även vara så att kraven är olika viktiga, då kan det vara bra att vikta kraven så att det 

viktigaste har den högsta siffran och det minst viktiga har den minsta. Med viktade krav så blir 

även slutsumman viktad, för då multipliceras jämförelsesiffran med viktningssiffran och 

därefter adderas alla för just det konceptet och summan blir viktad (Ulrich, Eppinger, 2008, sid 

130-132). 

 

 
Bild 07 – Pughs beslutsmatris, delvis censurerad för att underlätta förståelsen  
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

De frågeställningar som listades under problemformuleringen, kapitel 4. Problemformulering, 

har studerats och arbetats igenom med hjälp utav de verktyg som nämns i kapitlet 6. Teoretisk 

bakgrund och lösningsmetod. 

 

 

7.1 Planering 

Som nämndes tidigare i rapporten var tiden en begränsande faktor i examensarbetet så en strikt 

planering lades upp i form av Gantt-schema, gater och avstämningar.  

 

7.1.1 Aktivitetsplanering 

Ett Gantt-schema har upprättats och planeringen har godkänts utav handledarna. Gantt-schemat 

finns i fullo som till denna rapport. Gantt-schemat finns med i fullständig form som bilaga, se 

bilaga 4. 

 

7.1.2 Gater och avstämningar 

Den första gaten lades på examensarbetets 7e vecka, studenten hade då arbetat 240 timmar och 

vid avstämning med handledarna på både högskolan och företaget skulle innefatta ett första 

utkast på en FMEA. 

 

Den första gaten lades tidigare på önskemål av Stegias sida eftersom det under examensarbetets 

5e vecka låg ett planerat möte med kunderna för projektet. Efter detta möte tillkom ytterligare 

några ansvarsområden för studenten. Studenten ska, i det aktuella projektet, utöver riskanalysen 

även ansvara för att ta fram en loggbok för vilken version utav aktuatorn som levereras till e-

AAM. Loggboken ska innehålla serienummer, mjukvara och hårdvara. Vidare ska studenten 

ansvara för plan validation och verification, det är kopplat till FTA. Studenten ska även titta på 

hur aktuatorn ska testas innan den lämnar Stegia. 

 

Den andra gaten planerades in tre veckor efter den första, alltså i examensarbetets 10e vecka. 

Målet med denna gate var att fastställa någorlunda var i Stegias projektprocess FMEAn ska 

komma in, alltså var i APQPn som FMEAn ska finnas. Vid denna avstämning ska studenten 

tillsammans med Stegia även ha besökt e-AAM och tillsammans med dem genomfört en 

heldag med FMEA och FTA. 

 

Därefter skulle gaterna komma med tre veckors mellanrum. Det blev inte riktigt som planerat 

och gaterna blev inga bestämda gate-möten med avstämningar utav avstämningar gjordes vart 

eftersom med Stegia. Det tillkom nya projekt som studenten blev delaktig i och fick 

ansvarsområden i. Ett av studentens nya ansvar var att ta fram ytterligare dokument till Stegia.  
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7.2 Ta reda på behoven och kraven 

Vid de första träffarna med Stegia var kraven och önskemålen inte fullt konkreta. Men det som 

slutligen framkom var att Stegia önskar ett dokument för FMEA som är anpassat till Stegia. 

Det ska tala ”Stegias språk” och gå att tillämpa till alla projekt om så önskas. Den ska vara 

flexibel men samtidigt komplex. Utöver det så ska den vara lätthanterlig. 

 

Dessa krav ifrån Stegia skrevs in i ett QFD-dokument, där söktes även egenskaper för att 

uppfylla kraven och samband gjordes mellan dessa. Tack vare egenskaperna och sambanden 

fås en bild fram över hur FMEAn bör vara, vilka egenskaper som är viktiga. Studenten valde 

att avsluta analysen där, men sedan när examensarbetet är i slutskedet återuppta det och då fylla 

i konkurrentdelen. Konkurrenterna som valts är de programvaror som erbjuder FMEA-analyser 

och som testats av studenten under examenarbetets gång, den sista konkurrenten är det gamla 

hederliga FMEA-blanketten (se bild 09, sid 30). Den fullständiga QFDn finns med som en 

bilaga till rapporten, se bilaga 5. 

 

7.2.1 Kundernas krav på Stegia 

Stegia har kunder inom många olika branscher, detta medför att kundernas krav på Stegia 

varierar. Kunderna söker också olika saker utav Stegia som leverantör, vissa kunder vill ha en 

motor, andra en specialanpassad motorlösning. Dessa olika krav och önskemål från kunderna 

gör att de flesta projekt på Stegia ser väldigt olika ut. 

 

En fråga som dök upp under arbetet var ifall de olika branscherna har olika krav på 

riskanalyser? Ett exempel är i samband med det aktuella projektet med e-AAM, kunderna är 

inom fordonsindustrin och där finns det särskild krav på leverantörerna. Utöver det så har 

Stegia även vissa kunder inom medicinteknik, bland annat ett projekt med en typ utav 

dialysmaskin och det är uppenbart att kraven där är hårda. I den medicintekniska branschen är 

det speciella krav på tillförlitligheten och kvalitén.  

 

 

7.3 Data- och kunskapsinsamling  

Data- och kunskapsinsamlingen har pågått under hela examensarbetet men den var som 

intensivast i inledningen av det. Studenten har under hela examensarbetet sökt information och 

nya vägar och angreppssätt. 

 

7.3.1 Litteraturstudie 

Nedan följer data och information som hittades under litteraturstudien och som har studerats 

utav studenten för att skapa en kunskap om området.  

 

Bakgrund 
FMEA står för Failure Mode and Effect Analysis och den bästa svenska översättningen är 

feleffektsanalys (Rydebrink, 1995, sid 2). 

 



23(59) 

Det var i slutet utav 1950-talet, i flygplansindustrin och då främst hos Boeing, som FMEA 

introducerades som ett verktyg och en strukturerad metod för att inom branschen förbättra 

tillförlitligheten (Rydebrink, 1995, sid 2-3). 

 

FMEA blev en allmän metod för förbättring utav kvalitet under mitten utav 1970-talet och då 

främst inom bilindustrin (Rydebrink, 1995, sid 3). 

 

Sedan ISO 9000 ”Krav på kvalitetssystem” utvecklades på 1980-talet så har FMEA setts som 

ett verktyg för kvalitetssäkring och som en viktig del i ett kvalitetssystem (Britsman, 

Lönnqvist, Ottosson, 1993, sid 13). 

 

En utvidgning utav ISO 9000 inom bilindustrin heter ISO/TS16949
2
 och är utformad utav de 

amerikanska biltillverkarna Crysler, Ford och General Motors. Denna utvidgning gäller alla 

underleverantörer till bilindustrin och den innehåller uttryckliga krav för användandet utav 

FMEA. Det medföljer även en utförlig manual som beskriver detaljerat hur analysen ska göras 

(Rydebrink, 1995, sid 3, Bergman, Klefsjö, 2002, sid 273). 

 

Vad är FMEA? 
FMEA är en metod som används vid riskanalyser. Riskanalyser ska först och främst svara på 

frågorna: 

 Vad kan gå fel? 

 Om det går fel, hur stor är sannolikheten och vad blir konsekvenserna? 

FMEA-metoden går alltså ut på att finna vilka fel som kan uppstå och även upptäcka de största 

och åtgärda dessa (Stamatis, 2003, sid xxiv). 

 

Traditionellt sett så kan FMEA utföras vid två olika områden. Det ena är vid utvecklings- och 

konstruktionsarbeten, och går ut på att finna tänkbara risker för fel i konstruktionen, det kallas 

då för konstruktions-FMEA. Det andra är vid utredningen av produktionsprocesser eller vid 

kvalitetsförbättringar i löpande produktion, det går ut på att finna vilka delar i processen som 

kan leda till en defekt slutprodukt, det kallas då för process-FMEA. Trots att koncepten och 

vinklingarna är olika så är tillvägagångssättet i princip samma för båda typerna utav FMEA . 

Vid båda typerna av FMEA används en blankett för dokumentation (Rydebrink, 1995, sid 3, 

Norell, 1992, sid 25). 
 

Stamatis (2003), nämner även att det finns andra typer utav FMEA utöver konstruktions- och 

process-FMEA. Dessa är system-FMEA och service-FMEA.  

 

Oavsett vilken typ utav FMEA som ska genomföras är det oerhört viktigt att veta syftet med 

den. Varför analysen genomförs blir en avgörande faktor när det kommer till vilka delar i 

FMEA:n som är viktigast och om någon förändring bör ske i tillvägagångssättet (Rydebrink, 

1995, sid 6). 

 

Varför göra en FMEA? 
Rydebrink (1995) skriver om svårigheten med att inse nyttan av förebyggande arbete. Att de 

flesta upplever FMEA som tidskrävande och arbetsam. Han skriver en ganska bra liknelse som 

                                                 
2
 Författarens anmärkning: När Rydebrink (1995) skrev detta hette utvidgningen QS9000. Denna beteckning 

ersattes 2006-12-31 utav ISO/TS16949.  



24(59) 

beskriver detta: ”Brandmän som släcker bränder är hjältar i allas ögon, men de som 

brandimpregnerar trä imponerar inte på någon” (Rydebrink, 1995, sid 1).  

 

Att genomföra en FMEA är på många sätt bara positivt. ”Det är bättre att ha genomfört en 

analys och eventuellt missat ett fel än att inte ha genomfört någon analys alls”. Skulle felet 

finnas med i FMEA och ha ett högt risktal men inte åtgärdats måste det tydligt visas varför 

ingen åtgärd genomförts. Samma sak gäller om ett fel har mycket allvarliga feleffekter men en 

bedömning utav felrisken visar att den är obefintlig och därför har beslut tagits att inte åtgärda 

problemet. Det ska alltid finnas dokument som styrker och kan verifiera detta, främst eftersom 

FMEA brukar uppdateras dåligt i slutet utav ett projekt (Britsman, Lönnqvist, Ottosson, 1993, 

sid 99). 

 

Britsman, Lönnqvist och Ottosson (1993) skriver att det har förekommit att vissa företag har 

använt FMEA som ett utpressningsverktyg. När ett fel uppkommit som enligt FMEA-

dokumentationen inte skulle inträffa så ofta så har företaget krävt leverantören på pengar. Det 

är viktigt att poängtera att en FMEA inte ska användas på detta sätt, det är en subjektiv 

gruppvärdering.  De resultat som FMEAn visar är inga bindande löften (Britsman, Lönnqvist, 

Ottosson, 1993, sid 99). 

 

Fördelar Nackdelar 

- Bra för att komma åt de största 

felaktigheterna. Troligtvis hade 

dessa framkommit ändå vid ett 

senare tillfälle men då till en 

betydligt högre kostnad och 

tempoförlust. 

- Visar fel som annars kan vara 

svåra att upptäcka. Ger en 

kvantifiering utav felen så att 

koncentrationen kan riktas åt rätt 

håll. 

- Ökar kunskapen och förståelsen 

för flera aktiviteter i företaget. 

- Stärker de nyttiga kontakterna 

mellan kvalitet, konstruktion och 

montering. 

- Är ett omfattande arbete, det kan 

vara svårigheter med att få ihop 

hela gruppen. 

- Kan upplevas som tung att 

hantera, exempelvis gemensamma 

beslut om grunderna för 

bedömningen utav riskerna. 

- Kan kännas svårt/ovant att förlita 

sig på en annan kompetens. 

- Tar inte hänsyn till kopplade fel, 

detta kan förklara 

felrapporteringar som orsaken inte 

kan hittas till.  

- Krävande att hitta de mest kritiska 

delarna av produkten. 

Tabell 01 - Sammanställning utav intervjupersonernas för- och nackdelar med FMEA-arbetet (Norell, 1992, sid 

32). 

När ska en FMEA göras? 
Stamatis (2003) skriver att så fort lite information finns tillgänglig ska en FMEA påbörjas, 

detta ska alltså ske så tidigt som möjligt i processen. Lämpligt är att starta efter att information 

samlats in via en QFD.  Vidare skriver han att FMEAn bör fokusera på mottot: ”Do the best 

you can, with what you have”. (Stamatis, 2003, sid 24).  

 

Under planerings- och definitionsfasen av ett projekt kan det vara bra att använda sig utav en 

övergripande FMEA för att genomföra kvalitativa och grövre analyser. Vid detta stadium kan 

ses om det går att uppfylla kraven på tillförlitligheten utifrån marknadens perspektiv.  Under 

konstruktions- och utvecklingsfasen används främst FMEA som underlag vid 

konstruktionsgenomgångar. Analysen är då mer noggrann än vid planerings- och 

definitionsfasen (Bergman, Klefsjö, 2002, sid113-114). 
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Det är flera företag som efterfrågar ett lämpligt instrument för att kunna bedöma när det är 

rimligt att genomför en FMEA. Tyvärr leder detta dock oftast till att någon FMEA inte 

genomförs på grund utav osäkerhet och gränsdragningsproblematik. Det blir då en 

ledningsfråga. Tänk på att ”kvalitet kommer uppifrån” (Rydebrink, 1995, sid 9). 

 

”Grundregeln är att produkt- och processförändringar alltid skall analyseras” (Britsman, 

Lönnqvist, Ottosson, 1993, sid 32). Detta är något som Stamatis (2003) styrker, han skriver att 

en FMEA bör genomföras när det ska tas fram nya system, designer, produkter, processer eller 

services. Det bör även genomföras när ändringar, utvecklingar eller förbättringar ska göras på 

befintliga system, designer, produkter, processer eller services (Stamatis, 2003, sid 24). 

 

I implementeringsskedet av FMEA i arbetet kan det vara lämpligt och användbart att använda 

en lathund. Lathunden innehåller kortfattad information utav FMEA-metodiken och 

tillvägagångssättet. Det kan även vara användbart att ha en checklista för FMEA-kallelser. De 

är främst riktade mot projektledaren och tvingar denna att tänka igenom vilka funktioner som 

ska finnas med i analysen samt vilka dokument som bör finnas tillgängliga för att underlätta 

analysen (Rydebrink, 1995, sid 23). 

 

Vem ska göra en FMEA? 
FMEA är ingenting som en person genomför på egen hand. Det är ett grupparbete och gruppen 

bör vara sammansatt så att det finns kompetens och erfarenhet ifrån alla berörda områden. Det 

finns tre punkter som kan vara bra att tänka på vid sammanställningen utav en arbetsgrupp för 

FMEA, de tre punkterna är: Att gruppen ska ha: 

- ”ingående teknisk system/detaljkunskap” 

- ”kunskap om FMEA-metoden och arbetssättet” 

- ”en utsedd ledare” 

(Britsman, Lönnqvist, Ottosson, 1993, sid 39). 

 

Även Norells (1992) intervjupersoner på de olika företagen understryker vikten av att vara en 

tvärvetenskaplig grupp vid FMEA-analysen för att få med så mycket kompetens som möjligt 

(Norell, 1992, sid 30). 

 

En tvärvetenskaplig grupp som tillsätts för att genomföra FMEA-analysen bör vara minst tre 

och max fem personer utöver det så bör det enbart vara en person från varje kompetensgrupp. 

Det har visat sig att vid större grupper så minskar engagemanget hos deltagarna. Men kräver 

produktens storlek att det är flera i gruppen så skulle en lösning kunna vara att dela upp 

produkten i mindre delar och istället genomföra fler analyser (Norell, 1992, sid 31, 36) 

. 

En annan viktig sak att tänka på vid tillsättningen utav den tvärvetenskapliga gruppen är att den 

ska vara specifik för det pågående projektet. Det ska alltså inte finnas en färdig, universal 

”FMEA grupp” på företaget som används så fort en FMEA ska genomföras. Medlemmarna i 

gruppen ska alltså vara inblandade i arbetet med projektet (Stamatis, 2003, sid 28).  

