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Sammanfattning (på svenska) 
 ITT Water & Wastewater:s produktion i Emmaboda består utav fyra produktverkstäder, 
PVS, PVT, PVB och PVX. Kvalitetsavdelningen på företaget har initierat en översyn av hur 
ankomstkontrollerna genomförs och att de verktyg som finns att tillgå används och på rätt 
sätt. 

Vid ankommande gods ska ett program som heter SkipLot användas, som avgör om 
artiklarna ska kvalitetskontrolleras eller gå direkt ut i produktion. Om det blir 
kvalitetskontroll ska man välja ut den kvantitet som ska kontrolleras efter en AQL-tabell. 
För att veta vilka mått som är kritiska används en kontrolloperationsbeskrivning (OB), en 
slags förenklad ritning med kritiska kontrollmått som är specifik för varje artikel.  

För att sammanställa nulägesanalysen har vi jämfört verkstädernas rutiner vid ankommande 
gods med en standarprocedur, och intervjuat personer med administrativa respektive 
praktiska befattningar. De finns mycket som skiljer de olika verkstäderna åt, men de grövsta 
skillnaderna är att inte alla använder AQL-tabellen och de som väl gör det använder endast 
den delen av standarden med de lägsta kontrollomfattningarna. På PVS vet inte 
mätteknikerna vad en AQL-tabell är.  

På PVT saknas operationsbeskrivningar till majoriteten av inköpsartiklarna. Där har man 
istället valt att tillverka egna mätprotokoll som man sedan går tillbaka till vid eventuell 
kontroll.  

Majoriteten av alla felen på beställningsartiklar upptäcks inte vid ankomstkontrollen utan i 
produktionen, vilket resulterar i stora förluster i både tid och pengar. Det grundläggande 
problemet är att man inte kan lita på sina leverantörer, vilket lägger grunden för temporära 
lösningar när egentligen ett långsiktigt, rutinuppbyggt förbättringsarbete behövs. 

Felrapporteringen till leverantör anses många gånger helt verkningslös, eftersom 
leverantören inte alltid åtgärdar problemen långsiktigt trots frekventa felrapporter. Detta 
resulterar i att många avvikelser inte rapporteras. Ett starkt tryck från produktionen i 
kombination med bristande uppföljning är en stor orsak till att man åtgärdar felet själv, 
istället för att ta den längre vägen med felrapportering och hårdare krav på leverantörerna. 

Genom att koppla ihop artikel-, leverantör och felbeskrivningsdatabaserna med databasen 
för OB, kan man framställa en rangordnad lista med vilket mått eller moment som ska 
utföras först, baserat på en tidsbegränsad lagring av vanligt förekommande fel från tidigare 
gjorda kontrollrapporter. Målet med denna funktion är att vinna tid i mätprocessen. 
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Användarfrekvensen av AQL är låg och vi har därför skapat en avskalad version (Se sid. 21) 
som är lättare att tillämpa och sedan följa. Syftet är att alla verkstäderna skall vänja sig vid 
att börja använda tabellen och dess arbetsmoment, för att efter hand utöka den i riktning 
mot originalversionen. 

Att tillämpa regelbundna möten angående kontrollrapportstatistik emot leverantörer, 
uppföljningar, korta och långsiktiga åtgärder i samhörighet med någon ifrån 
inköpsavdelningen anser vi vara en viktig grundpelare i det långsiktiga förbättringsarbetet. 
Ett av de övergripande målen är att få de som arbetar i inleveranskontrollen att inse att de 
utgör en värdeskapande process och inte tvärt om. 

Baserat på det resultat vi kommit fram till har vi utformat en arbetsbeskrivning som kan 
gälla som standard för hur arbetet i inleveranskontrollen skall gå till. 

  

Nyckelord 

Nulägesanalys, Förbättringsområden, Arbetsbeskrivning, Ankomstkontroll 
 

Abstract (in English) 

Through a thorough analysis of the current situation, we have highlighted differences in 
working methods for the various workshops and drew up proposals for improvements in 
combination with a practical work description that can be implemented in the company.  
 

Key Words 

Current state analysis, Areas of Improvement, Work description, Supply Control 
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Sammanfattning 

ITT Water & Wastewater:s produktion i Emmaboda består utav fyra produktverkstäder, 
PVS, PVT, PVB och PVX. Kvalitetsavdelningen på företaget har initierat en översyn av hur 
ankomstkontrollerna genomförs och att de verktyg som finns att tillgå används och på rätt 
sätt. 

Vid ankommande gods ska ett program som heter SkipLot användas, som avgör om 
artiklarna ska kvalitetskontrolleras eller gå direkt ut i produktion. Om det blir 
kvalitetskontroll ska man välja ut den kvantitet som ska kontrolleras efter en AQL-tabell. 
För att veta vilka mått som är kritiska används en kontrolloperationsbeskrivning (OB), en 
slags förenklad ritning med kritiska kontrollmått som är specifik för varje artikel.  

För att sammanställa nulägesanalysen har vi jämfört verkstädernas rutiner vid ankommande 
gods med en standarprocedur, och intervjuat personer med administrativa respektive 
praktiska befattningar. De finns mycket som skiljer de olika verkstäderna åt, men de grövsta 
skillnaderna är att inte alla använder AQL-tabellen och de som väl gör det använder endast 
den delen av standarden med de lägsta kontrollomfattningarna. På PVS vet inte 
mätteknikerna vad en AQL-tabell är.  

På PVT saknas operationsbeskrivningar till majoriteten av inköpsartiklarna. Där har man 
istället valt att tillverka egna mätprotokoll som man sedan går tillbaka till vid eventuell 
kontroll.  

Majoriteten av alla felen på beställningsartiklar upptäcks inte vid ankomstkontrollen utan i 
produktionen, vilket resulterar i stora förluster i både tid och pengar. Det grundläggande 
problemet är att man inte kan lita på sina leverantörer, vilket lägger grunden för temporära 
lösningar när egentligen ett långsiktigt, rutinuppbyggt förbättringsarbete behövs. 

Felrapporteringen till leverantör anses många gånger helt verkningslös, eftersom 
leverantören inte alltid åtgärdar problemen långsiktigt trots frekventa felrapporter. Detta 
resulterar i att många avvikelser inte rapporteras. Ett starkt tryck från produktionen i 
kombination med bristande uppföljning är en stor orsak till att man åtgärdar felet själv, 
istället för att ta den längre vägen med felrapportering och hårdare krav på leverantörerna. 

Genom att koppla ihop artikel-, leverantör och felbeskrivningsdatabaserna med databasen 
för OB, kan man framställa en rangordnad lista med vilket mått eller moment som ska 
utföras först, baserat på en tidsbegränsad lagring av vanligt förekommande fel från tidigare 
gjorda kontrollrapporter. Målet med denna funktion är att vinna tid i mätprocessen. 

Användarfrekvensen av AQL är låg och vi har därför skapat en avskalad version (Se sid. 21) 
som är lättare att tillämpa och sedan följa. Syftet är att alla verkstäderna skall vänja sig vid 
att börja använda tabellen och dess arbetsmoment, för att efter hand utöka den i riktning 
mot originalversionen. 

Att tillämpa regelbundna möten angående kontrollrapportstatistik emot leverantörer, 
uppföljningar, korta och långsiktiga åtgärder i samhörighet med någon ifrån 
inköpsavdelningen anser vi vara en viktig grundpelare i det långsiktiga förbättringsarbetet. 
Ett av de övergripande målen är att få de som arbetar i inleveranskontrollen att inse att de 
utgör en värdeskapande process och inte tvärt om. 
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Baserat på det resultat vi kommit fram till har vi utformat en arbetsbeskrivning som kan 
gälla som standard för hur arbetet i inleveranskontrollen skall gå till. 
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Summary 

ITT Water & Wastewater's production in Emmaboda consists of four workshops, PVS, 
PVT, PVB and PVX. The quality division at the company has initiated a review regarding 
the arrival for incoming deliveries, inspection of incoming goods, the tools required and 
also its overall performance.  