 

Hur görs en FMEA? 
De olika litteraturerna hade olika sätt att dela upp arbetet och förklara de olika stegen. Vid 

analys utav författarnas olika steg framkom att de ändå skriver om samma saker fast vissa har 

delat upp det i fler steg och andra har slagit ihop stegen. Här nedan kommer FMEA-analysen 

att beskrivas enligt Rydebrinks (1995) fyra steg: 
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1. ”Definiera den produkt eller process som ska analyseras” 

2. ”Brainstorming av feltyper, feleffekter och felorsaker” 

3. ”Prioritera vad som ska åtgärdas” 

4. ”Rekommendera åtgärder och följ upp” 

(Rydebrink, 1995, sid 3-4). 

 

1. Definiera 
FMEA kan genomföras i flera olika nivåer. I början är analyserna övergripande (system-) och i 

slutet är det analys på den lägsta nivån (komponent-), det kan även finnas en/några nivåer 

däremellan (delsystem-).  För att minska komplexiteten i den lägsta nivån kan vissa delar 

uteslutas från tidigare analyser. Detta kan ske om det är kända och väl fungerande lösningar 

(Britsman, Lönnqvist, Ottosson, 1993, sid 33). 

 

För att spara både tid och pengar med FMEA finns det vissa saker som projektledaren eller 

processägaren kan förbereda innan en tvärfunktionell grupp sätts samman. Det som kan 

förberedas är att definiera den process, den komponentstruktur eller det objekt som FMEAn ska 

utföras på, det behöver inte vara avancerat utan det handlar mest om att klargöra hur objektet 

ska betraktas. Det är viktigt att definiera vad analysen ska handla om på ett så tydligt och 

entydigt sätt som möjligt (Rydebrink, 1995, sid 12). 

 

2. Brainstorma 
Den viktigaste delen i FMEAn är vid brainstormingen eftersom det är här som gruppens 

samlade erfarenheter och kunskap ska slås ihop för att hitta bristerna i det objekt som 

analyseras (Rydebrink, 1995, sid 13). 

 

Begrepp Betydelse Funktion i analysen 

Feltyp De fel som kan inträffa på den 

detalj som hanteras i processen 

eller de fel som kan uppkomma på 

en komponent. 

Att ligga till underlag för att hitta vilka 

effekter som kan drabba produkter, användare 

eller kunder. 

Feleffekt De effekter som kan drabba 

produkter, användare eller kunder 

om något blir fel. 

Väsentlig del i analysen för att kunna förstå 

hur allvarligt ett fel kan vara. 

Felorsak De underliggande orsakerna till 

feltyperna. 

Är i huvudsak till för att kunna avgöra vilken 

åtgärd som bör vidtagas för att förhindra att 

felet uppträder. 
Tabell 02 – Beskrivning av Feltyp, Felfrekvens och Felorsak (Rydebrink, 1995, sid 14). 

 

”Feltyp är motsatsen till önskad funktion. Feleffekten är hur felet uppfattas av 

slutanvändaren/kunden. Felorsak är det som måste elimineras för att felet inte ska kunna 

uppstå.” (Britsman, Lönnqvist, Ottosson, 1993, sid 97). 

 

Det är viktigt att ställa rätt frågor i analysen. Det är extra viktigt vid arbetet med att finna 

feltyperna. Det blir svårt att följa analysen om feltyperna skiftar i karaktär från processteg till 

processteg. En följd av att feltyperna är motsägelsefulla är att resten utav analysen även den 

blir inkonsekvent.  Enligt Rydebrinks (1995) egna erfarenheter så måste den som leder 

analysen upprepa de grundläggande frågorna hela tiden, de grundläggande frågorna är de som 

styr analysen in på rätt nivå. Några exempel på frågor för att finna feltyper kan vara: 

- ”Vad kan gå fel med detaljen i detta processteg?” (produktionsprocess) 
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- ”Vad kan fallera på komponenten?” (konstruktion) 

- ”På vilket sätt kan man använda produkten fel?” (riskanalys av användningen) 

(Rydebrink, 1995, sid 14-15). 

 

Vid brainstormingen för att finna feltyperna kan det vara bra ifall tillverkarna för komponenter 

och verktyg även finns på plats. Detta för att underlätta arbetet och exempelvis dela upp en 

komplex komponent i element och därefter göra en rättvis bedömning. En annan orsak är ifall 

komponenten redan finns ute på marknaden så bör det finnas kunskap och dokumentation om 

dess prestanda, rapporterade fel och genomförda test, och är komponenten helt ny kan det ändå 

finnas liknande komponenter med ungefär samma funktion så kan dessa användas som 

referenser (Stamatis, 2003, sid 245). 

 

3. Prioritera 
Vid prioritering utav feltyperna används tre kriterier för att göra en bedömning. De tre 

kriterierna är:  

- Felsannolikhet (eng. Occurrence), sannolikheten att en feltyp ska inträffa. 

- Allvarlighetsgrad (eng. Severity), allvarligheten av den effekt som kan bli resultatet om 

en feltyp inträffat. 

- Upptäcktssannolikhet (eng. Detection), sannolikheten att upptäcka en feltyp innan 

feleffekten uppstår. 

Kriterierna bedöms oftast efter en 10 gradig skala, där 1 är bäst och 10 är sämst, och 

multipliceras därefter med varandra. Produkten kallas risktal eller RPN (eng. Risk Priority 

Number), vid ett högt RPN är det viktigt att åtgärda feltypen, det kan också heta att ”feltypen 

har en hög prioriteringsgrad” (Rydebrink, 1995, sid 4). 

 

Skalan för bedömning behöver inte vara en 10 gradig skala, den kan mycket väl vara en skala 

på fem, tre eller två. Hur stor skala som ska användas väljs lämpligen efter vad som ska 

åstadkommas. Det viktiga är att den räcker till för att ”skilja agnarna från vetet”. För få steg i 

skalan gör att det blir tydligt vilken effekt olika bedömningar får och det kan i sin tur påverka 

bedömningen. Är det däremot för många steg i skalan så kan skillnaden mellan de olika stegen 

bli otydliga, det medför att bedömningen blir svårare och risken är att resultatet kan kännas 

opålitligt. Nämnas bör att det även finns data om det ska användas jämna eller udda skalor. Vid 

jämna skalor krävs att de inblandade tar ställning i bedömningen, ibland är detta önskvärt och 

ibland inte.(Rydebrink, 1995, sid 17, 18). 

 

Det viktiga vid bedömningsskalorna är inte vilka siffror som används i skalorna utan det 

viktiga är själva diskussionen som ledde fram till dem. Viktigt att poängtera och ha i 

bakhuvudet är att skalorna är relativa och det är arbetsgruppens ansvar att ta fram referenser för 

dem för att det ska bli ett samförstånd vid bedömningen. Men det som är den allra viktigaste 

punkten med bedömningen är att det som är viktigt att åtgärdas verkligen blir åtgärdat, vad 

detta är brukar generellt märkas redan under analysdelen utav arbetet. Viktigt att nämna är att 

vissa feltyper kan ha en relativt enkel åtgärd och bör därmed åtgärdas även om risktalet inte blir 

så högt (Norell, 1992, sid 26, Rydebrink, 1995, sid 17). 

 

Som nämndes tidigare så multipliceras bedömningssiffrorna för felsannolikhet, 

allvarlighetsgrad och upptäcktssannolikhet med varandra och produkten kallas risktal, RPN. 

Enligt: RPN = Occurrence  Severity  Detection (Rydebrink, 1995, sid 4).  Det kan vara viktigt 

att nämna att det finns andra sätt att räkna på. Den här traditionella beräkningen uppfattas som 

förlåtande mot låga bedömningar och straffande mot höga, vilket på många sätt är bra. Det som 
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anses negativt med den här beräkningsmetoden är att det kan skilja mycket i RPN mellan två 

feltyper utan att det egentligen inte är mer angeläget att åtgärda det ena än den ändra feltypen. 

Det är extra tydligt vid användandet av en tiogradig skala och när det inte finns någon särskild 

data som stödjer bedömningen utav felsannolikheten, allvarlighetsgraden och 

upptäcktssannolikheten (Rydebrink, 1995, sid 18-19). 

 

Ett annat sätt att beräkna RPN är genom att addera felsannolikheten med 

upptäcktssannolikheten innan multiplikation med allvarlighetsgraden sker. Enligt: RPN = (O + 

D)  S. Detta eftersom både felsannolikheten och upptäcktssannolikheten uttrycker 

sannolikheten för att en felaktighet når ut till kunden. Följden utav detta blir att betoningen av 

felfrekvensen jämfört med allvarlighetsgraden blir mindre. Detta upplevs oftast mest naturligt 

(Rydebrink, 1995, sid 19).  

 

Beräkning utav RPN för prioriteringen behöver inte genomföras, prioriteringen utav feltyperna 

kan ske på andra sätt om dessa passar bättre med det arbetssätt som önskas. Ett vanligt exempel 

är riskmatriser (Rydebrink, 1995, sid 19). 

 

”Beslut skall grundas på fakta, ej på tyckande” (Britsman, Lönnqvist, Ottosson, 1993, sid 41).  

Det innebär att vid bedömning av de olika kriterierna så bör det finnas någorlunda data och 

information som styrker beslutet. Lämplig information ska samlas in och analyseras, därefter 

kan egna slutsatser dras. Som hjälp vid detta arbete kan med fördel några utav de sju 

förbättringsverktygen eller de sju ledningsverktygen användas (Bergman, Klefsjö, 2002, sid 

37-39).  

 

 
Bild 08 – De sju förbättringsverktygen (Bergman, Klefsjö, 2002, sid 38) 
 

För att spara tid kan en bedömning genomföras först och därefter kan brainstorming om 

felorsakerna ske. På så sätt visar RPN vilka feltyper som är nödvändiga att åtgärda och dessa är 

viktigast att hitta felorsaker till (Rydebrink, 1995, sid 14). 
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4. Åtgärda 
De rekommenderade åtgärderna som tas fram bör vara inriktade mot de felorsaker som kan 

ligga till grund för feltypen. Det kan även vara nödvändigt med flera olika typer utav åtgärder 

beroende på riskens karaktär (Rydebrink, 1995, sid 20). 

 

Rydebrink (1995) listar några lämpliga åtgärder för att minska höga värden i analysen. De är 

här listade i en tabell: 

 

 Lämpliga åtgärder 

Hög felsannolikhet - Göra omkonstruktioner 

- Förändra uppläggningen 

- Införa föreskrifter kring handhavandet 

- Utbilda och informera användarna av 

processen/konstruktionen för att minska 

risken att fel uppträder. 

Hög allvarlighetsgrad - Omkonstruktioner 

- Förändrade processuppläggningar 

Högt värde för 

upptäcktssannolikheten 
- Bättra processtyrningen 

- Uppläggning som underlättar detektering av 

fel 

- Tester och prov 

- Tätare kontroller 
Tabell 03 – Lämpliga åtgärder för att minska höga värden i FMEA-analysen (Rydebrink, 1995, sid 21). 

 

Vissa feltyper kommer ha orsaken ”handhavandefel” av operatör eller kund, där är den 

egentliga orsaken är fel i processuppläggningen eller otydliga instruktioner så åtgärden till 

dessa feltyper bör vara kopplad till något som man kan påverka inom företaget. Exempelvis 

tydligare instruktioner eller användarvänliga produkter (Rydebrink, 1995, sid 21). 

 

De rekommenderade åtgärderna som tas fram är just rekommenderade bara för att de som utför 

FMEAn ofta inte har befogenheten att besluta om de föreslagna åtgärderna. För att se till att de 

rekommenderade åtgärderna verkligen blir åtgärdade kan ett nytt möte strax efter att analysen 

är klar vara att föredra. Då ska det stämmas av att de rekommenderade åtgärderna är förankrade 

(Rydebrink, 1995, sid 21). 

 

Vid Norells (1992) intervju med de olika företagen var det flera intervjupersoner som nämnde 

fördelen med att de som är med under FMEA-anslysen också är de som ska åtgärda och följa 

upp dem. (Norell, 1992, sid 31). 

 

Avslutande 
Så länge som arbete fortfarande pågår med produkten ska FMEA vara ett levande dokument. 

Det är först när arbetet med produkten är helt klart som FMEAn kan ses som avslutad och 

färdig (Stamatis, 2003, sid 24, 26). 

 

Dokumentationen utav analysen är viktig, för det är däri kunskapen sitter efter avslutad analys. 

Dokumentationen underlättas utav programvaror och det underlättar även arkivering och 

möjlighet att ”titta tillbaka” på gammal kunskap. Det är lämpligt att utse en 

dokumentationsansvarig i arbetsgruppen, lämpligen projektledaren (Norell, 1992, sid 31). 
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I de flesta fall dokumenteras inte FMEA-analysen på något mer sätt än själva FMEA-

blanketten som kan finnas i flera versioner, före och efter åtgärderna. Bogren och Ohlsson 

(1989) skriver om vikten med att sammanställa analysen i form utav en rapport när den är 

avslutad. En sammanställning i rapportform underlättar lättöverskådligheten av resultatet. De 

har listat några lämpliga delar som rapporten bör bestå utav: 

- Försättsblad 

- Identifikation av produkten/processen 

- Komponentlista 

- Skiss 

- Materialspecifikation 

- Bedömningsunderlag 

- Grafisk presentation 

- Sammanfattning 

- Bilaga med den fullständiga analysen 

(Bogren, Ohlsson, 1989, sid 46) 

 

Så hur länge ska en genomförd FMEA sparas? En bra riktlinje är att ha FMEAn tillgänglig 

under hela produktens livscykel (Stamatis, 2003, sid 27).  

 

Svårigheter 
Enligt Norells (1992) undersökning visar det sig att det finns en risk att FMEA-arbetet slutar 

användas utav företag redan efter första försöket. Några troliga orsaker till detta kan vara precis 

som Rydebrink (1995) nämner att det uppfattas som tidskrävande och arbetsamt. Andra orsaker 

kan vara att det upplevs som svårt att veta i vilken grad av nedbrytning av produkten som ska 

väljas eller att det helt enkelt är för svårt, att det känns byråkratiskt och subjektivt och att det 

därför väljs bort (Norell, 1992, sid 35).  

 

Vid Norells (1992) intervju framkom att de flesta anser att det krävs en utbildning inom 

metodiken och då är det allra viktigast att projektledaren är särskilt kvalificerad och känner till 

arbetssättet. Det ansågs också viktigt att i förväg definiera vilka delar utav en produkt som ska 

analyseras. En annan viktig punkt som nämndes var att fanns det redan framtagen en blankett 

som var påbörjad, där exempelvis handledaren redan fyllt i huvudrubriker så genomfördes 

oftast analysen snabbare. Det nämndes också att det underlättade att bryta ner en komplex 

struktur i mindre delar och dela upp FMEA-arbetet (Norell, 1992, sid 30). 

 

Utbildning inom FMEA behöver inte ta mer än en dag. Utifall flera olika kategorier utbildas 

samtidigt så är detta enbart en fördel. Det är bra om ett neutralfall används vid undervisningen 

och att den är på operativ nivå. En annan möjlighet är utbildningen sker i samband med 

genomförandet utav den första analysen, detta kräver dock lite mer utav 

projektledaren/handledaren/läraren (Norell, 1992, sid 36). 

 

För att analysen och FMEA-arbetet ska kunna fortlöpa smidigt och bekymmersfritt är det, som 

tidigare nämnt, viktigt med en projektledare eller handledare som är väl kvalificerad för 

uppgiften. Det kan vara lämpligt att söka denna bland företagets kvalitetstekniker eftersom 

dessa är vana med analyser och noggrannhet (Norell, 1992, sid 36). 

 

Hur arbetet med FMEA ska läggas upp och när möten ska hållas är valfritt ifrån företagets sida. 