To determine whether arriving goods should be checked for quality defects, or go directly 
into production, they use an algorithm based computer program called SkipLot. If the 
program indicates “inspection”, the correct quantity number to be selected for inspection is 
to be found in the AQL table. A control operation description (OB) is a simplified drawing 
of each individual article, that is used to find out which of the different dimensions that are 
the most critical ones in the measuring and inspection process.  

To compile the current situation analysis, we compared the routines used in the different 
workshops at their individual departments of incoming deliveries, with a standard 
procedure. We also interviewed people with both administrative and practical positions. 

 There are a lot of different routines and operations that separates the production 
workshops. One of the more critical ones is that almost none of the workshops uses the 
AQL table the way it is supposed to, and it seems that only a part of the standard with 
minimum control range is applied, or even not at all. In PVS, inspection technicians do not 
know what an AQL-table is. 

PVT does not have operation descriptions for the majority of the purchasing articles. They 
have instead chosen to manufacture their own measuring protocols, which they use in their 
regular inspections.  

The majority of all defects discovered are not found during the quality inspection, but 
further down in the production line, which results in large losses in both time and money 
for the company. The fundamental problem is that they can not fully rely on their suppliers, 
which lays foundation for temporary solutions when really needed is a long-term, routine 
based, improvement operation.  

To compile and send error reports regarding the discovered defects to the suppliers is many 
times considered to be totally ineffective, because the suppliers does not always fix the 
problem long term, despite frequent reminders. The result is that many abnormalities are 
not reported. A strong pull from the production unit, combined with the lack of follow-up,  
is a big reason for correcting the error or defect on the delivered product yourself, instead 
of taking the longer route with error reporting and sharpening of the demands. 

By linking together the article, supplier and fault description database with the database for 
the OB, it is possible to compile a ranked list of the dimensions or moments to be 
performed first, based on database storage of common errors from the previous inspection 
reports. The objective of this function is to save time in the measuring process. 

The user frequency of the AQL table is low and we have therefore created a stripped 
version (See page 21) that is easier to apply and use. The aim is that all workshops have to 
start using the table and its operations, and later on, gradually extend it towards the original 
version.  
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We believe in applying monthly regular meetings regarding verification on error report 
statistics to suppliers, follow-ups and also short and long term actions on various 
improvements. These matters should be issued in solidarity with someone from the 
purchasing department, tough it is an important pillar of the long-term improvement. One 
of the overarching objectives is to get the employees at the division for incoming deliveries 
to realize that they represent a value adding process and not the opposite. 

Based on the result, we have designed a job description that is to be applied as a standard 
for how the different operations in division for incoming goods shall be performed. 
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Abstract 
Kvalitetsavdelningen på företaget har initierat en översyn av hur ankomstkontrollerna 
genomförs och att de verktyg som finns att tillgå används och på rätt sätt. Genom en 
grundlig nulägesanalys har vi belyst skillnader i arbetsmetoder hos de olika 
produkverkstäderna, och utifrån dessa utformat förslag till förbättringsåtgärder i 
kombination med en praktisk arbetsbeskrivning som kan implementeras vid 
ankommande gods.  

Nyckelord: 

• Ankomstkontroll 

• Nulägesanalys 

• Förbättringsområden 

• Arbetsbeskrivning 
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Förord 
Uppdraget som vi har åtagit oss kommer ifrån ITT Water & Wastewater:s 
kvalitetsavdelning, och vi vill härmed tacka dem för att vi har fått förtroendet att göra 
ett mycket intressant och inspirerande arbete här på kvalitetsavdelningen.  

Vi vill tacka hela kvalitetsavdelningen tillsammans med de personer som har bidragit 
med sin expertis inom respektive område i de intervjuer och möten vi baserat delar av 
rapporten på.  

Men framför allt ett stort tack till våra handledare Samuel Svensson och Lasse 
Johansson som har hjälpt och guidat oss genom hela projektets gång. 

 

Trevlig läsning, 

Andreas och Rasmus 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Kvalitetsavdelningen på ITT Water & Wastewater har det övergripande ansvaret för 
företagets kvalitetsutveckling. De olika produktverkstäderna har eget operationellt 
ansvar för kvaliteten där de har anställda kvalitetssamordnare, kvalitetstekniker och 
mättekniker. Varje produktverkstad har egen ankomstregistrering där också 
kvalitetskontroll sker. Kvalitetsavdelningen som inte hunnit följa upp och 
sammanställa hur inleveranserna fungerar i praktiken på de olika verkstäderna och har 
därför valt att utifrån de rådande förutsättningarna definiera ett examensarbete.    

1.2 Syfte 

Kvalitetsavdelningen på företaget har initierat en översyn av hur ankomstkontrollerna 
genomförs och att de verktyg som finns att tillgå används och på rätt sätt. Syftet med 
arbetet är att kvalitetsavdelningen ska få en bättre uppfattning hur inleveranser, 
ankomstregistrering och kvalitetskontroller fungerar i praktiken vid de olika 
produktverkstäderna. De vill också veta hur de skiljer sig från varandra och om någon 
avdelning gör något som är värt att belysa extra. Om så är fallet hur kan vi ta tillvara på 
det och går det att applicera på de övriga avdelningarna? 

1.3 Mål 

Utifrån uppdragsbeskrivningen (se bilaga 1) som vi erhålligt från kvalitetsavdelningen 
på ITT har vi satt upp följande mål för vårt arbete. 

• Vi ska göra en grundlig nulägesanalys av inleveranskontrollerna på de olika 
produktverkstäderna. Ta reda på hur ankomstkontrollen fungerar idag, vad 
som inte fungerar bra samt vilka möjligheter till förbättring det finns. 

• Vilka dokument och styrsystem finns det och hur används de? Kan vi 
effektivisera och öka användningen av dem? 

• När fel upptäcks vid ankomstkontrollen vad händer då och hur ser kontakten 
med leverantören ut? Sker det någon kontrollrapportering och följs det upp? 

• Hur effektiva är egentligen inleveranskontrollerna som de ser ut nu?  

• Följer verkstäderna upp utfallet från ankomstkontrollerna och i så fall hur 
fungerar det? Vi ska utarbeta förslag på hur det skulle kunna se ut för att det 
både ska göras och bli effektivt. 

• Komma med förslag och åtgärder som gör att de bättre fångar kvalitetsbrister 
vid inleveranserna. 
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1.4 Avgränsningar 

Det blir lätt att man hamnar i de svårigheter som finns med exempelvis övergripande 
leveranser till företaget, godsmottagningen eller de kvalitetsproblem som upptäcks ute 
i produktionen. För att inte riskera att förlora det ursprungliga syftet med arbetet har 
vi valt att begränsa oss till själva inleveranserna vid de olika produktverkstäderna samt 
kvalitetsarbetet som bedrivs där.  De interna inleveranserna från motorverkstaden och 
gjuteriet ingår inte i vårt arbete eftersom produktframställningen och dess 
inköpsartiklar skiljer sig från de övriga produktverkstäderna. Vår fokus ligger enbart på 
de artiklar som kommer från externa leverantörer.  

Vi lägger vikt vid att beskriva verktyg som Skiplot och AQL men går inte in djupare på 
leverantörsrutiner och E-purchasing. När det gäller de synpunkter på 
förbättringsmöjligheter vi fått ifrån de personer vi intervjuat har vi valt att begränsa 
oss till det som vi anser mest väsentligt att arbeta vidare med gällande vårt uppdrag. 

Gällande bakgrundsstatistiken valde vi att inte ta med hur många 
operationsbeskrivningar i förhållande till inköpsartiklar respektive produktionsverkstad 
har. Vi ansåg att databasutdraget inte gav en rättvisande bild eftersom det stora antalet 
tillbehörsartiklar som inte skall ha någon operationsbeskrivning (till exempel skruvar, 
brickor och muttrar) också ingår i kategorin inköpsartiklar.  
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2. Teori 

2.1 Kort om anläggningen 

ITT:s produktion i Emmaboda består utav fyra stycken produktverkstäder, ett gjuteri 
samt en motorverkstad. Gjuteriet och motorverkstadens uppgift är att förse 
produktverkstäderna med delar. De olika produktverkstäderna tillverkar pumpar och 
omrörare av olika varianter och storlekar. 

PVS - Små och medelstora avloppspumpar   

PVT - Stora pumpar 

PVB - Länspumpar för bland annat gruvdrift 

PVX - Omrörare 

På grund av det breda produktsortimentet skiljer sig mängden inköpsartiklar kontra 
egentillverkade artiklar mycket från avdelning till avdelning. Vid varje avdelning finns 
det en ankomstregistrering för ankommande gods där också kvalitetskontrollerna görs. 

2.2 SkipLot 

Vid ankomstkontrollen används en programvara som heter SkipLot och är baserad på 
en algoritm som avgör vilka artiklar som ska kontrolleras. Det finns två möjliga utfall, 
Skip och Lot. Om programmets utfall blir Skip hoppas kvalitetskontroll över och 
artiklarna går direkt ut i produktionen. Väljer programmet istället Lot som utfall ska 
ankomstkontrollanten välja ut en kvantitet efter AQL-tabell (se 2.3 AQL) och 
undersöka uttaget närmare med en kvalitetskontroll.  

Om ansvarig kvalitets- eller mättekniker upptäcker att en artikel har stor spridning på 
felen eller att en artikel har ständigt återkommande fel kan en spärr i SkipLot läggas. I 
praktiken innebär detta att varje gång artikeln genomgår SkipLot-programmet utfaller 
artikeln per automatik till kontroll. I regel så görs det kontroll på hela kvantiteten om 
det är spärrat, en så kallad allkontroll. Spärren kommer att ligga kvar till behörig 
kontrollant anser att felet är åtgärdat från leverantörens sida och artikeln går tillbaka till 
den ursprungliga fördelningen i SkipLot. Det går inte att spara någon information om 
anledningen till spärren, därför är det svårt att över tid avgöra när problemet är 
åtgärdat och spärren bör tas bort. För att lägga en spärr på en viss artikel går man in i 
I010, under 3100 och dialog D3813. Artikelnummer och leverantörsnummer måste 
anges. Efter ”SPÄRRAD FRÅN SKIP (J/N):” skrivs J och därefter trycker man på 
enter för att spärren ska registreras.  

Värt att nämna är att de leverantörer som levererar explosionssäkrade artiklar (EX-
artiklar), ska vara EX-certifierade. Det betyder att de måste genomgå en utbildning 
som anordnas av kvalitetsavdelningen i samarbete med inköpsavdelningen där de 
måste uppfylla vissa krav för att kunna bli certifierade. Ett av kraven är att de själva ska 
ha allkontroll på sina artiklar innan de skickas. För att försäkra sig om att kunderna 
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inte får en defekt produkt i slutändan har ITT valt att ha kvar dessa artiklar i SkipLot 
vilket resulterar i att vissa artiklar får genomgå dubbla kontroller.  

2.3 AQL 

För att veta vilken kontrollomfattning som ska göras på, av SkipLot, utvald artikel 
används en AQL-tabell. AQL som står för Acceptable Quality Level är ett verktyg 
framtaget under mitten av 1900-talet då de på den tiden ansåg att kvalitetskontroller 
var en mycket stor och viktig del för en lyckad produktion och i många fall nödvändig 
för att kunna tillfredsställa kundens behov. I det moderna arbetet med kvalitet strävar 
man efter att ha så få kvalitetskontroller som möjligt och istället satsa på att säkra sina 
egna processer samt följa upp mot sina leverantörer så att de strävar i samma riktning. 
Detta är ett bra mål att sträva efter men fungerar tyvärr inte lika bra i praktiken. På 
ITT så vill man kunna lita på sina leverantörer till hundra procent, något som i 
dagsläget är omöjligt och upprepade kvalitetskontroller är ett måste för att upptäcka så 
mycket fel som möjligt innan de når produktionen.  

Man använder en AQL-tabell där varje artikel är klassad enligt ett kontrollomfång som 
återfinns på respektive kontroll-OB ( se 2.4 ). Klassen avgör relevanta kvantiteter som 
ska tas ut för kontroll, hur stora provgrupperna ska vara samt lägsta kvalitetsnivåer 
som fortfarande är acceptabla. Syftet med en AQL-tabell är att begränsa kvantiteten i 
provgruppen till en nivå där sannolikheten att finna fel, som speglar den totala 
leveransen, fortfarande är hög. För en mer utförlig guide om hur AQL fungerar se 
bilaga 2.    

2.4 Kontroll OB 

När en artikel tas ut för kvalitetskontroll skriver mätteknikern samtidigt ut eller letar 
upp i en pärm, en så kallad kontroll OB (operationsbeskrivning) som är en förenkling 
av den ursprungliga artikelritningen. Här återfinns en lista med kritiska mått, namn på 
lämpliga verktyg med tillhörande verktygsnummer, kontrollomfång (AQL-klassning) 
samt ett sidhuvud innehållande relevant information som artikelnummer, 
artikelbenämning och vilken ritningsutgåva måtten är baserade på. Grundtanken är att 
det ska finnas en unik kontroll OB till varje artikel så att mätteknikerna slipper 
använda sig av ritningen som många gånger visar hundratals mått. I dagsläget används 
två olika programvaror parallellt vid framtagning och revidering av dessa dokument. 
Den äldre programvaran heter IDMS och återfinns i stordatorn. Den används i regel 
för att redigera gamla kontroll OB då dessa inte på ett lätt sätt kan överföras till den 
nya programvaran Tool Managemnet System (ToMaS). I bilaga 3 finns exempel på 
kontroll OB från båda programmen.    

2.5 Kontrollrapport 

Efter genomförd kontroll bokförs den godkända kvantiteten och går direkt ut i 
produktion. Om en artikel får underkänt i kvalitetskontrollen måste mätteknikern 
skriva en kontrollrapport.  Där anges felaktig kvantitet, en siffra som står för en 
felorsak samt egna anmärkningar. Se bilaga 5 för ett exempel på en kontrollrapport. 
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När rapporten signeras överförs den automatiskt till företagets leverantörssystem E-
purchasing. (Se 2.6 E-purchasing) 

2.6 E-purchasing 

För att kommunikationen med leverantörerna ska fungera på ett så effektivt sätt som 
möjligt används en webbaserad programvara som heter E-purchasing. Tanken är att 
båda parter ska ha behörighet att läsa och skriva i programmet. I samband med att en 
kontrollrapport skapas går ett email per automatik iväg till leverantören som då kan 
logga in i programmet och kontrollera vad som hänt. Det finns möjlighet att länka 
med bilder och annan relevant information som underlättar felsökningen. 
Leverantören ska sedan om möjligt svara med en kortsiktig och en långsiktig lösning 
på felet eller problemet. 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

När vi sammanställde nulägesanalysen av hur inleveranskontrollerna görs idag, 
använde vi oss till största del av en kvalitativ analysmetod. Detta eftersom vi ville 
skaffa oss en så bra uppfattning som möjligt om hur allting sköts i praktiken, jämför 
med hur det är tänkt att det skall skötas, både ifrån högre nivå och ifrån operativ nivå. 
Ifrån detta synsätt bedömde vi därför denna metod som mest lämplig för att 
genomföra nulägesanalysen. 