Ett sätt är att sitta hela gruppen tillsammans under exempelvis två dagar och då arbeta igenom 

en hel produkt. Ett annat sätt är att dela upp produkten i mindre delar och utföra analyser 
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parallellt i flera grupper vid korta möten som sker frekvent. Emellan mötena så arbetas det med 

åtgärderna till felen. Detta arbetssätt går snabbare men kräver samtidigt mer utav handledaren 

och kräver även mer uppföljning för att alla resultat ska komma fram ordentligt (Norell, 1992, 

sid 36). 

 

Redan vid fastställandet utav syftet kan det vara bra att även formulera ett mål med FMEA-

analysen. Det är önskvärt att målet är mätbart, det kan exempelvis vara att koppla förbättringen 

till garantikostnaderna eller att innan produkten går ut i produktion registrera antalet 

ritningsändringar (Norell, 1992, sid 36). 

 

Viktigt att poängtera är att FMEA definierar problemen men lämnar oftast inte någon lösning. 

Därför lämpar sig FMEA inte vid problemlösning (Britsman, Lönnqvist, Ottosson, 1993, sid 

32). Trots detta nämner Norell (1992) att det är många utav intervjupersonerna som tyckte det 

var svårt att inte gå in på problemlösning eftersom det känns så inbjudande. Det är därför 

viktigt att projektledaren styr analysen strikt och att arbetsgruppen enbart siktar in sig på att 

hitta problem, inte att lösa dem (Norell, 1992, sid 30) 

 

Möjligheter 
Det finns många varianter utav FMEA, men de flesta utgår ifrån samma traditionella blankett 

med smärre förändringar, se bild 09 nedan. 

 

 
BILD 09– Traditionell FMEA-blankett (Rydebrink, 1995, sid 50). 

 

 

Det går att göra varianter utav FMEA. Volvo Personvagnar använde sig utav en FMEA på 

systemnivå för elsystem. De hade utgått ifrån den traditionella FMEA-blanketten och därefter 
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genomfört några modifikationer för att passa det tänkta ändamålet (Britsman, Lönnqvist, 

Ottosson, 1993, sid 53). 

 

Hjälpmedel 
Britsman, Lönnqvist och Ottosson (1993) skriver om en checklista som kan genomföras efter 

FMEA analysen för att få reda på om den är ”godkänd” som analys betraktad. 

 

Checklistan de skrivet ses nedan. 

 

- Vem har initierat analysen? 

- Varför är analysen initierad? 

- Vad är syftet/målet? 

- Är analysen genomförd i rätt tid, så att den kunde påverka konstruktions-

/processutformningen? 

- Har arbetsgruppen haft rätt sammansättning med hänsyn till ”analysobjektet”? 

- På vilka dataunderlag har analysen baserats? 

o Konkurrentdata 

o Kvalitetsläge liknande produkter/processer 

o Provningserfarenheter 

o Hårdvara/ritning, skiss 

- Är konstruktionen/processen väl beskriven för deltagarna? 

- Överensstämmer komponentlista/flödesschema och själva analysen? 

- Är blanketthuvudet fullständigt ifyllt? 

- Finns det en logisk ordningsföljd vid genomgång av komponenter/processteg? 

- Är ”feleffekt” = kundeffekt? 

- Är komponenternas/utrustningens placering beaktad (miljö, belastningar)? 

- Beaktar K- respektive P-FMEA både konstruktions- och processproblem? 

- Stämmer felintensitetsvärderingen med dataunderlaget? 

- Är felhändelser i dataunderlaget beaktade? 

- Är sammanfattningsbladet fullständigt ifyllt? 

- Finns det samstämmighet (Po/S/Pd) mellan histogram och analys? 

- Är åtgärdsbehov enligt sammanfattning omhändertaget? 

- Vilket antal rekommenderade åtgärder har identifierats vid själva analysen? 

- Finns planerad tid (tid/plats/deltagare) för uppföljning? 

- Är sammanfattningen distribuerad till alla åtgärdsinsatser, inklusive chefer? 

- Är komplett analys distribuerad till samtliga deltagare? 

- Säker förvaring (brand/kopior)? 

- Hur är uppdateringsmöjligheten (exempelvis vid uppföljning)? Hur nås mottagarna? 

- Hur hittas en viss analys? 

- Är använda skalor definierade? 

- Är de använda skalorna ändamålsenliga? 

 

 (Citerat och sammanställt ur Britsman, Lönnqvist, Ottosson, 1993, sid 89-91). 

 

Programvara 
Fördelarna med att använda ett datorprogram för FMEA-dokumentering är många, det finns 

dock några få nackdelar som inte bör förbises. Några utav fördelarna med att använda datorn är 

att det underlättar renskrivning, ger ett enhetligt intryck, det ger en stor flexibilitet i 
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utformningen utav FMEA-blanketten, enkelt att ändra och möblera om, möjligheten att göra 

avancerade macron och stödprogram. Andra fördelar är att det ger en möjlighet till 

databashantering, samt genom att samla alla FMEA i samma filformat underlättar för att gå 

tillbaka och ta tillvara på tidigare erfarenheter (Rydebrink, 1995, sid 22). 

 

En viktig nackdel som inte bör förbises är det faktum att analysens brainstorming kan riskera 

att ersättas utav ett ”klipp och klistrande” i och med möjligheten att ta tillvara på tidigare 

erfarenheter. Detta är ingenting som ska göras utan det ska undvikas i alla lägen. Hela 

grundtanken med FMEA är ju att hela gruppens samlade erfarenheter och kunskap ska slås 

ihop för att hitta bristerna i det objekt som analyseras. Detta hämmas om gamla FMEA används 

för mycket och ersätter kreativiteten hos gruppen (Rydebrink, 1995, sid 13, 22). 

 

FTA 
FTA står för Fault Tree Analysis och översätts på svenska till felträdsanalys. FTA är en så 

kallad ”top-down”-metod och används vid sökandet av orsaker till en bestämd händelse. FTA 

börjar med den oönskade topphändelsen och därefter söks orsaker till händelsen. Detta görs 

genom att ställa frågan ”Hur kommer det sig att det här händer?”. Orsakerna som hittas kopplas 

därefter ihop på ett logiskt sätt med hjälp utav olika symboler (de vanligaste använda är och 

samt eller). Orsaker fortsätter att sökas neråt i kedjan till en bashändelse är nådd. Efter detta 

kan även beräkningar genomföras för att se ”hur stor sannolikheten är att en bestämd händelse 

ska orsaka en bestämd kritisk huvudhändelse” (Rydebrink, 1993, sid 14; 1995, sid 44, Haik, 

Shahin, 2011, sid 219, Berman, Klefsjö, 2007, sid 173-174). 

 

FTA kan användas för att analysera orsakssambanden på orsakerna som framkommer vid en 

FMEA analys, på så sätt kan de åtgärdas effektivt. Eller så kan det göras omvänt. Alltså att en 

FTA görs först och då visar vilka delar i ett komplext system som är passande att analysera 

med hjälp utav FMEA (Rydebrink, 1995, sid 44). 

 

FTA är alltid ett bra supplement till FMEA, bland annat ger det en visualiserad bild utav 

analysen och visar på samband mellan de olika komponenterna (Stamatris, 2003, sid 45). 

 

 

7.3.2 Insyn i företaget 

Studenten har befunnit sig på Stegia den mesta tiden utav examensarbetet och har deltagit i 

projektmöten och diskussioner, detta för att skapa en förståelse för hur Stegias projektprocess 

går till och hur arbetssättet med APQP fungerar. För att ytterligare skapa förståelse och 

kunskap har studenten fått stor tillgång till Stegias dokumentation och har även deltagit i möten 

med kunder och då även fått tillgång till kundernas dokumentation, både i det aktuella projektet 

och i några utav de andra pågående projekten. Studenten har även vid ett projekt inom 

medicinteknik fördjupat sig i och arbetat med kundens dokumentation och blivit huvudansvarig 

för att det ifylles korrekt. De dokument som studenten ansvarat för heter Project Readyness 

Review (PRR) och Supplier Statement of Work (SSoW). PRR är ett dokument som visar hur 

projektet ligger till, vad som är öppna punkter och vad som är nästa steg. SSoW är ett 

dokument som är skapat för att samla all nödvändig information från både köparen och säljaren 

för att kunna genomföra ett lyckat projekt. 
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Utöver det så har det varit studentens ansvar att få de anställda på R&D avdelningen att under 

framtagandet utav aktuatorn hela tiden tänka på och framförallt dokumentera riskerna.  

 

Under arbetet på Stegia inkom krav från olika kunder på dokument som Stegia i dagsläget 

saknade i sin verksamhet, exempelvis en Contingency Plan. Det kom även önskemål direkt från 

Stegia att de saknade vissa dokument som kan vara bra att ha vid deras projektarbeten, 

exempelvis validering utav leverantörer. Dessa dokument har studenten varit med och tagit 

fram, med viss hjälp utav de anställda på Stegia. Studenten valde att använda samma formspråk 

till alla de nya dokumenten och använde även detta formspråk vid det framtagna FMEA-

dokumentet. Studentens förhoppning är att detta arbete ska fortsätta och att all dokumentation 

på Stegia ska följa samma formspråk och därför skapa en image åt Stegia.  

 

Aktuellt projekt 
Eftersom studentens huvudansvar ligger i att ta fram ett dokument för riskanalys som passar till 

alla Stegias projekt valdes det att fokusera på det aktuella projektet med e-AAM, det är ett så 

pass stort och omfattande projekt så slutsatsen drogs att passar riskanalysen till detta projekt så 

går det att anpassa till de övriga också. 

 

Stegia har fått en kravspecifikation utav e-AAM för en aktuator som ska utföra en linjär 

rörelse. Aktuatorn kommer att befinna sig i en växel på bakaxeln i en bil. Vid sammankoppling 

med e-AAMs interface är meningen att aktuatorn ska förflytta kugghjul i tre positioner, 

handling, neutral och traction. 

 

Vid examensarbetets start hade Stegia tagit fram en version utav aktuator, under 

examensarbetets gång kommer denna version att ändras och justeras till den slutgiltiga 

versionen.  

 

Det är studenten som ansvarar för riskanalys utav de olika versionerna utav aktuatorer. Efter 

studentens första möte med e-AAM framkom önskemål ifrån Stegias sida att studenten även 

ska ansvara för dokumentation utav versioner som skickas iväg till e-AAM, plan validation och 

verifaction och slutligen hur aktuatorn ska testas innan den lämnar Stegia. 

 

Vid analys utav kundens kravspecifikation kräver e-AAM att vid önskemål ha tillgång till 

följande dokument: 

- DFMEA (Design – FMEA, svenska konstruktions-FMEA) 

- PFMEA (Process – FMEA) 

- Fault Tree Analysis 

- Event Tree Analysis 

- Reliability Analysis including Reliability Prediction 

 

Design-FMEA, Process-FMEA och FTA är begrepp som blev utredda under litteraturstudien. 

Det övriga begreppen fick en egen liten litteraturstudie och där framkom att Event Tree 

Analysis är en teknik för att hitta och utvärdera händelseförloppet vid uppkomsten utav ett fel 

(Clifton & Ericson, 2005, sid 223). Det är viktigt att lägga märke till skillnaden mellan FTA 

och ETA: 

- FTA, söker efter orsaker till händelser, alltså varför uppkommer ett fel. 

- ETA, söker händelser till orsakerna, alltså hur ser händelseförloppet ut vid ett fel. 
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Reliability Analysis including Reliability Prediction bör, enligt studentens erfarenhet, syfta till 

tillförlitlighetsberäkningar.  

 

Studenten har i samråd med Stegia beslutat att detta inte hör till huvuduppgiften i 

examensarbete och det är därför inte nödvändigt att detta hinns med. 

 

 

7.3.3 Test av programvara 

Det var flera utav programvarorna som hade en 30-dagars demoversion, så denna laddades ner 

och testades. På grund utav tidsbrist gick det inte att hinna lära in alla funktioner i programmen. 

Studenten valde därför att enbart använda de som inspiration och se vilka funktioner och 

designdetaljer som var bra och praktiskt och sedan se ifall dessa var möjliga att använda i det 

slutgiltiga FMEA-dokumentet.  

 

PTC – Windchill Quality Solutions 
Påminner om Microsoft Office i layouten. Programmet erbjuder flera möjligheter utöver 

FMEA exempelvis Event Tree, Prediction och FTA. FMEA delen utav programmet delar upp 

fönstret i två delar för att underlätta överskådligheten. Det finns en FMEA som är färdigt med 

kolumner och användaren lägger till rader. Det finns rullmenyer att välja ur vid 

bedömningsskalorna och även vid Effect. Effect är förövrigt uppdelat i två, först Local Effect 

och sedan End Effect (www.ptc.com). 

 

ReliaSoft 
XFMEA påminner även den om Microsoft Office i layouten. Upplevs som aningen komplext 

om programvaran enbart ska användas vid FMEA-analyser. Positivt att det går att växla 

emellan att visa FMEA-analysen i tabellform, träddiagram eller en filtrerad version. 

 

Även Relia Softs programvara har färdiga skalor i rullmeny att välja ifrån, RPN räknas fram 

automatiskt och färgmarkeras beroende på värdet om rutan ”highlight priority” är ikryssad 

(www.reliasoft.com).  

 

Rektron AB  
Layouten hos Rektron FMEA känns igen. Tankarna förs till Windows 95-97 och imponerar 

inte så mycket. Det finns en enkel menyrad med vad som antas vara de mest nödvändiga 

genvägarna. Det är enkelt att skapa ett nytt dokument och programmet gör det mesta jobbet, det 

är mer bara att fylla i den fakta som finns. Vid skapandet utav ett nytt dokument finns 

möjligheten att välja vilken typ utav FMEA som ska genomföras, Rektorn har valt att kalla det 

variant. 

 

För att lägga till delar och bygga på analysen så används dubbelklick och högerklick på musen.  

 

Analysen visas i form utav ett träddiagram med boxar och det gör att den är lättöverskådlig. En 

annan fördel är möjligheten att välja komplexiteten, det finns blåa pilar i hörnen på boxarna 

och dessa avgör ifall just den grenen utav diagrammet ska vara synligt för tillfället eller inte. 

RPN räknas fram automatiskt när felsannolikheten, allvarlighetsgraden och 

upptäcktssannolikheten har valts. Vid högt RPN uppkommer en rödmarkering som visar på att 

något bör göras, i detta fall kan grenen vidareutvecklas ytterligare med rekommenderade 

http://www.ptc.com/
http://www.reliasoft.com/
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åtgärder och uppföljning. Möjlighet finns även att skriva in datum när åtgärden genomfördes 

och visar i stapelform hur RPN ändras efter åtgärden (www.rektron.se).  

 

Sammanfattningsvis 
Programvarorna som testades har både för- och nackdelar. Beslut har tagits ifrån studenten i 

samråd med Stegia att någon ny programvara inte ska köpas in. Istället ska studenten skapa ett 

dokument i Microsoft Excel, något som Stegia redan har i datorerna och därför skapas inga 

extra kostnader för företaget.  

 

Det var som nämnt vissa fördelar designmässigt som programvarorna hade, dessa 

designdetaljer är något som studenten använde sig av i konceptutvecklingen. En detalj var det 

liggande träddiagrammet som flera utav programvarorna hade, den gav en lättöverskådlig bild 

av analysen och kopplingarna mellan feltyp, feleffekt och felorsak syntes tydligt.  

 

 

7.3.4 Enkätundersökning 

Det var svårigheter att finna deltagare till projektet. Det var många som tackade nej till att delta 

för att de tyckte att de hade för liten kunskap inom området, de som besvarade enkäten 

motsvarar bara cirka 20 % utav de tillfrågade (de tillfrågade var ca 50 stycken). Bland 

deltagarna i enkäten tyckte majoriteten att de hade en liten (under medel) erfarenhet utav 

riskanalyser och då främst FMEA. Resultatet utav enkätundersökningen använde studenten för 

att ytterligare belysa de slutsatser som examensarbetet resulterade i. Svaren och frågorna i 

enkätundersökningen återfinns i fullständig form i Bilaga 6. 