Vi inledde med att ta kontakt med nyckelposter på respektive avdelning, 
kvalitetssamordnare, tekniskt ansvariga, kvalitetskontrollanter, inköpsansvarig samt 
kvalitetsansvariga. Vi bokade in personliga möten med dessa där vi ställde relevanta 
frågor, dessa hittar man under rubriken 4 Genomförande. För att få ytterligare insikt 
har vi även använt oss av praktisk observation vid ankomstkontrollen i PVS. 

Intervjuerna gjordes med både kvalitetstekniker och mättekniker på respektive 
avdelning. Detta för att vi ska kunna se en större helhet och samtidigt ha möjligheten 
att upptäcka skillnader i vad som skall göras/följas och vad som i praktiken görs/följs. 
Det är intressant att se hur mycket den faktiska uppfattningen kan skilja sig mellan 
personer som jobbar med någonting teoretiskt respektive praktiskt. 

Utifrån svaren har vi byggt upp en teoretisk process av hur vi tror att 
ankomstkontrollering och rapportering ska ske och sedan jämfört denna process 
individuellt med de olika produktionsverkstäderna.  Detta gjorde det enklare att 
upptäcka förbättringsområden. Genom att lyssna och vara mottaglig för idéer kom vi 
fram till vissa områden som vi valde att fördjupa oss i. Därefter konstruerade vi en 
standard utifrån hur vi anser att inleveranserna bör fungera i framtiden. 

Nedan följer vår projektplanering som vi använt oss av: 

 

Delmoment V.14  V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 
Planering av 
Examensarbete            
Intervjuer, 
Nulägesanalys             

Delrapportskrivning              

Delrapportrevidering            
Standardframtagning, 
Fördjupning             

Rapportskrivning                

Rapportrevidering            
Redovisningsplanering, 
Redovisning            
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3.2 Kvantitativ metod 

Vi tog även kontakt med inköpsavdelningen för att ta reda på var och hur man 
reviderar samt plockar ut data ur stordatabasen I010. Med hjälp av pluginmodulen 
PIG XP i Excel sammanställde vi det data vi ansåg relevant till vårt projekt. Dessa 
använde vi sedan som grund för de statistiska diagram som rapporten innehåller. 

3.3 Urval 

För att komma igång med vårt arbete blev vi initialt uppbokade för möten med 
personer som var direkt anknutna till ankomstregistreringen på de olika verkstäderna. 
Det var dessa personer och personer vi stötte på under vår rundvandring som vi sedan 
intervjuade mer grundligt.  

3.4 Kritik till vald metod 

Den information vi får ta del av vid våra intervjuer kanske inte alltid stämmer överens 
med vad som egentligen sker i verkligheten. När vi till exempel ställer frågor om de 
specifika produktvärkstädernas rutiner och arbetssätt till någon person med högre 
befattning får man ett svar. När sedan samma frågor ställs till personer som arbetar 
direkt praktiskt vid ankommande skiljer sig ofta svaren, ibland i hög grad. 
Problematiken ligger därför i att avgöra vilken information som är relevant och vad 
man ska gå vidare med. Många gånger blir det därför en ren tolkningsfråga där vår 
subjektiva bedömning blir det man får utgå ifrån.  

En annan aspekt är att ingen på företaget verkar veta hur och om det finns någon 
standardprocedur som de olika verkstäderna ska förlita sig på. Vi var därför tvungna 
att konstruera hur vi trodde den ursprungliga proceduren var tänkt att se ut för att 
kunna jämföra skillnader mellan de olika verkstäderna.  

Bakgrundsstatistiken har en uppskattad differens på ca 10 – 15 procent, då till exempel 
artiklar och lager förnyas och ändras med tiden. En liten del av felrapporteringen kan 
också ha skett internt och då inte varit del i vår statistiksammanställning (sid. 17 – 19). 
Vi anser dock att dessa värden är mycket viktiga och skapar en bra och så tydlig 
uppfattning som möjligt om hur det ser ut i nuläget. 
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4 Genomförande 

4.1 Mätinstrument 

4.1.1 Intervju 

Intervjufrågor till personer som arbetar vid de olika verkstäderna: 

1. Hur gör ni ankomstkontroll? 

2. Är det någonting som ni skulle vilja ändra på?  (Rutiner, arbetsuppgifter osv.) 

3. Hur ofta gör ni ankomstkontroll? 

4. Hur går ni tillväga när ni upptäcker fel? 

5. Hur många arbetar med ankomstkontroll på denna avdelning? 

6. Hur prioriterar ni arbetsfördelningen? (Kontroll, rapportering, godkännande 
osv.) 

7. Vad tar mest tid? (Flaskhals, prioritering etc.) 

8. Finns det en standardmall till era arbetsmoment? 

9. Hur är det att lära upp ny personal?  

10. Hur är era tankar angående Skiplot och AQL? 

11. Vad är det för typ av feedback ifrån högre instans? 

12. Har ni några tankar angående förbättringsmöjligheter? 

13. Har ni tvärfunktionellt samarbete med inköpsavdelningen? 

14. Använder ni er av ett rullande schema? 

 

När det gäller kommunikation med leverantörerna när felaktigheter uppstår, valde vi 
att beröra dessa punkter: 

• Kan du ge en kort redogörelse för hur ni går till väga då ett fel har upptäckts i 
kvalitetskontrollen? 

o Kommunikation 
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o Bilder 

o Programvara 

o Tidsåtgång 

o Historik 

• Har ni något nära samarbete med inköpsavdelningen? 

• Ges det mycket dispenser och hur fungerar det? 

• Har ni någon övrig kontakt med leverantörerna? 

• Förs det någon statistik och uppföljning av felrapporteringen? 

• Upplever du att systemet som helhet fungerar bra? 

• Ser du några förbättringsmöjligheter? 
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5. Resultat 

5.1 Nulägesanalys 

5.1.1 Övergripande standarprocedur vid inleverans 

Vid ankomstregistreringen så matas ordernumret in i systemet manuellt, vilket resulterar i 
att varorna registreras och att ett internt ankomstnummer skapas. SkipLot programmet 
avgör om det ska genomföras någon kvalitetskontroll på leveransen. Om så är fallet skapas 
ett extra kontrollkort som skrivs ut tillsammans med de ursprungliga pallflaggorna. Om 
inte, transporteras artiklarna som vanligt till produktionen. För att vid en kontroll veta vad 
det är som skall kontrolleras ska mätteknikern skriva ut en kontroll OB som finns till alla 
inkommande artiklar och innehåller relevant information om verktyg och kontrollmått som 
skall användas. AQL-tabellen talar om hur stor kvantitet som ska kontrolleras.  