 

En fråga som ställdes i enkäten var hur viktig deltagarna tyckte att det var att genomföra en 

riskanalys vid ett produktutvecklingsarbete och där var alla överens om att det var mycket 

viktigt att genomföra en riskanalys. En deltagare i undersökningen svarar följande på den 

frågan: ”Ett projekt kommer alltid att bli konfronterat med en del problem, om man i förväg 

kan undvika de mest kritiska så ökar chansen att projektet genomförs med goda resultat”. 

 

En annan fråga som de flesta deltagare var överens om var när i produktutvecklingsfasen en 

FMEA bör genomföras. Där svarade de flesta att en FMEA bör genomföras så tidigt som 

möjligt och det var någon som även hade skrivit att den bör utföras pågående under hela arbetet 

för att på så sätt undvika att missa händelser som kan påverka produkten och dess 

konsekvenser. 

 

Deltagarna blev ombedda att lista de svårigheter de påträffat vid arbete med FMEA och om de 

tror att dessa svårigheter hade kunnat åtgärdas på något sätt och skulle då även skriva upp 

dessa. Det var flera svårigheter som listades upp, bland annat att det var svårt med 

poängsättningen alltså att hålla en jämn bedömningsnivå. Det var även någon deltagare som 

tyckte att FMEA ”skrämmer”, den är så stor och det är så mycket att tänka på så det är lätt att 

tappa fokus. Förslag från deltagarna på aktiviteter som skulle kunna underlätta arbetet med 

FMEA var bland annat att diskutera poängsättningarna inom arbetsgruppen så att alla har 

samma uppfattning. Ett annat förslag var att inte trycka så hårt på själva metoden utan försöka 

fokusera mer på målsättningen med metoden, alltså vad är det som ska uppnås? 

 

Det var någon deltagare som tryckte på att en FMEA ska genomföras av en tvärfunktionell 

grupp och när frågan kom upp vilka som bör sitta med i denna grupp blev topp fyra: 

http://www.rektron.se/
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konstruktören, projektledare, kvalitetsteknikern och produktionsteknikern. Snubblade på 

målsnöret gjorde montören.  

 
BILD 10 – Svar ifrån enkätdeltagarna i diagramform. 

 

Alla deltagare var, som nämnt tidigare, överens om att riskanalyser var viktigt för ett 

produktutvecklingsarbete men vid frågan på om de litade mer på ett företag som använde 

FMEA som en obligatorisk del av sitt arbete jämfört med ett företag som inte gjorde det så var 

det bara 40 % som svarade ja. Övriga 60 procent svarande nej (30 %) eller vet inte (30 %). Den 

sista frågan i enkätundersökningen var följande: ”Tänk dig att du är inköpare på ett företag. Du 

har två företag du väljer mellan när det gäller att köpa in delmontage, det ena har arbetat med 

FMEA och det andra har inte gjort det. Vilket företag väljer du? (Vi förutsätter att delmontagen 

är identiska)”. Där svarade 90 % att de skulle välja företaget med FMEA och 10 % att de skulle 

välja företaget utan FMEA.  

 

Sammanfattning och slutsats 
Enkäten var väldigt sent påkommen i examensarbetet och studenten hann inte kolla av 

frågornas utformning med handledaren på högskolan. När enkätundersökningen var färdig 

upptäcktes att den sista frågan saknade ett svarsalternativ: ”Användande av FMEA eller inte 

skulle inte påverka mitt val”. Det var en deltagare som mailade och skrev: ” Tack för 

möjligheten att bidra till ditt examensarbete. Jag ville bara kommentera sista frågan i din 

enkät eftersom jag tyckte det kändes viktigt. Jag saknade ett alternativ där – ”användande av 

FMEA eller inte skulle inte påverka mitt val”. Varför jag tycker det är viktigt är för att jag tror 

att du kan komma att basera delar av dina slutsatser på den frågan, men faktum är att för mig 

skulle det inte vara avgörande i ett sådant val – även om det i övrigt anses ”lika”. Därför har 

jag svarat att jag skulle använda den utan FMEA för att det inte ska vrida till dina slutsatser – 

jag är rädd att frågan blir ledande och att de flesta svarar ja… ”. 

 

Tillförlitligheten på resultatet och svaren på enkätundersökningen är tyvärr inte alltför stor, 

detta beror dels på att det var så få deltagare i undersökningen och dels på att det var många av 
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de som deltog som ansåg sig inte ha så stor kunskap inom området. Det kan dock vara en 

blygsamhetsgest och att deltagarna har svårt att bedöma sin egen förmåga. Trots detta bör 

resultatet inte stå skrivet i sten utan mer ses som en svag vägledning, något. Studenten har valt 

att inte enbart använda enkätundersökningen som en vägledning, som ett bevis på att 

examensarbetets resultat går åt rätt håll. Det gemensamma resultatet av alla deltagare stämmer 

med det som studenten själv har konstaterat, exempelvis att FMEA bör göras så tidigt som 

möjligt i projekten och att det är ett svårt verktyg om kunskap och erfarenhet saknas. Även 

detta är luddiga svar då det är tolkningsbart vad som är tidigt i ett projekt och hur mycket 

kunskap och erfarenhet som krävs för att det ska bli ett ”lättare” arbetet med FMEA. 

 

 

7.4 Idé- och Konceptgenerering 

Det har inte varit några tydliga gränser för idégenereringen respektive konceptgenereringen. 

Det har alltså varit svårt att veta när idégenereringen slutade och konceptgenereringen började. 

Därför har dessa slagits ihop till ett och samma kapitel.  

 

De koncept som har tagits fram under examensarbetet har inte varit koncept för hela FMEA-

dokumentet utan studenten har istället valt att ett koncept enbart innefattar en funktion eller 

detalj. Det skulle kunna ses som enbart idéer men varje koncept har noga övervägts och i de 

flesta fall testats, de är ”bärande idéer” (www.ne.se). 

 

Följande text visar på tankegången hos studenten och hur arbetet fortskred under idé- och 

konceptgenereringen. I slutet finns en sammanfattning som kortfattat listar de olika koncepten 

som arbetades fram.  

 

7.4.1 Frågeställningar 

Hela tiden fanns de olika frågeställningarna med i bakhuvudet på studenten: 

 

I vilka projekt ska en FMEA göras? 
Ska Stegia använda FMEA vid alla projekt som genomförs eller ska det enbart användas vid 

vissa projekt? Ska det vara orderstyrt, alltså ett kundkrav? 

 

I det aktuella projektet som genomförs på Stegia, med eAAM som kund, är FMEA ett 

kundkrav och det är den främsta anledningen till att den genomförs. Stegia bör ta ställning till 

hur de vill göra i fortsättningen. FMEA behöver inte vara speciellt tidskrävande, redan idag 

använder sig Stegias konstruktörer utav riskbedömningar dock inte dokumenterade sådana. Så 

det enda som egentligen är helt nytt är fördjupningen och dokumentationen. Skulle FMEA bli 

en standard för alla projekt på Stegia skulle kunskapen öka för varje projekt och FMEA arbetet 

bli mindre och mindre tidskrävande. Nackdelen med att enbart genomföra FMEA på vissa 

projekt är att det finns risk att FMEA blir främmande och ovant och därmed tidskrävande och 

jobbigt. Som Britsman, Lönnqvist & Ottosson (1993) skriver: ”Det är bättre att ha genomfört 

en analys och eventuellt ha missat ett fel än att inte ha genomfört någon analys alls”. 

 

En annan viktig sak att nämna är att FMEA inte enbart är ett dokument som tas fram under 

produktutvecklingen i förebyggande syfte, det är även ett bra dokument när produkten är 

färdigställd och ute hos kund. Skulle ett fel uppstå kan FMEAn användas ”baklänges”, finns 

felet med så har leverantören där listat de tänkta felorsakerna (Hellström, Anders). Detta är 

http://www.ne.se/
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något som sparar tid och skapar en förståelse hos kunden, för det är inte ofta som kunderna vet 

hur en produkt är konstruerad och allt hänger ihop. Den här metoden med att använda FMEAn 

baklänges är något som studenten har erfarenhet utav och det var till stor hjälp vid ett 

projektarbete som genomfördes när studenten var sommarteknolog på Volvo Powertrain och 

hade till uppgift att finna rotorsakerna till ett flertal problem med en maskin.  

 

När i APQP-processen ska FMEA genomföras? 
Arbetet med FMEA bör ske så fort som möjligt, en lämplig fas vore i fas två i APQP 

processen, CP2. Det är då önskvärt att en D-FMEA och en översiktlig P-FMEA genomförts. 

Dessa dokument kommer att betraktas som öppna dokument till dess att produkten är helt 

bestämd, med konstruktion och produktionsaspekter.  

 

Vid ett möte med handledaren på skolan diskuterades spårbarheten för FMEA. Stegia använder 

sig utav en projektlogg som visar status på alla projekt, om de är pågående eller avslutade. I 

denna projektlogg finns även en länk till varje projekts APQP-mapp och där finns all data och 

information om projektet, det är i denna mapp som FMEAn kommer finnas.  

 

På vilket sätt ska den göras? 
Önskvärt vore om det går att få FMEAn att beröra flera områden och på så sätt vara flexibel. 

Vid en kortare brainstorming mellan studenten och handledaren på Stegia kom det fram vissa 

områden och frågeställningar som ansågs lämpliga att koppla till en FMEA för Stegia. Nedan 

syns en sammanfattning av vad som antecknades ner under brainstormingen. 

 

- BOM-lista  

Främst över komponenterna. Vilka komponenter finns i produkten? Kan produkten 

delas upp i system, delsystem och komponenter? Möjlighet att ha FMEAn i flera nivåer 

i samma dokument, alltså system, delsystem och komponenter? Skriva ut artikelnummer 

på komponenterna i FMEA dokumentet? 

- Ritningar 

Kopplat till FMEA så att det syns vilken revision som analyseras? 

- Spårbarhet 

Fördel om det finns spårbarhet på komponenterna, så att det enkelt är att koppla dem 

till vilken batch de kommer ifrån och på så sätt minska eventuella recallkostnader.  

- Design 

Varför just den här designen? Går det att styrka val ytterligare med hjälp av FMEA? 

- Konstruktion 

Varför den här tekniska lösningen? Poka Yoke? Varför det här materialet? Går det att 

styrka val ytterligare med hjälp av FMEA? 

- Mjukvara 

Varför ser mjukvaran ut som den gör? 

- Materialföreskrifter 

Har kunden särskilda krav på materialet, exempelvis inom medicinteknik? 

- Verktyg/produktion 

Stämmer momenten? Är renligheten vid produktion och montering tillräcklig? 

- Testutrustning 

Bör testutrustningen analyseras? Kan testutrustningen påverka produkten på något sätt 

som bör analyseras? 

- Emballage 

- Användarinstruktioner 

Är produkten ”idiot-säker” för kunden och slutkunden? 
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- Leverantör 

Genomföra en audit av leverantören? Uppfyller leverantören alla kraven? Är 

leverantören ISO? 

- Beräkningar 

Vid bedömningen av sannolikheten att ett fel ska inträffa vore det önskvärt med något 

som styrker bedömningen. Exempelvis en beräkning som visar på varför ett visst 

material har valts, kanske med hänsyn till hållbarhet. 

- Koppling till andra dokument 

För att slippa att FMEAn blir för avancerad och innehåller för mycket information som 

egentligen inte är nödvändigt är det önskvärt att ha FMEA dokumentet direkt kopplat 

till andra dokument, exempelvis loggboken som bland annat håller kolla på ritningar 

och revisioner. 
(Sammanfattning av brainstorming mellan student och handledare på Stegia) 

 

Att genomföra en riskanalys är inget arbete för en ensam person utan det bör genomföras i en 

tvärvetenskaplig grupp. Ett lämpligt antal deltagare vore 3-5 personer, vilka personer som är de 

viktigaste deltagarna beror på vilken typ utav FMEA som ska genomföras. Det viktigaste är att 

alla är insatta i rätt tänk och vet hur en FMEA-analys går till. 

 

Hur ska den vara designad? 
Det måste gå att redovisa vad FMEAn ska behandla och vad som INTE ska analyseras i just 

denna FMEA, 

 

För att underlätta arbetet och minska förvirring vore det optimalt att endast ha en typ utav 

dokument som är anpassningsbar för alla typer utav FMEA, i detta fall Design FMEA och 

Process FMEA. 

 

Designen bör vara lättolkad och vid en fullständigt ifylld FMEA ska den vara enkel att läsa av, 

en tanke är att skapa någon typ utav rutsystem likande ett träddiagram precis som en av de 

testade programvarorna (Rektron) byggt upp det. 

 

Hur ska den uppdateras? 
Det vore bra med en person som ansvarar för att FMEAn uppdateras och ifylles korrekt under 

hela projektets gång. Just under utvecklingsfasen av konstruktionen och designen kanske det 

ska vara konstruktörens ansvar att fylla i de olika komponenterna och se till att det är rätt 

version och revision i den senaste upplagan av FMEA, detta eftersom det är konstruktören som 

har mest insyn i konstruktionens ändringar och framfart.  

 

Vem/vilka ska ansvara för den? 
Det vore bra om de anställda på Stegia kunde få en utbildning i FMEA, kanske ett certifikat när 

utbildningen är genomförd som visar på att denna anställda är behörig att leda och/eller delta i 

arbetet med en FMEA. Det vore även bra utifall en kvalitetstekniker eller liknande är 

projektledare för FMEAn, det är dennes ansvar att FMEAn blir genomförd på ett korrekt sätt.  

 

Hur länge ska den vara giltig? 
FMEAn bör betraktas som ett öppet dokument till dess att projektet är avslutat, alltså när inga 

fler ändringar ska göras på produkten och processen för att ta fram den är helt bestämd. 
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7.4.2 Praktisk förståelse 

För att skapa en FMEA som fungerar även i praktiken och inte enbart i teorin valdes att göra en 

FMEA på den aktuella aktuatorn och bygga upp dokumentet eftersom. Det allra första som 

gjordes var att titta på ritningarna över aktuatorn och förstå dess uppbyggnad, se vilka delar 

som påverkade varandra. Detta gjordes i diskussion med konstruktören. En annan viktig del i 

den praktiska förståelsen var att vara med och bygga ihop en aktuator. På så sätt fick studenten 

snabbt en uppfattning om vilka steg i monteringsprocessen som är kritiska och vad som kan gå 

fel, fel som ska analyseras i FMEAn och värderas för att slutligen åtgärdas.  

 

7.4.3 Första utkast, FMEA version ett 

På grund utav ett inplanerat möte med kunden i det aktuella projektet var ett första utkast 

tvunget att genomföras redan under examensarbetets femte vecka. Det första utkastet bygger på 

studentens tidigare erfarenhet utav FMEA-analyser och kunskap, både tidigare kunskap och 

kunskap ifrån litteraturstudien. Studenten har i detta skede alltså inte utvecklat några olika 

koncept utan valde istället att kolla på koncept efter det första utkastet. 

 

 
Bild 11 – Första utkastet på FMEA, (delvis censurerad på grund av sekretess). 

 

Den första versionen av FMEA dokumentet skapade studenten i ett Excel-dokument, 

dokumentet skapades utifrån Stegias grundläggande krav i kombination med e-AAMs 

önskemål. Inspiration till dokumentet hämtades ifrån de olika programvarorna som studenten 

testat. Eftersom det enbart var ett första utkast inför mötet med kunden där det skulle visas att 

en riskanalys påbörjats gjordes bedömningen att det räckte med att visa upp en påbörjad 

DFMEA. 

Design 
Högst upp i dokumentet finns en box med viktig information som rör FMEAn, exempelvis 

vilken komponent den berör och koppling till skissen. Boxen innehåller även statusen på 

FMEAn (om den är Finish eller On gong), det finns även med namnet på den person som är 

ansvarig för att FMEAn blir gjord. 

 

Dokumentet innehåller 14 stycken kolumner, se bild 12 nedan.  

 

 
Bild 12 – Kolumnerna i FMEA, version 1 

 

 

 



42(59) 

Beskrivning av kolumnerna: 

 

System Denna kolumn möjliggör att genomföra FMEA på olika nivåer i 

komponenten. Det kan vara hela systemet eller ett delsystem, exempel 

kan vara ”Whole System” eller ”Housing” (delsystem). 

Component För att beskriva vilken komponent som analyseras, exempel i hela 

systemet är komponenten Actuator men i systemet Housing så kan 

komponenten vara Screw. 

Function En kort beskrivning över komponentens funktion i hela systemet.  

Failure mode Feltypen, skriver vad för fel som kan uppstå. 

Effect(s) of failure Feleffekt, här skrivs effekten av felet. 

S Severity, allvarlighetsgraden. Skala på 1-10. 

Cause(s) of failure Felorsak, här skrivs den bakomliggande orsaken till felet upp. 

O Occurrence, felsannolikheten. Skala på 1-10  

Current Control Listar om det i dagsläget finns några aktuella kontroller för att 

motverka uppkomsten av fel. 

Prevention Vad som kan göras för att undvika uppkomsten av fel, exempelvis 

ändra något i designen.  

D Detection, upptäcktssannolikheten. Skala på 1-10. 

RPN Produkten av S ∙ O ∙ D, maximum är 1000. 

Recom. Actions Åtgärder som rekommenderas att genomföras för att undvika att fel 

uppstår. 

Action(s) taken Vilka åtgärder som har genomförts. 

 

Övrigt 
FMEA dokumentet är på engelska, detta gjordes främst av den anledningen att Stegia är ett 

internationellt företag och engelska är då det mest lämpade språket. Meningen är också att 

dokumentet som tas fram ska kunna användas inom hela Stegia koncernen och då är svenska 

uteslutet eftersom Stegia inte enbart är svensktalande. 

 

Bedömningsskalorna i det första utkastet är direkt tagna ifrån e-AAM’s mall för FMEA.  

 

Synpunkter och avstämning 
Vid en snabb titt på utkastet utav FMEAn hade e-AAM inga synpunkter på ändringar. Det 

beslutades att gemensamt genomföra FMEA under en heldag. På så sätt skulle perspektivet 

komma både ifrån Stegias håll med aktuatorn och från e-AAMs håll med infästningen. 

 

En detalj som högskolans handledare påpekade vid en titt på det första utkastet var att 

ritningsnumret stod med och att det på så sätt ska gå att se vilken CAD-drawing som FMEAn 

är kopplad till. Enligt handledarens erfarenhet kan detta bli ett krångligt moment som under 

processens gång kan glömmas bort att uppdateras, så i nästa utkast bör det finnas en annan 

form av återkoppling, exempelvis i dokumentationsnamnet. En tanke som vid diskussion kom 

ut på Stegia var att bredvid komponenternas namn även ha artikelnummer och revision, på så 

sätt fås en överblick av vilken version och revision som just nu behandlas.  
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7.4.4 Loggbok 

Det framkom att Stegia även önskade en dokumentation om vilken version utav aktuator som 

levereras till kund. Dokumentationen ska innefatta serienummer, mjukvara och hårdvara, det 

ska även framgå hur många aktuatorer av en viss version som levererats. En första tanke som 

dök upp var att på något sätt sammankoppla denna loggbok med FMEAn, så det gjordes helt 

enkelt i samma Excel-bok som FMEA-dokumentet. Tanken är då att det i FMEAn ska synas 

vilken version av aktuator den behandlar. En utvecklingsmöjlighet skulle kunna vara att ha 

flera FMEA dokument, en till varje version i samma bok.  

 

 

7.4.5 Sammanfattning: De olika koncepten 

Som tidigare nämnt var studenten tvungen att genomföra ett första utkast tidigt i 

examensarbetet och detta gjorde att studenten inte hunnit ta fram några koncept. Så studenten 

valde då att utgå ifrån det första utkastet och därifrån bygga sina olika koncept. Detta för att 

både Stegia och e-AAM gillade upplägget på det första utkastet. 

 

Nedan listas och beskrivs de olika koncepten kortfattat.  

 

Koncept 1 – Träddiagram  
Utforma dokumentet som ett liggande träddiagram för att på så sätt kunna skapa en överskådlig 

och lättolkad FMEA-analys.  

 

 
Bild 12 – Principbild av koncept 1, Liggande träddiagram 

 
Koncept 2 – Förminska och förstora 
Möjlighet att komprimera och expandera analysen i datorversionen. Vid fullständigt 

komprimerad analys ska enbart system/delsystemen vara syndliga och där finns möjlighet att 

expandera ett system i taget och se alla komponenter i respektive system. Komponenterna ska 

också gå att expandera och då är det möjligt att se alla felsätt för den komponenten och så 

fortsätter möjligheten att expandera från vänster till höger i FMEA-analysen.  

 

 

erna onn- kol- ver kri- bes- som Text 

Text 

Text 

Text Text Text Text Text Text 

Text Text Text Text 
Text Text 

Text Text 

Text Text Text Text Text Text 

Text Text Text Text Text Text Text 
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Bild 13 – Principbild av koncept 2, förminska och förstora. Här är det helt komprimerat 

 

 

 

 

 
Bild 14 – Principbild av koncept 2, förminska och förstora. Här är det delvis expanderat 

 
Koncept 3 – Färgkoder, grund 
För att skapa en överskådlig bild utav FMEA-analysen bör färgkoder användas. Färgkoderna 

ska aktiveras när text kommer in i rutan och det gör att dokumentet blir lättöverskådligt och 

tydligt. 

 

Sidhuvud, med text som beskriver de olika kolonnerna 

Text Text Text Text Text Text Text 

   Text Text Text Text 

  Text Text Text Text Text 

    Text Text Text 

 Text Text Text Text Text Text 

 Text Text Text Text Text Text 

Text Text Text Text Text Text Text 
Bild 15 – Principbild av koncept 3, färgkoder, grund. Möjliga färgkoder 

 
 
Koncept 4 – Färgkoder, bedömningsskalorna 
Ha färgkoder vid bedömningsskalorna och vid RPN-kolumnen, färgkoderna är kopplade till 

bedömningstalet och hur pass stort det är. Ett lågt värde ger grönt medan ett högre ger gul, 

orange och slutligen rött. På så sätt blir det enkelt att se vart resurser ska läggas för att åtgärda. 

 

erna onn- kol- ver kri- bes- som Text 

Text + 
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Sidhuvud, med text som beskriver de olika kolonnerna 

Kommer 

ingen färg 

Tappar 

funktionen 

8 Slut på bläck 3 Visuell 

kontroll 

2 48 Skaffa större 

patron 

  8 Bläcket 

torkat 

1 Ingen 

kontroll 

1 8 Skaffa kontroll 

vid montering 

av patron 

Pennan 

ramlar isär 

Tappar 

funktionen 

10 Felmontering 8 Visuell 

kontroll 

5 400 Inför 

utbildning 
Bild 16 – Principbild av koncept 4, färgkoder, bedömningsskalorna. Exempel på färgkoder vid 

bedömningsskalorna 

 

Koncept 5 – Hjälpavsnitt, lathund 
För att underlätta arbetet med FMEA ska ett hjälpavsnitt finnas tillgängligt, som en typ utav 

lathund som beskriver och förklarar hur FMEAn ska fyllas i. Hur tankegången ska vara och 

liknande. 

 

Koncept 6 – Checklista 
Det ska finnas en checklista med saker att tänka på. Checklistan är uppdelad i två delar, en som 

fylls i under FMEA-analysen och en som fylls i när FMEA-analysen anses vara färdig. Det 

finns frågor som exempelvis: ”Går det att montera fel, vad händer då?”. 

 

Koncept 7 – Bedömningsskalor anpassade till företaget 
Ta fram anpassade bedömningsskalor till Stegia för felsannolikheten, allvarlighetsgraden och 

upptäcktssannolikheten. Bedömningsskalorna ska vara anpassade till Stegias produkter och 

bygga på tidigare erfarenhet på företaget.  

 

Koncept 8 – 10-gradig bedömningsskala 
En 10-skalig bedömningsskala är den vanligast förekomna bedömningsskalan vid FMEA. Det 

är också det som talar för att använda en sådan bedömningsskala. Nackdelen vid en 10-gradig 

skala är att skillnaderna mellan de olika graderna blir otydliga, vilket gör att bedömningen blir 

svårare och risken blir att analysen känns opålitlig 

 

Koncept 9 – 5-gradig bedömningsskala 
En 5-gradig bedömningsskala skulle underlätta arbetet vid val om vilken grad som skall sättas. 

Det blir inte lika stor egen tolkning och bedömning som det kan bli vid en 10-gradig skala. En 

5-gradig skala ger även möjlighet till ett neutralt mellanläge, 3. Detta mellanläge gör att de 

inblandade inte behöver ta ställning på samma sätt som vid en jämn skala, detta kan vara både 

positivt och negativt.  

 

Koncept 10 – Gemensamt dokument  
För att ytterligare underlätta arbetet ska alla FMEA-analyser gå att genomföra med samma 

dokument som grund. Den ska alltså vara anpassningsbar för stora som små analyser och även 

passa de olika typerna av FMEA (då främst process- och design-FMEA). 
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Koncept 11 – Koppling till andra dokument 
Ha FMEAn kopplad till Stegias övriga dokument. Exempelvis ritningar, loggbok. 

 

Koncept 12 – Spårning  
Vid komponentnamnet ska det även finnas med ett ID i form av artikelnummer/ritningsnummer 

och revision för att veta vilken komponent eller version av komponent som är behandlad i just 

denna FMEA. Det gör det även enkelt att hela tiden hålla FMEAn uppdaterad. 

 

Koncept 13 – Utbildning 
Avsätta en halv/hel dag för utbildning utav riskanalyser så att de anställda kommer in i rätt 

tankebanor och förstår vikten av att dokumentera riskerna och på så sätt kvalitetssäkra sina 

produkter. Skapar en image på företaget.  

 

Koncept 14 – Egen vidareutveckling vid behov 
Programvaran Rektron hade funktionen att vid ett högt RPN vidareutveckla FMEAn och lägga 

till en åtgärd och när åtgärden var genomförd räkna fram ett nytt RPN. Detta är bra för att på så 

sätt visa på en förändring och förbättringen utav den.  

 

 

7.5 Konceptval 

Eftersom det blev en hel del koncept under konceptgenereringen valde studenten att använda 

Pughs beslutsmatris för att på så sätt kunna eliminera några och se vilka koncept som var så 

pass bra att de var värda att arbeta vidare med. Beslutsmatrisen finns med i fullständigt form 

som bilaga 7.  

 

 
Bild 17 – Pughs beslutsmatris för koncepten 

 

Som referens valde studenten att ha en gammal FMEA-blankett (se bild 09, sid 30). Som syns i 

beslutsmatrisen var koncept 10, 11, 12, och 14 extra utmärkande när det kom till den viktade 

poängsumman. Studenten valde därför att titta extra på dessa vid utvecklingen av det slutgiltiga 

dokumentet för Stegia.  
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8. Resultat 

Här nedan följer resultatet av detta examensarbete. Hur slutresultatet kom fram återfinns under 

kapitlet 9. Analys. 

 

 

8.1 Stegia dokument 

Studenten har utöver FMEAn även skapat andra dokument åt Stegia. Några av de dokumenten 

är Log Book, Contingency Plan, Control Plan, Process Audit och Supplier Qualification. 

 

8.1.1 Gemensamt formspråk  

Stegia hade sedan tidigare några dokument som följde samma formspråk men det fanns flera 

olika modeller på dessa så studenten valde att skapa en helt egen mall för Stegias nya 

dokument. Alla de nya dokument som togs fram till Stegia under examensarbetet följer ett 

gemensamt formspråk skapat av studenten och det syns tydligt att de hör ihop och kommer från 

ett gemensamt företag. Tanken är att dokumenten ska passa till hela Stegias koncern. Stegias 

logotyp ligger alltid i dokumentets vänstra sidhuvud och i mitten återfinns dokumentets 

fullständiga namn. Dokumentet börjar alltid med en 2,41 cm marginal och inleds alltid med en 

ljusgrå box, se bild 18 nedan.  

 

 

  
Bild 18 – Den övre delen av dokumenten som tagits fram. 

 

Övriga detaljer som alltid återkommer i Stegias dokument är typsnitt och typstorlek.  

 

 

8.2 FMEA 

Det slutgiltiga FMEA dokumentet skapades som en bok i Excel och består av enbart flikar; 

FMEA och Help. Båda flikarna talar samma formspråk och är enkelt utformade. FMEA-fliken 

är anpassad för att passa både Design-FMEA och Process-FMEA. De två flikarna i FMEA-

dokumentet finns med i fullständigt form (FMEAn är dock inte ifylld) som bilaga, se bilaga 8. 
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8.2.1 Design- & Process-FMEA 

Längst upp i dokumentet återfinns den ljusgråa boxen med viktig information rörande FMEAn. 

Det är också överst i dokumentet som FMEA-typen skrivs, Process eller Design. (FMEAn ska 

även passa andra typer av FMEA om så önskas). 

 

FMEAn är konstruerad så att när text skrivs in i en ruta så blir rutan svagt blå, detta för att 

underlätta överskådligheten och se vad som är ifyllt och hur de hänger ihop. RPN räknas ut 

automatiskt när Sev, Occ och Det är ifyllt och det följer formen Sev ∙ Occ ∙ Det. 

 

 

 
Bild 19 – Stegias nya FMEA-dokument. Här påbörjad analys. 

 

FMEA-mallen är i dagsläget inte ändringsskyddad men tanken är att hela dokumentet ska vara 

låst för ändringar utom i den gråa ”fakta-boxen” och i själva FMEA-analysdelen. 

 

Kolumner 
Efter den tionde kolumnen, RPN, fortsätter FMEAn med ytterligare kolumner åt höger, de 

finns där utifall RPN blir högt för då är meningen att det ska finnas en plan för att åtgärda detta. 

Kolumnerna heter Recomended Action(s), Responsibility & target completion date, Action(s) 

taken och därefter nya Sev, Occ, Det och RPN. 

 

8.2.2 Help 

Help-fliken är ett hjälpavsnitt för att underlätta arbetet med FMEA-analysen. Vad de olika 

kolumnerna betyder och vad som ska skrivas in där. I detta avsnitt återfinns även de olika 

bedömningsskalorna. Hela helpfliken finns med som bilaga, se bilaga 9. 
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Bild 20 – Hjälpavsnitt med beskrivning av kolumner och framför syns bedömningsskalorna 

 

8.3 Frågeställning 

Nedan sammanfattas resultatet utav frågeställningarna, observera att det här fallet är resultatet 

utav just detta examensarbete som är riktat mot Stegia, det är möjligt att resultatet skulle se 

annorlunda ut mot ett annat företag och i ett annat sammanhang. 

 

8.3.1 I vilka projekt ska en FMEA göras? 

FMEA kommer till en början att användas i de projekt som kräver det, det kommer alltså vara 

kundbestämt. Såsmåningom kommer FMEA att vara ett standard dokument i Stegias process 

och kommer då att användas vid de flesta projekt, vare sig kunden kräver det eller ej.  

 

8.3.2 När i APQP-processen ska FMEA genomföras? 

FMEA ska påbörjas så tidigt som möjligt, men eftersom Stegias första steg i APQP-processen 

mest handlar om att samla in data och information från kunden så har studenten valt att lägga in 

FMEA i CP2 och då under ”Stegia documents”. Där kommer FMEA, tillsammans med andra 

viktiga kvalitetsverktyg att finnas.  