Om det inte upptäcks något fel klareras kontrollkortet manuellt, därefter bokförs det i 
systemet med ett speciellt ordernummer som återfinns på kontrollkortet. Om mätteknikern 
upptäcker ett fel under en kontroll, registreras detta i systemet med en felkod samt med en 
erforderlig kvantitet och tilläggsbeskrivning. Därefter kontaktas tillgänglig 
kvalitetssamordnare som granskar dokumentationen och signerar den. Det går att välja att 
kassera artikeln på plats, skicka tillbaka den till sin leverantör eller själv göra lämplig 
justering som sedan faktureras leverantören. Dock så måste detta godkännas från 
leverantörens sida innan lämplig åtgärd vidtas.    

 

STANDARDPROCEDUR 
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5.1.2 Produktverkstäder – Skillnader mot standardproceduren 

5.1.2.1 PVS 

• AQL -tabellen följs inte alls på grund av bristande ämneskunskap och otydliga 
direktiv. Mätteknikerna går istället på erfarenhet gällande kvantitet i 
kvalitetskontrollen. 

• Skriver ut ny OB manuellt vid kontroll av artikel. 

• Det fysiska utrymmet är relativt begränsat och tas snabbt upp vid högt flöde i 
ankomstkontrollen. 

• Det finns beskrivning på metodiken och arbetsgången i kvalitetskontrollen, 
men denna är inte skriven på så konkret nivå vilket gör det svårt att lära upp 
nya snabbt, självgående och mera effektivt. 

• Inte alla vet hur stickmått och mikrometer används. 
 
 

Områden med förbättringsmöjligheter PVS 

• Kvalitetsteknikerna upplever att det lagras för lite statistik om avvikelser vid 
inleveranser som kan användas för att följa upp mot leverantörer. Om det 
finns någon statistik saknar de behörighet till den. 

• Det skulle underlätta om flera leverantörer använde sig av mjukvaran E-
purchasing och använde funktionen för kortsiktiga och långsikta åtgärder. 

• Modifiera AQL till en avskalad version som alla har tid att implementera och 
sedan börja följa. Då erhålls en standard som blir enklare att följa upp och 
sedan kan utvecklas ytterligare. (Se 2.9 Lämpliga fördjupningsområden.)  

• Att på OB:n lägga till en rangordning vilket mått eller moment som ska 
utföras först, baserat på en tidsbegränsad lagring av returdata gällande 
spärrning i Skiplot. 

o Istället för bara datum när spärren sattes, kan ett tillägg om vad som 
utgjorde spärren göras, i kombination med datumet och på detta sätt spara 
tid i kvalitetskontrollen genom att börja kontrollen med de moment som 
vid föregående kontroll inte uppfyllde kriterierna. (Se 2.9 Lämpliga 
fördjupningsområden.) 

• Att programmera in så att en OB skrivs ut automatiskt när Skiplot bestämmer 
att det blir kontroll. Detta för att undvika manuell utskrift eller att behöva leta 
fram OB ur pärmar. 
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Personalbrist 

Det finns en uppfattning ifrån mätteknikerna att personalbrist resulterar i växande 
travar med artiklar som skall kontrolleras, vilket i sin tur orsakar fysisk oreda vid 
inleveransen. En idé ifrån mätteknikerna är att vid behov av extrapersonal ta någon 
ifrån produktionslinjen och temporärt sätta till hjälp vid kvalitetskontrollen. Något 
som i dagsläget är näst intill omöjligt eftersom varje person har individuella 
behörigheter istället för behörighet enligt befattning. Det betyder att det kan ta tid 
innan begäran skickats genom administrationen och behörigheten kan ändras. Under 
tiden måste de ursprungliga kvalitetskontrollaterna assistera de extrainsatta med 
relevanta dokument och utbildningar. För att underlätta borde det vara möjligt att slå 
samman personbefattningar så att alla som är exempelvis montörer får samma 
behörighet. Då går det både fortare och lättare att uppgradera en montörbehörighet så 
att den även ger tillgång till kvalitetssystemet. Dessutom tar det tid att utbilda ny 
personal i mätteknik, något som skulle kunna underlättas om det fanns en snabbguide.  

Vi söker efter en lösning som i första hand inte innehåller en utökning av personal, 
istället är en förbättring av systemen och metoderna vid inleveranskontrollen ett bättre 
förfarande.   
 

5.1.2.2 PVT 

• AQL – tabellen prioriteras ner eller följs inte alls på grund av det begränsade 
antalet ankommande artiklar i kombination med tidsbrist. 

o Vid kontrollmätningen börjar man med de mått som sedan tidigare varit 
problem med och anses kritiska vid uppkomst av allvarligare fel. Sedan 
anpassas nivån efter hur hög arbetsbördan är för tillfället. 

• Två kvalitetskontrollanter arbetar heltid samt ytterligare en kontrollant som 
har rapporter och administration som huvuduppgift istället för 
kontrollmätning. 

• Kontroll OB enligt PVT är en förenklad ritning med kritiska mått och finns 
bara på ca 0,5 procent av alla inkommande artiklar. 

• Det finns ingen beskrivning på metodiken och arbetsgången i 
kvalitetskontrollen. Alla som arbetar här går på erfarenhet och känsla när det 
gäller allt ifrån kritiska mått till uttag av partistorlekar. Detta medför att det är 
extremt svårt att lära upp nya mättekniker på denna verkstad. 

• En tredjedel av inkommande artiklar ligger inte inne i Skiplot systemet. 

• Det skrivs och skickas mellan noll till fem felrapporter per dag, men hade 
rapporteringen prioriterats högre skulle antalet ha uppskattats till tre gånger så 
stort. 

• Bygger parallellt på en databas med PDF-dokument innehållande 
mätprotokoll (Se bilaga 6) med relevant information så som kritiska mått samt 
tidigare fel på specifika artiklar. 
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Områden med förbättringsmöjligheter PVT 

• Det är tidskrävande att utföra en perfekt mätning av en artikel i 
simuleringsmaskinen. Då den inte finns på plats uppstår transport till och från 
PVS där mätrummet finns samt tidsbokning. Det hade underlättat att ha en 
egen på plats i PVT eftersom de tillverkar så pass stora produkter och är i 
stort behov av dessa kontrollmätningar. 

• Det finns ett stort behov av att dokumentera kunskapen och erfarenheten hos 
kvalitetsteknikerna, för att sedan kunna konstruera en standardmall som kan 
användas till upplärning av nya mättekniker i framtiden. 

• Det behövs ett bättre sätt att föra in och lagra kontrollhistorik mot 
leverantörerna. Eftersom antalet inköpsartiklar är så pass många kan man 
lättare spara tid vid felsökning samt förbehålla sig en bättre grund för framtida 
dispenser. 

 

Toleransnivåer 

Måttkrav kontra leverantörsstandard innebär en stor problematik. Detta eftersom 
måttkraven redan har satt sin standard för vad som är rätt och vad som är fel på en 
viss artikel ifrån ITT:s sida. Antingen får man sänka toleransnivåerna på måtten och 
därmed kunna godkänna flera leveranser, eller så får man byta leverantör. Alternativet 
är att arbeta med leverantörsrelationer på en helt annan och högre nivå. I extrema fall 
kan ITT:s satta toleransmått ha en differens på flera hundra procent på inkommande 
artiklar. 

På grund av den komplexa gjutprocessen är det vanligt med många småfel, vissa 
kritiska och andra inte. För kvalitetskontrollanterna är det svårt att godkänna fel som 
är av ringa typ eftersom de har ritningar och kontroll OB som de måste anpassa sig 
efter. Det man kan göra är att ansöka om dispens hos produktägarna vid 
huvudkontoret, alternativt dra igång en process som syftar till att justera 
toleransnivåerna. Något som både är resurs- och tidskrävande. 