 

 
Bild 21 – Stegias APQP-dokument zoomat på den andra delen, CP2 och inringat vart FMEA bör införas. 
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8.3.3 På vilket sätt ska den göras? 

Den ska genomföras i en tvärvetenskaplig grupp som Stegia sätter ihop och personerna som 

deltar i FMEA-analysen ska vara samma som är kopplade till projektet i övrigt. Det kan, vid 

större och viktiga analyser, även förekomma att ”utomstående
3
” personer tas in i gruppen, detta 

för att få andra infallsvinklar på analysen. Det bör vara minst tre personer i den 

tvärvetenskapliga gruppen och max fem. Detta antal skulle passa bra in i Stegias arbetssätt. 

 

8.3.4 Hur ska den vara designad? 

Den är designad för att underlätta arbete och ge en överskådlig bild. Färgindikationen gör det 

tydligt att följa strukturen och se vilka felorsaker som hör till vilka feltyper. En annan 

designdetalj är att när dokumentet används vid datorn så är den översta delen av dokumentet 

låst ända ner till kolumnernas rubriker. På så sätt slipper den som fyller i dokumentet scrolla 

upp för att hålla koll på vilken kolumn som fylls i för stunden. Vid utskrift av dokumentet 

kommer första sidan innehålla den gråa boxen och de efterföljande sidorna kommer att ha 

kolumnrubrikerna överst på sidan. Dokumentet är anpassat för att vara lämpligt att skriva ut på 

liggande A4-format (fungerar även utmärkt på liggande A3).  

 

8.3.5 Hur ska den uppdateras? 

FMEA ska vara ett levande dokument och ska uppdateras kontinuerligt under projektets gång, 

det ska vara projektledarens ansvar att den blir uppdaterad. Vid små förändringar på 

produkten/processen behöver inte FMEA-gruppen samlas för att uppdatera analysen utan då 

räcker det med att projektledaren uppdaterar. Vid större förändringar kan det dock vara bra om 

gruppen samlas igen och går igenom analysen tillsammans. 

 

8.3.6 Vem/vilka ska ansvara för den? 

Ansvaret ligger främst på projektledaren men ansvar ligger även på konstruktörerna och andra 

deltagare i projektet att rapportera alla förändringar till projektledaren, även de små 

förändringarna som kan anses obetydliga, exempelvis byte av en skruv. Skruven kan vara av 

annat material, annat gängtal och sådant som i sin tur kan påverka produkten. Det är dock 

projektledaren som har det övergripande och största ansvaret, det är projektledaren som 

bestämmer när och hur den ska uppdateras och vilka som ska delta. 

 

8.3.7 Hur länge ska den vara giltig? 

Det ska inte finnas någon bestämd tid utan det beror helt på vad projekt kräver och kunderna 

önskar.  

 

  
                                                 
3
 Utomstående syftas här på personer inom företaget men som inte arbetar med just detta projekt aktivt, det kan 

tillexempel vara en konstruktör. 
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9. Analys 

Här nedan följer analysdelen av rapporten. Den ger en inblick i studentens tankebana och 

vägen fram till resultatet.  

 

9.1 Frågeställning 

Nedan sammanfattas analys utav frågeställningarna, varför resultatet blev som det blev och hur 

val gjordes. 

 

9.1.1 I vilka projekt ska en FMEA göras? 

Studenten samtalade med Stegia och de kom gemensamt fram till att i FMEA kommer att vara 

kundbestämt till en början, det ska alltså vara upp till kunden ifall en FMEA ska dokumenteras 

eller inte. Detta val gjordes för att Stegia har många projekt och FMEA är ett nytt verktyg på 

företaget så det kommer i börjat att ta tid och resurser att genomföra FMEA på korrekt sätt. Det 

är dock Stegias önskan att under första halvåret av 2012 börja använda FMEA som ett 

standarddokument i projektprocessen, det kommer i de flesta projekt enbart att röra sig om en 

process-FMEA eftersom det oftast är kunden som har designansvaret och då är det inte Stegias 

ansvar att genomföra en design-FMEA.  

 

9.1.2 När i APQP-processen ska FMEA genomföras? 

Studentens tidigare erfarenhet, litteraturen och enkätundersökningen visade alla på att en 

FMEA bör genomföras så tidigt som möjligt i ett projekt. Studenten gjorde valet att lägga 

FMEA under den andra fasen av Stegias APQP. Den valdes att läggas första i den andra fasen 

eftersom den första fasen nästan enbart handlar om att samla in data och information ifrån 

kunden. FMEAn ligger alltså under CP2, Projekt och under ”Stegia documents”, tanken är att 

APQP-processen ska utvecklas ytterligare och då ska det ligga flera kvalitetsverktyg under 

denna punkt i processen. 

 

Det kan nämnas att en viss form utav riskanalys bör genomföras under den första gaten, CP 2 

Go/Wait, den riskanalysen ska avgöra om projektet är värt att arbeta vidare på. 

 

9.1.3 På vilket sätt ska den göras? 

Litteraturen var tydlig med att en FMEA analys inte är någonting som en ensam person ska 

genomföra. Det stämmer även överens med studentens egna erfarenheter och resultatet utav 

enkätundersökningen. Den bör genomföras av en grupp personer som alla arbetar aktivt med 

projektet och därför har kunskapen om projektet. Det är även önskvärt att gruppen är 

tvärvetenskaplig, det vill säga att det är personer från olika områden inom projektet detta för att 

få olika infallsvinklar och att kunskaperna ska komplettera varandra. Mängden människor i 

gruppen ska enligt litteraturen vara mellan tre och fem och det tycker studenten låter som en 

rimlig summa då det inte är bra med vare sig en för liten grupp eller en för stor. Tre till fem 

personer skulle även passa in bra i Stegias arbetssätt. 
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9.1.4 Hur ska den vara designad? 

Designen av FMEA-dokumentet var den största delen i examensarbetet. Den slutgiltiga 

designen efter examensarbetet, som är den som presenterades under resultatdelen av rapporten, 

är framtagen och utvecklad liknande en produktutvecklingsprocess. Dock så tog designen som 

start när Stegia hade möte med e-AAM och studenten var tvungen att snabbt fixa ihop ett första 

utkast, studenten valde då att bygga upp ett dokument i Excel med en traditionell FMEA-

blankett som grund. Detta första utkast fick inte så mycket feedback förutom att det såg bra ut. 

Men studenten valde ändå att fortsätta utveckla dokumentet då de övriga kraven ifrån Stegia 

inte var uppfyllda med dokumentet, såsom att det skulle vara komplext men flexibelt.  

 

Den slutgiltiga designen arbetades fram succesivt och koncepten som togs fram testades i flera 

projekt, det vill säga med olika typer av produkter och storlek, för att skapa en uppfattning om 

vad som kommer att fungera inom Stegia. 

 

Resultatet av examensarbetet rent designmässigt blev en bok i Excel med en flik för FMEA och 

en flik med hjälpavsnitt. Anledningen till detta var att studenten ville ge Stegia ett så lätt 

dokument som möjligt att arbeta med, därför utformades FMEA-dokumentet på ett sådant sätt 

att det går att använda vilken typ av FMEA som önskas (exempelvis process- eller design-

FMEA) och även hjälpavsnittet ska underlätta arbetet då det förklarar hur FMEA-dokumentet 

ska fyllas i.  

 

Färgindikationen som studenten lade till i FMEA-dokumentet som ger en blå bakgrund när det 

kommer text i en ruta lades dit för att skapa en struktur över dokumentet. Studenten hade själv 

känt att det kan vara svårt att följa en FMEA-analys och se vad som hänger ihop med vad. 

Genom färgindikationen blir dokumentet ”gren-likt” och det ger en överskådlig bild över hur 

grenarna sitter ihop och det gör det tydligt att följa strukturen och se vilka felorsaker som hör 

till vilka feltyper.  

 

9.1.5 Hur ska den uppdateras? 

Litteraturen påpekade att det är viktigt att betrakta FMEA som ett levande dokument så läng arbete 

med projektet fortfarande pågår. Den nämner även att det kan vara viktigt att utse en 

dokumentansvarig som bland annat ska se till att FMEAn uppdateras kontinuerligt under projektet.  

Dokumentansvarig är lämpligen projektledaren då det är denna som har koll över hela projektet och 

vet hur projektet ligger till. 

 

Det är av största vikt att dokumentansvarige får reda på uppdateringar utav alla deltagare i projektet 

under utvecklingsfasen av konstruktionen och designen kanske det ska vara konstruktörens ansvar 

att fylla i de olika komponenterna och se till att det är rätt version och revision i den senaste 

upplagan av FMEA, detta eftersom det är konstruktören som har mest insyn i konstruktionens 

ändringar och framfart. 

 
Vid små förändringar på produkten/processen behöver inte FMEA-gruppen samlas för att 

uppdatera analysen utan då räcker det med att projektledaren uppdaterar. Vid större förändringar 

kan det dock vara bra om gruppen samlas igen och går igenom analysen tillsammans. 
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9.1.6 Vem/vilka ska ansvara för den? 

Studenten och Stegia kom efter diskussion fram till att det skulle underlätta om det är en person 

som har det yttersta ansvaret för arbetet med FMEA och lämpligen är då detta projektledaren för 

FMEAn. Så det yttersta ansvaret ligger på projektledaren men det betyder inte att projektledaren 

har hela ansvaret för FMEAn, det ligger även ansvar hos konstruktörerna och andra deltagare i 

projektet att rapportera alla förändringar till projektledaren, även de små förändringarna som kan 

anses obetydliga. 

 

9.1.7 Hur länge ska den vara giltig? 

Detta var den svåraste frågeställningen under examensarbetet. Eftersom Stegia inte använt FMEA 

tidigare så finns det inga praktiska exempel att utgå ifrån, det är därför svårt att sätta en 

begränsande tid för hur länge FMEA-dokumentet ska vara giltigt. Det kom upp diskussioner om att 

FMEAn bör vara giltig åtminstone så länge som produkten tillverkas och säljs utav Stegia sedan är 

frågan om dokumentet enbart ska finnas hos kunden.  

 
Under examenarbetets tidsperiod så beslutades att det inte ska finnas någon bestämd tid utan att det 

helt beror på vad projekt kräver och kunderna önskar.  

 

 

9.2 Varför de designval som gjorts 

De val som studenten har gjort har dels varit kopplade till produktutvecklingsverktyg och 

resultaten utav dessa men mest har det varit kopplat emot de projekt som studenten varit 

delaktig i. Studenten har testat och jämfört flera olika uppbyggnader och typer av FMEA med 

flera olika produkter och processer. Det var ett av de största och viktigaste kraven som Stegia 

hade, att det skulle passa alla inkommande projekt. 

 

9.2.1 Utformning av dokumenten 

Alla dokument som togs fram till Stegia under examensarbetet följer samma struktur. De är alla 

upparbetade i Excel, tanken med det var att så småningom kunna binda ihop dem till olika 

Excel-böcker.  

 

Formspråket är nytt och framtaget utav studenten och det syns tydligt att de hör ihop och 

kommer från ett gemensamt företag. Tanken är att dokumenten ska passa till hela Stegias 

koncern. 

 

9.2.2 Bedömningstabell och siffror 

Beräkningen utav RPN har valts att göras på det traditionella sättet genom att multiplicera 

bedömningssiffrorna för felsannolikhet, allvarlighetsgrad och upptäcktssannolikhet med 

varandra och använda produkten som RPN. Detta val har gjorts av anledningen att det anses 

traditionellt och därmed är mest känt och använt bland företag.  
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Valet av värderingsskala stod mellan en 5-gradig skala eller en 10-gradig skala. De 10-gradiga 

skalorna är de som studenten själv kommit mest i kontakt med. Vid de 5-gradiga skalorna kan 

gruppen sätta ett neutralt värde, en trea (3). Det kan bli så att en trea (3) väljs utav ren lathet 

tillslut, att det inte finns tid eller ork att ta ett beslut om hur det väger över eller inte. En 10-

gradig skala valdes därför, detta trots att den 10-gradiga skalan kan bli luddig och flummig vid 

bedömningen. Det fanns planer på att ta fram en värderingstabell som var anpassad just för 

Stegia och passade deras verksamhet, tyvärr så fanns inte tiden till att göra detta och det kanske 

skulle det skapa förvirring bland kunderna att ha en värderingsskala som är helt ny i sitt 

utförande. Värderingsskalorna i bedömningstabellen är därför tagna ifrån den FMEA som e-

AAM skickade till Stegia för att visa på ett ungefär hur de ville ha den. Studenten har tittat 

igenom tabellen och det är samma siffror som kan hittas, i princip, i vilken FMEA-blankett 

som helst.  
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10. Slutsatser och rekommendationer 

Examensarbetets mål var att ta fram en FMEA i form utav en mall och en rutin till företaget 

Stegia som skulle passa både företaget och alla typer av projekt som Stegia har. Detta mål har 

studenten uppnått och studenten har även utvecklat flera andra dokument som saknades i några 

pågående projekt. Att studenten fått vara så delaktig i företagets verksamhet har underlättat 

arbetet enormt, det har gett studenten en klar bild av hur företaget arbetar och hur deras kunder 

arbetar och vad de har för krav och förväntningar. Under examensarbet uppkom önskemål om 

att studenten skulle ta fram Fault Tree Analysis, Event Tree Analysis, Reliability Analysis 

including Reliability Prediction samt sluttester för Stegias Actuator i projektet med e-AAM. 

Detta var något som studenten tyvärr fick lägga åt sidan för andra projekt och uppgifter på 

företaget. 

 

 

10.1 Rekommendationer för fortsatt arbete med det aktuella 
projektet 

Eftersom det inte fanns tid till utökning i form av ta fram vissa dokument och planering för 

projektet med aktuatorn så vore det dumt att inte börja med att föreslå det som en 

rekommendation för fortsatt arbete. Så rekommendationen är att ta fram dokument för: 

- Fault Tree Analysis 

- Event Tree Analysis 

- Reliability Analysis including Reliability Prediction 

- Slut-tester för produkter innan de lämnar Stegia (om det är möjligt att få fram någon typ 

av standard för alla produkter) 

 

10.1 Rekommendationer för Stegias utveckling av projektprocessen 

 

Under examenarbetets gång arbetade Stegia efter projektmodellen APQP, så beslutet togs att 

studentens uppgift var att finna vart i APQP-processen som FMEAn skulle passa in. Under 

arbetets gång märktes det att det inte enbart var FMEA som saknades i processen. Det saknades 

även andra kvalitetsverktyg. Arbetet med att ta fram dessa dokument för Stegia pågår just nu, 

när examensarbetet är avslutat. Även FMEA dokumentet har uppdaterats en aning. FMEA 

ligger fortfarande kvar i CP2 under Stegia Documents. 

 

Det pågår även funderingar på att uppdatera hela processen på Stegia, tanken är att fortfarande 

använda APQP som grund men utefter AIAGs manual och därmed ta ett steg närmare en 

ISO9001 certifiering som Stegia planerar att skaffa under 2012.  
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11.3  Muntliga referenser och samarbeten 

 

Eriksson, Lennie: Sales Manager, Stegia AB. Möten: genomgående under examensarbetet. 

 

Hellström, Anders: Universitetsadjunkt Maskinteknik, Mälardalens högskola. 

 

Sandvik, Mats: Lead Electronics Engineer, Stegia AB 

 

Stjernberg, Johan: CEO, Stegia AB 

 

Östman Lars-Olov: Technical Manager, Stegia AB 

 

 

11.4  Övriga Källor 

 

Rektron FMEA, Rektron AB. 

 

Windchill FMEA 10.0, Windchill Quality Solutions. 

 

XFMEA 5.1.1, ReliaSoft Corporation. 
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12. Bilagor 

Här följer en förteckning på rapportens åtta bilagor. De är alla hänvisade till tidigare i 

rapporten.  

 

12.1 Stegias APQP, Dokumentet 

Ett dokument som visar Stegias projektform med dess olika steg. Dokumentet är direkt kopierat 

från Stegia och det är denna mall de följde när examensarbetet startade. 

 

12.2 Stegias APQP, Beskrivning 

Ett dokument som beskriver hur arbetet ska gå till med APQP, det är mer som en checklista 

med de saker som bör tänkas på i varje steg och hur arbetet hela tiden ska fortskrida. 

 

12.3 Eldriven bakaxel 

En grafisk bild över den eldrivna bakaxeln. Med beskrivande och förklarande text. Bilden är 

hämtat från tidningen NyTekniks hemsida (www.nyteknik.se).  

 

12.4 Gantt 

Studentens aktivitetsplanering. 

 

12.5 QFD 

Stegias krav är listade och viktade, det är även genomfört en konkurrensanalys vid slutet av 

examensarbetet som även den finns med i detta dokument.  

 

12.6 Enkätundersökning 

En sammanställning av alla frågor och svar ifrån enkätundersökningen. 

 

12.7 Pughs beslutsmatris 

Visar på hur koncepten valdes ut. 

 

12.8 FMEA 

Studentens slutresultat. Visar designen på slutversionen av FMEAn som levererades till Stegia 

efter examensarbetet. 

 

12.9 FMEA, help 

Studentens slutresultat. Visar designen på hjälpavsnittet som förklarar och underlättar arbetet 

med FMEA-analysen. 

http://www.nyteknik.se/
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CP1 Sales 
Projektets första del innehåller fem delar och det är Stegias Sale Engineer som är ansvarig för 

att all nödvändig dokumentation och information om projektet kommer in till Stegia samt 

sparas/arkiveras på rätt plats så att projektet kan genomföras enligt rutinen.  

 

De fem delarna är: 

 

Technical information Grunddata för applikationen. Det kan vara information om 

applikationens syfte, funktion och arbetsmiljö. 

Customer documents Alla nödvändiga ritningar, datablad och specifikationer. Alla 

dokument och filer som kan betraktas som ritningsunderlag och 

parter från CAD-system. 

Critical components Ingående komponenter med speciella krav. Information om 

kritiska komponenter med datablad, teknisk information samt 

kundens interna specifikationer. (Exempel kan vara av kund 

egenutvecklade komponenter/artiklar med dedikerad leverantör 

eller motsvarande typ av komponenter som tillhandahålls av 

kund). 

Bill Of Material (BOM) Orginallista från kund med alla ingående komponenter u 

projektet.  

Safety regulations Säkerhetsinformation. All information från kund gällande 

säkerhetsföreskrifter för produkt eller komponenter. (Exempel 

kan vara elsäkerhet som CE, TÜF eller UL som ska uppfyllas av 

produkt eller komponent).  

 

CP2 Go/Wait 
När all nödvändig information för projektet är mottaget från kunden ska en genomgång för 

projektet göras. Denna genomförs av Ansvarig säljare tillsammans med de utvalda personerna 

som berörs. Mötet ska gemensamt ta ställning till om följande kriterier är uppfyllda: 

 

- Definiera projektinnehållet 

- Vad är den efterfrågade outputen av projektet? 

- Är information om kvantiteter och målpris tillgängligt? 

- Förekommer det några kritiska komponenter? 

- Finns alla nödvändiga dokument tillgängliga? 

- Finns det krav på UL, CUL, TÜF, CE, WEE, CCC eller andra specifikationer? 

- Kan kunden finansiellt stabil för att genomföra och finansiera projektet? 

 

Vid eventuella frågetecken ska ansvarig Sales Engineer kontakta kunden för att samla in 

nödvändig information. Om mötet anser att projektets innehåll uppfyller de krav som ställts 

anses projektet överlämnat till Sales Manger som nu är fortsatt projektledare. 

CP2 Project 
Vid inträde i steg två i projektet är Sales Manager projektledare om inget annat sagts eller 

meddelats på mötet CP2 Go/Wait. Projektledaren ska tillsammans med den, för projektet, 

ansvariga konstruktören och säljaren gå igenom kundens tekniska dokumentation. Detta för 

att kunna skapa nödvändig underlag och dokument för fortsatt arbete i projektet internt på 

Stegia. 

 

Bilaga 2 - Stegias APQP, Beskrivning



CP2 innehåller följande delar: 

 

Stegia documents Alla ritningar, datablad, specifikationer och processinformation som 

behövs för att från leverantören få korrekt information om priser, 

ledtider, minsta kvantiteter och batch-hantering. 

Stegia BOM Skapa en tillfällig BOM i Stegias dokument. Listan används initialt 

som underlag för att samla information om kundens artikel/ritning, 

Stegias artikel/ritning, RFQ-nummer, benämningar, priser etc. Innan 

materialsystemet uppdateras med aktuell version innan första köp. 

Document review När alla ritningar har upprättats och de dokument som anses 

nödvändiga är sparade ska en genomgång göras av projektledaren för 

att säkerställa kvalitén för produkten som ska offereras av Stegia. 

Närvarande bör minst vara Ansvarig säljare, Strategisk inköpare samt 

Ansvarig konstruktör. 

Request for Quotation Skapande av förfrågan för tillverkning/pris hos leverantör. 

Validation of quotes När alla priser är mottagna från leverantör och underlag BOM ör 

uppdaterat och sammanställt ska Strategisk inköpare tillsammans 

med Ansvarig säljare bereda underlag för offert till kund. Strategi för 

offert, volymer och villkor ska sammanställas vid detta tillfälle i 

samråd med Projektledare och/eller Säljansvarig.  

Customer quotation Skapa underlag för offert till kund. 

 

CP3 Go/Wait 
I och med att offert skickas till kund ska en genomgång göras av projektet med de berörda 

funktionerna. Mötet ska gemensamt ta ställning till om följande kriterier är uppfyllda: 

 

- Kontrollera att all projektdokumentation har blivit korrekt förstådd. 

- Bekräfta med Säljansvarig att kundens krav har blivit förstådda. 

- Bekräfta att inga ändringar har blivit gjorda och att inga ny krav kommit in muntligt 

ifrån kunden. 

 

Vid eventuella frågetecken ska Ansvarig säljare kontakta kunden för att samla in nödvändig 

information. 

 

CP3 Prototyp 
Vid inträde i det tredje steget i projektet är Sales Manager fortfarande projektledare om ingen 

annat sagts eller meddelats på mötet CP2 Go/Wait. 

 

Projektledaren ska med det underlag som skapats under steg två förbereda projektet för köp 

av prototyper. 

 

CP3 innehåller följande delar: 

 

MPS setup Lägg upp och registrera alla ingående artiklar + BOM i 

materialsystem 

Purchase prototypes För inköp av prototyper kan kundens önskemål variera något, vilket 

måste kommuniceras väl mellan Projektledare, Strategisk inköpare, 

Ansvarig säljare och kund. För vissa ändamål måste olika artiklar 



vara inköpta på så vis att de till 100 % motsvarar kommande 

produktionsmaterial. För andra artiklar finns inte samma krav, så att 

alternativ leverantör kan användas för att exempelvis korta ledtider. 

Receiving inspection Ankomstkontroll enligt gällande rutin för prototyper. 

Assembling Vid den montering som sker av prototyper ska en genomgång göras 

av Projektledare tillsammans med Ansvarig säljare, 

Produktionsingenjör, Ansvarig konstruktör samt Strategisk inköpare 

för att säkerställa att införskaffat material motsvarar specifikationer 

och kvalitet att monteringsbarhet är samma som uppskattad vid 

offerering samt genomgång av de fixturer samt övrig utrustning 

som kommer att behövas för produktion. 

Function test Det funktionstest som ska genomföras, antingen enligt kundens 

specifikationer eller Stegias egna underlag ska noga dokumenteras 

av Produktionsingenjören innan prover skickas till kund för test 

eller life. Detta är väldigt viktigt för att veta vilken prestanda 

produkten har innan leverans till kunden. 

Customer agreements När godkända prover är skickade, mottagna och testade av kund ska 

en genomgång göras av Projektledare, Ansvarig säljare samt 

Strategisk inköpare tillsammans med kund för att diskutera 

kommande produktionsstart, förväntade volymer, batcher, lager och 

materialåtagande. Detta är viktigt för att längre fram inte tappa tid 

och pengar. 

 

Strategisk inköpare ansvarar för att all information i materialsystemet grundar sig på samma 

underlag som för offert till kunden.  

 

CP4 Go/Wait 
I och med att prover skickats till kund samt blivit godkända ska en genomgång göras av 

projektet med de berörda funktionerna. Mötet ska gemensamt ta ställning till om följande 

kriterier är uppfyllda: 

 

- Kommer Stegia kunna uppfylla kundens krav? 

- Finns svårigheter att nå kraven? 

- Behövs stöd från kunden? 

- Vilken status har prototypen? 

- Hur ska produkten märkas? 

- Ska förändringar av ritningarna genomföras för att få slutgiltig design? 

- Finns ändringar påbörjade av kunden? 

- Produktionsstart, kvantiteter, ledtider? 

- Kundkontrakt, Safety Stock, Production Stock? 

 

Vid eventuella frågor ska Ansvarig säljare kontakta kunden för att samla in nödvändig 

information.  

 

Om mötet anser att projektets innehåll uppfyller de krav som ställts så anses projektet 

överlämnat till Produktionsingenjör som fortsatt projektledare. 

 



CP4 Production 
Vid inträde i det fjärde steget i ett projekt är Produktionsingenjören projektledare om inget 

annat sagts eller meddelats på mötet CP4 Go/Wait. Den Produktionsingenjör som ansvarade 

för byggnation av prototyper får en djupare roll i projektet under denna fas. 

 

Produktionsingenjören ska med hjälp av Strategisk inköpare skapa nödvändig dokumentation 

för flöden, tester och kontroll samt underlag i materialsystemet för att säkerställa framtida 

produktion. 

 

CP4 innehåller följande delar: 

 

MPS setup Säkerställa materialflödet i materialsystem. Gå igenom artiklar 

och strukturer för att genomföra de ändringar och justeringar som 

uppkommit under CP3. Alla ritningar ska släppas för produktion i 

status ”Released” med uppdaterade ritningsrevisioner. Strategisk 

inköpare ansvarar för att artiklar lämnas av till Inköpare. 

Purchase for produktion Köpa material från serieleverantör. Frisläpp order för produktion 

samtidigt sim artikel transfereras till produktionsinköp. 

Receiving inspection Skapa nödvändiga underlag för ankomst. Säkerställa att alla 

underlag är korrekta och har fått ny revision om någon artikel har 

ändrats från CP3. 

Assmebling Säkerställa processer, tester samt dokumentation.  Med underlag 

från proverna som monterades under CP3 ska 

Produktionsingenjören skapa alla nödvändiga underlag som krävs 

för att hålla den höga kvalitetsnivå som kännetecknar Stegia. Alla 

processer, tester och protokoll ska noga dokumenteras och sparas 

på så sätt att full historik finns. Alla fixturer och hjälpmedel ska 

färdigställas. 

Function test Säkerställa testförfarande i samråd med kund. Det funktionstest 

som ska utföras vid leverans av produktionsenheter ska baseras på 

det interna testet som utfördes under CP3 om inget annat sagts 

från kund. 

 

CP4 Production 
Efter att ett projekt har avslutats i och med att kunden lagt en beställning för produktion,  ett 

annat avtal har slutits, eller att kund under något steg av processen i APQP valt en annan 

lösning eller leverantör ska Sale Manager göra en genomgång av projektet med de deltagare 

som varit inblandade från Stegia. En enkel sammanställning med synpunkter (bra och dåligt) 

från deltagarna ska delges som ett protokoll och avslut av projektet.  
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Projektplan

PROJEKTPLAN
Projektnamn Beteckningar Datum Identitet

Examensarbete Planerat Utfall Revision

Stegia AB aktivitet Upprättad av

hållpunkt P Q Emilia Klint

G 1 Not

Aktiviteter v.33 v.34 v.35 v.36 v.37 v.38 v.39 v.40 v.41 v.42 v.43 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 v.50 v.51 v.52 v.1 v.2 v.3 v.4 tom v.13

företaget

Litteraturstudie

Idégenering

Konceptgenerering

Test och val utav

programvara

Uppbyggnad utav

dokument

Test

Konceptval

Genomförande utav

FMEA på projektet

Möte med handledare

(Högskolan)

Rapportskrivning

Presentation och

redovisning

Resurser plan Mantimmar Person-

utfall insats

15-aug-11

Datainsamling på

S
e

m
e

s
te

r

G 1

Sida 1
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Projektplan

20 8 10 8 10 8 8 8 80

företaget 20 8 3 8 5 8 16 16 2 2 2 2 2 2 5 101

Litteraurstudie 8 22 25 20 10 10 95

16 22 32 20 4 5 5 2 5 4 5 120

Idégenering 16 16 8 4 44

16 16 8 16 5 16 16 8 101

Konceptgenerering 8 8 8 10 34

5 5 5 8 8 31

Test och val utav 8 8 8 24

programvara 2 2 5 2 4 4 19

Uppbyggnad och utec- 10 8 16 8 25 25 25 25 25 167

kling utav dokumentet 5 8 2 3 5 3 10 20 35 35 126

Test 8 8 8 8 8 40

10 3 4 8 2 4 8 2 41

Konceptval 5 5

5 5

Genomförande utav 8 8 8 8 8 8 8 8 16 80

FMEA på projektet 5 2 3 1 5 3 19

0

0

Möte med handledare 3 5 5 5 18

(Högskolan) 3 5 5 13

Rapportskrivning 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 8 20 192

8 8 8 8 2 8 8 2 10 8 8 16 2 8 8 20 20 20 16 3 191

Presentation och redo- 8 16 24

visning (+ opponering) 12 12 24

Summa mantid plan 36 41 43 0 41 44 42 45 44 42 47 40 37 41 41 41 41 41 0 0 0 24 20 16 36 803

Utfall 44 41 43 0 43 49 50 48 39 40 44 44 40 42 50 56 20 20 20 16 3 12 12 0 0 791

ackum. plan 36 77 120 120 161 205 247 292 336 378 425 465 502 543 584 625 666 707 707 707 707 731 751 767 803

utfall 44 85 128 128 171 220 270 318 357 397 441 485 525 567 617 673 693 713 733 749 752 764 776 776 776

Datainsamling på

Sida 2
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Detta är sammanställningen av en enkätundersökning genomförd november 2011 via 

enkät.se 

 

1-3.  Bakgrundsfrågor 

 Kön Ålder Nuvarande sysselsättning 

1 Man 47-65 Projektledare, 4 år 

2 Kvinna 17-26 Student, 4½ år 

3 Man 17-26 Student, 4 år 

4 Man 47-65 Verksamhetschef, 30 år 

5 Kvinna 17-26 Student, 4½ år 

6 Kvinna 37-46 Kvalitetschef, 4 år 

7 Kvinna 37-46 Konstruktör, ½ år 

8 Man 17-26 Produktionsutvecklare, ½ år 

9 Man 17-26 Student, 5 år 

10 Man 17-26 Student, 5 år 

 

4. Hur viktigt tycker DU att det är att genomföra en riskanalys vid ett 

produktutvecklingsarbete? (Utveckla ditt svar) 

1. Oerhört viktigt att göra detta för att minimera risker i projektarbetet. Ska genomföras 

tvärfunktionellt i organisationen. 