I dagsläget så anser man att det är effektivare att själva snabbt justera felen. Ofta skrivs 
ingen kontrollrapport på ankommande artiklar eftersom det är tidskrävande och 
upplevs inte ge något resultat. Resten av produktionskedjan ser kvalitetskontrollen 
som en flaskhals vilket påverkar synen på deras eget arbete. 

 

Kontrollrapportering 

För att underlätta skrivandet av kontrollrapporter skulle det finnas konkreta 
instruktioner kombinerat med ”kontrollrapport light”, som är en av flera 
specialanpassade rapporter för fel med olika omfattningsgrad. Exempel maximalt två 
rader beskrivning, inga bilder och inga krav att leverantörerna ska svara. Det finns 
också behov av ett smidigare och mera anpassat sätt att kontrollrapportera dolda fel 
som upptäckts först i produktionen. Kvalitetskontrollaterna på PVT ser arbetet med 
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felrapporter som en icke värdeskapande aktivitet eftersom de sällan följs upp och 
åtgärdas av leverantörerna. Vanligtvis skrivs felrapporter bara för att få ur sig sin ilska 
över den bristande kvaliteten när det har gått för långt, och på något sätt manifestera 
detta för leverantören.  

 

Portabel laserskanner 

Det hade underlättat tidsmässigt om man direkt vid ankomst kunde skjuta streckkoden 
med en laserskanner och direkt få upp relevant information om artikeln på skärmen. 

 

5.1.2.3 PVB 

• Vid ankomstkontrollen arbetar två stycken ordinarie mättekniker och 
ytterligare en extra. 

• Verkstaden har ett pågående projekt med automatiserad ankomstregistrering 
och har i samband med detta fått tillstånd att sätta upp en kamera som skall 
fotografera felplacerade pallflaggor och sända dessa till leverantör.  

• De har regelbundna förbättringsgruppmöten där de diskuterar 
kontrollrapportstatistik emot leverantörer, uppföljningar, korta och långsiktiga 
åtgärder samt förbättringsåtgärder. (Se bilaga 4) Dock så är frånvaron bland de 
kallade stor. 

• Lagrar statistik på hur många fel som upptäcks vid ankomstkontrollen kontra i 
produktionen. Två tredjedelar av felen på inkommande artiklar upptäcks i 
produktionen. 

• Vid varje ny kontroll skrivs det ut en OB istället för att förvara dem i pärmar 
då de riskerar att undgå uppdateringar. 

• Det skrivs och skickas ca 300 - 400 felrapporter per år. En gräns på 200 
kronor har införts som minsta tillåtna kostnad vid felrapporter eftersom det 
måste vara en lönsam process. 

• Har operationsbeskrivningar på ca 99 % av alla inköpsartiklar. 

• Använder AQL med kontrollomfång 325 på alla artiklar. 

• Det saknas en manual för snabb och mera självständig upplärning av ny 
personal. Ytterligare ett problem är att det finns mättekniker som arbetat i 
flera år men som bara kan en bråkdel av vad som egentligen erfordras. 
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Områden med förbättringsmöjligheter PVB 

• När Skiplot bestämmer att det ska bli kontroll skall en OB skrivas ut 
automatiskt. 

• Att på OB:n lägga till en rangordning vilket mått eller moment som ska 
utföras först, baserat på en tidsbegränsad lagring av returdata gällande 
spärrning i Skiplot. 

o Istället för bara datum när spärren sattes, kan man göra ett tillägg om 
vad som utgjorde spärren i kombination med datumet och på detta 
sätt spara tid i kvalitetskontrollen genom att börja kontrollen med de 
moment som vid föregående kontroll inte uppfyllde kriterierna. (Se 
2.9 Lämpliga fördjupningsområden.) 

• Vid ankomstregistreringen efterfrågas en mobil laserskanner så att pallarna 
kan skannas direkt vid ankomst och då få upp relevant information som 
exempel artikelnummer, leverantör samt ordernummer automatiskt.  

• När en kontrollrapport läggs in i systemet och i programvaran E-purchasing 
går det i nuläget inte att ångra eller justera denna om de mot förmodan skulle 
upptäcka att man gjort fel. 

 

Mätprocessen 

En del artiklar är för komplexa för att kunna mätas manuellt och måste därför skickas 
till mätrummet. PVB har ett eget mätrum men det klarar bara av mindre artiklar. För 
större artiklar skickas de till mätrummet i PVS. Detta är en tidskrävande process som 
kan ta upp till veckor att få igenom på grund av de långa väntetiderna, vilket kan 
resultera i att måttfel riskeras och artikeln skickas till produktion ändå. 

 

IDMS – ToMaS 4.1 

Det upplevs frustrerande att använda två programvaror parallellt dock är detta ett 
måste eftersom det upplevs komplicerat att direkt föra över gamla OB till ToMaS 4.1. 
Så nya OB.n görs i ToMaS 4.1 och gamla administreras i den gamla programvaran. För 
att komma tillrätta med problemet krävs en färdigutveckling. 
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5.1.2.4 PVX 

• Vid ankomstregistreringen på PVX arbetar två mättekniker och en 
truckförare. De använder sig av ett rullande schema där tanken är att man 
befinner sig ett halvår i produktionen för att sedan byta till exempelvis 
ankomsthantering. 

• Vid ankomstkontroll tas OB:n fram ur en pärm. (Kvalitetsansvarig ska se till 
att kontroll OB alltid är uppdaterade.) 

• De använder sig av AQL, men bara de lägre kontrollomfattningarna. (325 och 
125 klassning) 

• Kontroll OB uppskattas finnas till ca 90 procent av alla artiklar. 

• De använder sig av en handhållen skanner vid ankomstregistreringen.  

• Majoriteten av alla felen på beställningsartiklar upptäcks i produktionen, och 
inte vid ankomstregistreringen. 

• Felfrekvensen vid ankomstkontrollen är hög men minskas kontinuerligt och 
det skrivs mindre än en felrapport per dag. Det är en högre felfrekvens på 
artiklar från nya leverantörer som inte stabiliserat sin process. 

• De har ett tvärfunktionellt samarbete med inköpsavdelningen och ca en gång i 
månaden hålls ett möte och går igenom och följer upp vissa leverantörer.  

• De upplever en bra respons ifrån leverantörerna vid felrapportering. 

• Tiden och personalen räcker inte till för att kunna genomföra 
ankomstkontrollerna till hundra procent. 

• De använder sig av VMI-lager. Detta innebär att leverantören har ett lager på 
plats, och ITT betalar sedan för de artiklar som de själva plockar ut. På dessa 
artiklar sker ingen egen kontroll då detta är leverantörens ansvar. 

• Strävar hela tiden efter mindre partistorlekar vid beställning. 

• Det fysiska utrymmet är relativt begränsat och tas snabbt upp vid högt flöde i 
ankomstkontrollen. 

 

Områden med förbättringsmöjligheter PVX 

• Om de hade haft fast personal som enbart arbetade med inleveranser och 
kontroller skulle det bli lättare att bygga upp en kunskap som grundar sig på 
djupgående erfarenheter. 
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• Att införskaffa en mobil handskanner, så att de slipper transportera de tyngre 
artiklarna upp på bandet. Istället kan man köra in dem direkt för att skanna 
dem på plats. 

• Få alla leverantörer att börja använda sig av programvaran E-purchasing för 
att underlätta identifiering vid ankomsten. 

• När SkipLot bestämmer att det ska bli kontroll skall en OB skrivas ut 
automatiskt. Då slipper det letas upp i en pärm. 

5.1.3 Bakgrundsstatistik 
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Antal upptäcka fel i Produktionen kontra Ankomstkontrollen för respektive 
produktverkstad, ett år tillbaka (2008-04-23 - 2009-04-23). Denna statistik för 
PVX saknas i huvuddatabasen I010. 

 

 

PVT upptäcker majoriteten av sina fel i ankomstkontrollen. En av anledningarna till detta är deras 
speciella produktsortiment som består av stora pumpar. De massproduceras inte i samma bemärkelse 
som i de övriga verkstäderna och man kanske bara tillverkar fem stycken per år av den största 
varianten. Detta betyder att många av inköpsartiklarna är av större karaktär och bara köps in 
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styckvis. Något som ger utrymme för noggrannare kontroll direkt vid inleveransen. Dessutom består 
många av felen av gjutfel som kan upptäckas med blotta ögat.   
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5.2 Fördjupning 

5.2.1 Kontroll OB 

Eftersom de i dagsläget är inne i ett stillastående utbytningsskede av två programvaror 
vid användning av OB, tillkommer en del problematik som inte kommer åtgärdas 
innan nytt finansiellt stöd tillkommer. Men för att öka effektiviteten och spara tid finns 
en möjlighet att på OB lägga till en rangordnad lista med vilket mått eller moment som 
ska utföras först, baserat på en tidsbegränsad lagring av tidigare eller vanligt 
förekommande fel från tidigare gjorda kontrollrapporter. 

Ett underliggande krav till denna funktion är att OB skrivs ut automatiskt varje gång 
när Skiplot bestämmer att det blir kontroll på en artikel. Detta för att hela tiden hålla 
listan med föregående fel uppdaterad samt att spara tid gentemot att leta efter rätt OB 
i pärmar eller skriva ut manuellt. 

Genom att koppla ihop artikel-, leverantör- och felbeskrivningsdatabaserna med 
databasen för OB, (Se bilaga 7) kan man framställa denna funktion. Se ett exempel på 
hur detta skulle kunna se ut i bilaga 8. 

Eftersom de inte vet vad som en gång utgjorde att en viss artikel blev spärrad i 
SkipLot, finns det därför artiklar som ligger spärrade i onödan. Istället för bara datum 
när spärren sattes, kan man göra ett tillägg om vad som utgjorde spärren i kombination 
med datumet och därmed spara tid i kvalitetskontrollen. När de sedan börjar 
kontrollen med de moment som vid föregående kontroll inte uppfyllde kriterierna, är 
sannolikheten för att upptäcka fel tidigare i kontrollen betydligt större jämfört med att 
gå igenom hela positionslistan ifrån början. 

Genom att utnyttja den ovanstående föreslagna idén om vad som en gång utgjorde 
spärren finns det möjlighet att koppla denna information till listan med de senaste 
felen på artikeln. Om felorsaken som var grund till spärrningen inte upprepat sig på till 
exempel ett år tillbaka i tiden, kan de per automatik programmera att spärren skall 
lyftas bort, så att artikeln vid nästa leverans kommer in i systemet som vanligt och inte 
går direkt till kontroll. (Se 5.2.4 Automatisk spärrlyftning) 

5.2.2 AQL 

Användarfrekvensen av AQL-tabellen är låg och i regel brukas endast de enklaste 
kontrollomfången 325 och 125. Vi har därför skapat en avskalad version som är lättare 
att tillämpa och sedan följa. Syftet med en avskalad AQL-tabell är att alla verkstäderna 
verkligen ska använda det, men framförallt så är det viktigt att alla börjar arbeta på lika 
sätt, i samma riktning. Senare kan de efter hand utveckla denna ytterligare emot en 
mera detaljerad originaltabell. Ett exempel på denna förenklade tabell följer nedan. 
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n1, n2 = Antal detaljer i första respektive andra provgruppen 

a1, a2 = Max antal felaktiga detaljer i första provgruppen (a1) 
respektive båda grupperna (a2) för godkännande av partiet. 

r1, r2 = Antal felaktiga detaljer i första provgruppen (r1) respektive 
båda provgrupperna (r2) för underkännande av partiet. 
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5.2.4 Automatisk spärrlyftning 

I och med tilläggningen av informationsfältet ”Vad är anledningen till Spärren?” (se 
2.2 SkipLot) på kontrollkortet för en specifik artikel, kan man relativt lätt hålla koll på 
när spärren är redo att lyftas bort ifrån systemet igen. Genom att utnyttja listan på 
föregående fel på kontroll OB:n kan man följa det specifika felets historik och därmed 
göra en bedömning på om spärren skall lyftas. Denna bedömning bör göras av 
kvalitetskontrollanten, i samråd med kvalitetssamordnaren.  

En algoritm i SkipLot systemet är konstruerad så att när en artikel blir underkänd i 
kontrollen, kommer den de tre följande leveranserna att utfalla som ”Lot” (kontroll) i 
systemet. Klarar den inte heller nästkommande kontroll bygger algoritmen på antalet 
framtida kontroller ytterligare. En ”Spärrning” av en artikel är därför näst intill onödig 
att sätta då den bidrar till att skapa oreda i systemet. Detta eftersom det i dagsläget inte 
finns någon funktion för att lyfta bort dessa automatiskt. 

En lösning är att skapa en automatisk funktion som lyfter bort spärrar efter ett till 
AQL frekvensen kopplat antal felfria kontroller i inleveransen. Frekvensen på AQL 
tabellen (”Varvtal/Kontrollomfång” på den äldre OB versionen) är grundad på den 
allvarlighetsgrad som felet på en artikel skulle utgöra om det uppstod och detta 
förhållande anser vi vara parallellt med gränsen för att få lyfta en specifik spärr, räknat 
i antalet felfria inleveranser. 

Det finns fem olika omfångsfrekvenser i original AQL -tabellen, 101, 104, 110, 125 
och 325, där den sistnämnda har lägst allvarlighetsgrad. Detta värde kan kopplas så att 
efter fyra godkända inleveranskontroller lyfts den satta spärren för den specifika 
grundorsaken till densamma. På nästa steg uppåt i allvarlighetsgraden (125) kan till 
exempel kravgränsen på fem godkända inleveranser sättas, osv.  

Ytterligare en tanke är att de skall kunna lägga in flera spärrar på en och samma artikel, 
men för olika typer av grundorsaker eller fel. En enskild artikel ifrån en specifik 
leverantör kan till exempel ha sju stycken olika spärrar på sig. En spärr för varje fel 
som upprepar sig ovanligt mycket. Detta är fullt möjligt eftersom dessa lyfts upp per 
automatik efter hand, då leverantören fått feedback ifrån felrapporterna och sedan 
korrigerat felen på artikeln. 

Tanken med detta är att hålla systemet städat ifrån onödiga spärrar som sedan lång tid 
tillbaka ligger kvar till kanske ingen nytta alls. Detta kan ta upp dyrbar tid med i 
onödan gjorda kontroller. Tiden som sparas här skall läggas på övriga kontroller som 
faller ut ur SkipLot systemet som vanligt samt att implementera och följa rätt 
kontrollomfång på artiklarna i Omfångstabellen (AQL). 

5.2.4 Månadsmöte 

PVB använder sig i dagsläget av regelbundna möten angående kontrollrapportstatistik 
emot leverantörer, uppföljningar, korta och långsiktiga åtgärder samt förbättringar av 
alla dess slag. De upplever att dessa stärker deras förbättringsarbete avsevärt, men för 
att få ytterligare bredd och öppna upp för en dialog för problemlösning och 
kommunikation mellan avdelningarna anser vi att någon ifrån inköpsavdelningen 
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också skall närvara. Det är otroligt viktigt att inköpsavdelningen känner till och 
ständigt blir uppdaterade om de fel som finns på artiklarna. De måste också förstå hur 
viktigt det är att detta följs upp och att leverantörerna verkligen åtgärdar problemen, 
inte bara kort sikt utan även långsiktigt. Mätteknikerna är själva delaktiga i dessa möten 
och är därmed den viktigaste källan till nya idéer, eftersom de praktiskt arbetar med 
kontrollerna är det de som är experterna.   