2. ganska viktigt för att veta att produkten verkligen håller 

3. Det är av stor vikt att en utförlig och korrekt riskanalys utförs vid produktutveckling. 

4. Dem frågor man bör ställa i varje projekt och utvecklingsarbete, likväl som i löpande 

produktion är, - hur mycket får det kosta, i kvalitetsbristkostnader, att inte veta vilka 

risker arbetet, produktval etc får kosta. Entusiasmen får inte driva dig att ta okända 

risker. Svaret är b la därför: Mycket viktig 

5. Beroende på om det är ett komplext projekt eller ej är det nödvändigt. För att välja rätt 

projekt bör en riskanalys göras. 

6. Bör vara en del av förstudiearbete inför att starta ett produktutvecklingsarbete, det är 

dock inte alldeles säkert att det dokumenteras som en separat riskanalys. 

7. Jag tycker att användning av riskanalys skulle spara tid jag lägger ner på arbetet. Med 

välgenomförd riskanalys, skulle jag förhoppningsvis undvika göra fel. 

8. Mycket viktigt. Ett projekt kommer alltid att bli konfronterat med en del problem, om 

man i förväg kan undvika de mest kritiska så ökar chansen att projektet genomförs 

med goda resultat 

9. Det är mycket viktigt enligt min mening. Dock är det rätt beroende på vilken bransch 

utvecklingsarbete sker inom. Inom t.ex. kärnkraftsbranschen är riskanalyser av varje 

ny komponent som sätts i en reaktor extremt viktiga. 

10. Jag har tyvärr ännu inte genomfört en riskanalys vid ett produktutvecklingsarbete, men 

tror dock att det är jätte viktigt. 
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5. Vilka utav följande riskbedömningsverktyg har du använt vid produktutveckling? 

 

 

 

 

6. Hur stor erfarenhet anser DU att DU SJÄLV har utav riskanalyser? (och då främst 

FMEA) 

1. Medel 

2. Mycket liten 

3. Liten 

4. Mycket liten 

5. Medel 

6. Mycket liten 

7. Liten 

8. Medel 

9. Stor 

10. Mycket liten 

 

 

  



7. När i produktuvecklingsfasen ska en FMEA göras enligt DIG? Varför just då? 

1. I tidigt skede (Pre-study) För att se kostnadsbilden innan begäran pengar görs 

2. under konceptutvecklingen 

3. FMEA:n bör utföras pågåede under hela arbetet av de skälet att inte missa händelser 

som kan påverka produkten och dess konsekvenser. 

4. För att säkerställa, rätt kvalité till rätt pris(investeringskostnad) med rätt 

leveranstidpunkt 

5. Tidigt i processen för olika koncept och sedan uppdatera den utefter processen. 

6. Som nämnt tidigare ganska tidigt. 

7. Tidigt 

8. Den ska inte användas för tidigt, bland de sista stegen vid utveckling av produkten 

innan tillverkning, detta för att eliminera de största riskerna. Annars kan en FMEA 

användas senare för ett system med flera produkter och processer. 

9. Lite olika beroende på vilken typ av produkt och produktområde som det arbetas inom 

men jag kan tycka att det borde användas i ett tidigare skede än vad det gör idag 

många gånger. Att försöka väva in någon typ av "preFMEA" i samband med 

konceptval kunde nog vara lämpligt i vissa sammanhang, tror jag. 

10. Vid början lär det vara lämpligast, då tidigare misstag inte vill upprepas. För att 

minimera risken för upprepande av tidigare misstag bör FMEA användas så tidigt som 

möjligt. 

 

8. Vid arbete med FMEA, vilka svårigheter fann DU? 

1. Inga direkt 

2. Minns inte 

3. Att finna alla händelser som kan påverka produkten och dess konsekvenser. 

4. Har nyttjat metodexperter och därför endast nyttjat resultat i och från riskmöten samt 

resultet för konsekvensbedömningar och åtgärdsbeslut. Därdör kan jag inte bedöma 

FMEA utifrån denna synpunkt - experterna balanserar troligtvis ev. svårigheter av 

denna typ. 

5. Det är svårt med poängsättningen - lätt att den blir "för" subjektiv. 

6. Att komma över tröskeln att förstå att verktyget inte var målet utan att innehållet är det 

viktiga. Det gör ofta att det "låser sig" för folk, man stirrar sig blind på en metod man 

inte förstår och tappar lätt bort rätt fokus, istället för att se det som ett hjälpmedel. 

7. Att tänka på ett strukturerat sätt. 

8. Att hålla en jämn bedömningsnivå. 

9. Att ge "korrekta" värden på allvarlighetsgrader, frekvenser m.m. ser jag som den 

största svårigheten. 

10. Har ej tillräckligt med erfarenheter för besvara denna fråga. 

 

 

  



9. Hade dessa svårigheter kunna åtgärdats på något sätt? Hur då? 

1. – 

2. – 

3. Att hitta de kritiska och viktiga händelserna i ett tidigt skede så dessa kan elimineras 

tidigt utan att påverka produkten negativt 

4. De sända problemen ska formuleras till möjligheter i "riskmöten" för beslut av 

projektledningen om de inte man lösas direkt utan extra kostnad 

5. diskutera fram poängsättningen med andra alt ha en tabell som förklarar de olika 

poängalternativen 

6. Enkla mallar och att inte trycka så hårt på metod utan på målsättning med metoden - 

vad vill man uppnå 

7. Genom att bli mer rutinerad. 

8. Svårt då varje situation är en bedömning, men en specificerad lista säkrar kvaliteten i 

analysen. 

9. Förmodligen genom att skaffa sig mera information om produktens olika komponenter 

och användningsområden. Detta kan dock vara svårt vid framtagning av helt nya 

produkter. 

10. Har ej tillräckligt med erfarenheter för besvara denna fråga. 

 

 

 

10. När i produktutvecklingsfasen ska en FTA göras enligt DIG? Före, efter eller 

samtidigt som FMEA? Varför just då? 

1. Ingen erfarenhet 

2. vad är en fta? 

3. Pågående med samma motivering som som på fråga 7 

4. finns möjlighet gör dem samtidigt, gärna med olika gruppsammansättningar 

5. Vad är FTA? 

6. För lite erfarenhet med FTA för att kunna ha en åsikt. 

7. Har ingen bestämd åsikt. 

8. Innan åtgärden fastställs i FMEA 

9. I många fall tror jag det kan vara bra att göra en FTA innan FMEA för att helt enkelt 

ge en bättre överblick av hur stor skada ett fel på en delkomponent kan resultera i. 

Men detta är svårt att säg på rak arm, det hänger antagligen väldigt mycket på hur stort 

och komplicerat system som ska analyseras vilken ordning av dessa verktyg som är 

bäst lämpat i det specifika fallet. 

10. Har ej tillräckligt med erfarenheter för besvara denna fråga. 

  



11. Vilka bör sitta med vid en FMEA-analys? (du kan välja så många du vill) 

 

1. Konstruktören + Projektledaren + Montören + Kvalitetsteknikern + 

Produktionsteknikern 

2. Konstruktören + Projektledaren + Kvalitetsteknikern + Kunden 

3. onstruktören + Projektledaren + Montören + Kvalitetsteknikern + 

Produktionsteknikern + Kunden 

4. Företagets VD + Konstruktören + Projektledaren + Kvalitetsteknikern + 

Produktionsteknikern 

5. Konstruktören + Projektledaren + Montören + Kvalitetsteknikern + 

Produktionsteknikern 

6. Konstruktören + Projektledaren + Montören + Kvalitetsteknikern + 

Produktionsteknikern 

7. Konstruktören + Projektledaren + Montören + Kvalitetsteknikern + 

Produktionsteknikern + Kunden 

8. Konstruktören + Projektledaren + Montören 

9. Konstruktören + Projektledaren + Montören + Kvalitetsteknikern + 

Produktionsteknikern 

10. Konstruktören + Projektledaren + Kvalitetsteknikern + Produktionsteknikern 

 

 

  



12. Litar du mer på ett företag som använder FMEA som en obligatorisk del av sitt 

arbete med produktutveckling än vad du litar på ett företag som inte alls använder 

FMEA? 

1. Vet inte 

2. Vet inte 

3. Ja 

4. Ja 

5. Nej 

6. Nej 

7. Nej 

8. Vet inte 

9. Ja 

10. Ja 

 

 

13. Tänk dig att du är inköpare på ett företag. Du har två företag du väljer mellan när 

det gäller att köpa in delmontage, det ena har arbetat med FMEA och den andra har 

inte gjort det. Vilket företag väljer du? (Vi förutsätter att delmontagen är identiska) 

 

 



Krav Vikt Ref 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Anpassningsmöjlighet 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

Passa företaget 5 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2

Flexibelt 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2

Komplext med möjlighet att förenkla 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1

Enkel att använda 3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 -2 0 2 0

Överskådlig 2 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 2 -2 0 0 2

Poängsumma oviktad 2 5 3 2 5 4 2 0 0 8 4 6 5 7

Poängsumma viktad 5 17 9 7 14 12 9 0 0 26 24 26 19 25

Referens: Vanlig FMEA

Koncept 1: Träddiagram

Koncept 2: Förminska och förstora

Koncept 3: Färgkoder, grund

Koncept 4: Färgkoder, bedömningsskalorna

Koncept 5: Hjälpavsnitt, lathund

Koncept 6: Checklista

Konecpt 7: Bedömningsskalor anpassade till företaget

Koncept 8: 10-gradig bedömningsskala

Koncept 9: 5-gradig bedömningsskala

Koncept 10: Gemensamt dokument

Koncept 11. Koppling till andra dokument

Koncept 12: Spårning
Koncept 13: Utbildning

Koncept 14: Nytt RPN

Arbetsgång:

Koncept för värdering

I ett första steg bedöms om ett koncept klarar en punkt i kravspecen sämre, lika bra eller bättre än referensen. Sätt -1, 0 respektive +1. Alla koncept som 

klarat grovgallringen bedöms enligt alla kravpunkter. För en ytterligare bedömning av några av de bästa koncepten kan bedömningen förfinas genom att 

använda bedömningsskalan -2, -1, 0, +1 och +2. För att beakta kravens olika viktighet kan kraven viktas och viktfaktorerna beaktas i bedömningen.
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FMEA

Failure Mode and Effect Analysis

FMEA type: Process

Core Team

Item Function Failure mode Effect(s) of Failure

S 

e  

v

Cause(s) of failure
O

c c
Current Control Prevention

D 

e  

t

RPN
Recomended 

Actions

Responsibility & 

target 

completion date

Action(s) 

taken

S 

e  

v 

O

c c

De  

t
RPN

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Document name:

Original FMEA Date

Telephone

FMEA Revision Date

Prepared byDesign or Process ResponsibilityPart Descriprion

Part number Eng. Change level/date
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FMEA type: Process

Core Team

Item Function Failure mode Effect(s) of Failure

S 

e  

v

Cause(s) of failure
O

c c
Current Control Prevention

D 

e  

t

RPN
Recomended 

Actions

Responsibility & 

target 

completion date

Action(s) 

taken

S 

e  

v 

O

c 

c

De  

t

RP

N

R
P

N
 =

 S
ev

 ⋅
 O

cc
 ⋅

 D
et

H
ig

h
 v

al
u

e 
n

ee
d

 t
o

 b
e 

ad
ju

st
ed

Look at the 

failure mode and 

deside a proper 

action to prevent.

N
ew

 D
et

ec
ti

o
n

, 
af

te
r 

th
e 

ac
ti

o
n

s

N
ew

 R
P

N
, 

af
te

r 
th

e 
ac

ti
o

n
s

A short 

desciption of 

what item or 

function that is 

analysing.

 "How the failure 

register to the end 

user or customer".

The effects that can 

strike products, users 

or customer if 

something goes 

wrong. Connectet to 

te failure mode. Ger 

en förståelse om hur 

allvarligt felet är.

"Opposite to  

wished function". 

List all failure 

that can occur on 

the component.

S
er

v
er

it
y

. 
N

u
m

b
er

 b
et

w
ee

n
 1

-1
0

"The thing that has 

to be removed so 

that the failure can't 

develop".

The underlying 

causes to the failure 

modes.

Is there any 

control for this 

failure mode 

today? What is 

it?

Is there any 

prevention 

today? 

Example: 

Maybe the 

chosen 

material is so 

strong that the 

failure mode 

can't occur?

O
cc

u
re

n
ce

. 
N

u
m

b
er

 b
et

w
ee

n
 1

-1
0

Who is 

responsible for 

the actions, that 

they are being 

done.

When and 

what actions 

has been 

made.

N
ew

 S
ev

er
it

y
, 

af
te

r 
th

e 
ac

ti
o

n
s

N
ew

 O
cc

u
re

n
ce

, 
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te
r 

th
e 
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ti

o
n

s

D
et

ec
ti

o
n

. 
N

u
m

b
er

 b
et

w
ee

n
 1

-1
0

Part number Eng. Change level/date Original FMEA Date FMEA Revision Date

Document name:

Part Descriprion Design or Process Responsibility Prepared by Telephone
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Effect

Probability of 

Failure

Possible Failure 

Rates
Detection

Hazardous 

without warning

10
³ 100 per 

thousand 

vehicles / items

10 Absolute uncertain 10

Hazardous with 

warning
9

50 per thousand 

vehicles / items
9 Very remote 9

Very high

8
20 per thousand 

vehicles / items
8 Remote 8

High

7
10 per thousand 

vehicles / items
7 Very low 7

Moderate

6
5 per thousand 

vehicles / items
6 Low 6

Low

5
2 per thousand 

vehicles / items
5 Moderate 5

Very low

4
1 per thousand 

vehicles / items
4 Moderately high 4

Minor

3
0,5 per thousand 

vehicles / items
3 High 3

Very minor

2
0,1 per thousand 

vehicles / items
2 Very high 2

None

1
£ 0,010 per 

thousand 

vehicles / items

1 Almost certain 1

No discernible effect

Criteria: Severity of effect

Vehicle / item operable, but Comfort / 

Convenience item(s) operable at reduced 

level of performance. Customer somewhat 

dissatisfied.

Fit & Finish / Squeak and rattle item does 

not conform. Defect noticed by most 

customers (greater than 75%)

Fit & Finish / Squeak and rattle item does 

not conform. Defect noticed by 50 % of 

customers

Fit & Finish / Squeak and rattle item does 

not conform. Defect noticed by 

discriminating customers (less than 25%)

Very high severity ranking when a potential 

failure mode affects safe vehicle operation 

and / or involves noncompliance with 

government regulation without warning.

Very high severity ranking when a potential 

failure mode affects safe vehicle operation 

and / or involves noncompliance with 

government regulation with warning.

Vehicle / item inoperable (loss of primary 

function)

Vehicle / item operable, but at reduced 

level of performance. Customer very 

dissatisfied

Vehicle / item operable, but Comfort / 

Convenience item(s) inoperable. Customer 

dissatisfied.

Design control will almost certainly detect a 

potential cause / mechanism and subsequent 

failure mode

Very high: 

Persistent failures

High: Frequent 

failures

Moderate: 

Occasional failures

Low: Relatively 

few failures

Remote chance the Design control will detect a 

potential cause / mechanism and subsequent 

failure mode

Very low chance the Design control will detect a 

potential cause / mechanism and subsequent 

failure mode

Low chance the Design control will detect a 

potential cause / mechanism and subsequent 

failure mode

Moderate chance the Design control will detect a 

potential cause / mechanism and subsequent 

failure mode

Moderately high chance the Design control will 

detect a potential cause / mechanism and 

subsequent failure mode

Design Control will not and / or can not detect a 

potential cause / mechanism and subsequent 

failure mode; or there is no Design control

Very remote chance the Design control will 

detect a potential cause / mechanism and 

subsequent failure mode

Remote: Failure Is 

unlikely

Severity Occurence Detection

High chance the Design control will detect a 

potential cause / mechanism and subsequent 

failure mode

Very high chance the Design control will detect 

a potential cause / mechanism and subsequent 

failure mode

Criteria: Likelihood of Detection by Design 

control
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