Dessa möten skall appliceras på samtliga produktverkstäder, med de övergripande 
målen att: 

• Få mätteknikerna och de som arbetar i inleveranskontrollen att inse hur 
mycket tid och pengar som sparas när ett fel upptäcks vid inleveransen i 
jämförelse med i produktionen. 

• Få de som arbetar i inleveranskontrollen att förstå att de utgör en 
värdeskapande process och inte tvärt om. (Se 5.1.2.2 PVT, Toleransnivåer.) 

• Öka motivationen i det egna arbetet genom att sätta, visa och följa upp mål 
och resultat. 

 

Uppföljning 

Att lagra statistik på hur många fel som upptäcks vid ankomstkontrollen kontra i 
produktionen anser vi vara mycket värdefullt för den framtida uppföljningen och 
förbättringsarbetet. I dagsläget finns det lagrad statistik och historik över alla 
felrapporteringar och deras svar ifrån leverantörerna. Problemet är att statistiken inte 
presenteras på något överskådligt vis och att den sällan följs upp. 

Viktigt är också att alla som arbetar med och är involverade i kvalitetskontroller måste 
få tillgång till denna information för att kunna hålla sig uppdaterade om vad som 
verkligen händer med det precisa felet. Hur har leverantören agerat och finns det 
någon risk att problemen uppstår igen? 

För att lättare uppfylla den första punkten i de övergripande målen (5.2.3 
Månadsmöte) kan de vid varje mötestillfälle göra en enkel kalkyl på hur mycket pengar 
som har sparats/förlorats jämfört med föregående månad. Beräkningen skall vara 
grundad på antal upptäcka fel i produktionen kontra ankomstkontrollen för respektive 
produktverkstad (Se 5.1.3 Bakgrundsstatistik) kombinerat med felkostnadsträdet. (Se 
bilaga 9)  

5.2.5 Autoskanning av Pallflaggor 

På produktverkstaden PVX använder de vid ankomstregistreringen en gammal 
kabelbunden skanner med tillhörande programvara. Skannern dras med många fel och 
slutar ibland att fungera, programvaran upplevs dessutom som omodern. En faktor till 
att skannern inte fungerar optimalt är att en del leverantörer använder sig av egna 
pallflaggor som inte går att skanna. Tanken är att alla leverantörer ska använda de 
pallflaggor som finns i E-purchasing och att man i framtiden ska undvika att skriva ut 
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egna vid ankomstregistreringen. Istället arbetar man för att E-purchasing pallflaggorna 
ska användas genom hela flödet, både internt och externt. 

Anette Viding håller på med ett projekt där man utvecklar ett system med 
autoskanning. En ny leverans placeras på rullbandet och skannas av automatiskt. 
Ordernummer, position och kvantitet registreras då i systemet.  För att 
autoskanningen ska fungera förutsätter det att leverantörerna använder, av ITT, 
godkända pallflaggor. Om de inte går att skanna ska de felaktiga pallflaggorna 
fotograferas automatiskt av en webbkamera, något som i dagsläget sker manuellt vid 
centralt ankommande gods (R19).  Totalt ska det finnas tre rullband. Ett för godkänd 
leverans som går direkt ut till lagret, ett för felaktig pallflagga där fotograferingen sker 
samt ett för kvalitetskontroll. Alternativt kan bandet för felaktig pallflagga och 
kvalitetskontroll förenas om platsbrist föreligger. 

 

5.3 Standard – Arbetsbeskrivning 

Nedan följer en standardiserad arbetsbeskrivning på hur ankomstregistreringen och 
kvalitetskontrollen kan genomföras. Den går att använda på de fyra 
produktverkstäderna.
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6. Diskussion 
Människan har ofta en övertro på att ny häftig teknik löser alla problem. Ofta väljs 
denna väg för att sminka över de grundläggande problemen som finns i en 
organisation. Projekt med autoskanning är en mycket smart idé som skulle underlätta 
ankomstregistreringen, dock så kommer den i lite fel ordning. Vi hade hellre sett att en 
grundlig research genomfördes för att verkligen kontrollera hur rutiner fungerar, ifrån 
första leveransen in på området till att artiklarna hamnar ute i produktionen. Nu blir 
det istället så att någon gör på ett sätt, någon på ett annat och en tredje kanske 
utvecklar en programvara som bara blir halvfärdig och inte fungerar med befintlig 
mjukvara. Det är mycket bättre att alla försöker arbeta på liknande sätt och att alla 
förstår varför de gör det innan man försöker effektivisera i form av avancerade 
tekniska lösningar. Vi tror på en kombination av båda så länge man börjar i rätt ände. 

Genom vår nulägesanalys på de olika produktverkstäderna kunde vi greppa en liten 
bild av det stora hela. Självklart har vi inte fått med alla rutiner, men vi har lyckats få 
den bild som behövs för att kunna lyfta fram möjligheter till förbättringar. Det vi 
reagerade starkast över, var att på framförallt PVT verkade det som att resten av 
produktionen inte riktigt såg kvalitetskontrollen som någonting värdefullt, utan snarare 
som en flaskhals, vilket är väldigt konstigt med tanke på mängden avvikelser som 
upptäcks där. Enligt vår statistik så är PVT den enda verkstad som faktiskt upptäcker 
fler avvikelser i kvalitetskontrollen än i produktionen. Något som borde uppskattas i 
förhållande till de problem och framförallt kostnader som uppstår när avvikelserna 
påträffas i exempelvis slutmonteringen, eller ännu värre, hos kunden. 

En gemensam nämnare för verkstäderna är att de alla uppger hur svårt det är att lita på 
sina leverantörer. Självklart sköter sig många men uppfattningen är den att majoriteten 
av artiklarna måste kontrolleras innan de går ut i produktionen. Det är mycket tråkigt 
att det ska behöva vara på det viset men vi tror att genom ett aktivt kvalitetsarbete kan 
fel upptäckas i tid. Sedan är det viktigt att leverantörerna sätts under press när de 
misslyckas att leverera tillförlitliga produkter. Att lämna dispenser och justera 1000-tals 
artiklar varje år löser inga problem på lång sikt. Om det i vissa fall har gått så långt att 
kontrollrapporter skrivs i syftet att enbart avreagera sin ilska, fallerar hela grundtanken 
med att föra ett konsekvent kvalitetsarbete. Självklart blir det i längden tröttsamt att 
gång på gång skriva en rapport om exakta eller liknande fel och känna att ingenting 
görs för att åtgärda defekterna. Arbetet med att få in alla leverantörerna i E-purchasing 
är ett bra sätt att öka kommunikationen mellan parterna, dock så borde det vara ett 
krav att när fel upptäcks så ska leverantörerna svara med både kortsiktiga och 
långsiktiga lösningar. Genom att implementera månadsmötena på verkstäderna ges 
berörda medarbetare vid inleveranserna möjligheten att ta upp sin kritik och få sin röst 
hörd i ett lämpligare forum än i exempelvis en kontrollrapport. 

Vi har gjort arbetstesbeskrivning hur rutinerna vid ankomstregistreringen på de olika 
avdelningarna skulle kunna se ut. För själva utbildningen i mätteknik behövs det 
grundligare kunskaper om verktyg, mått, toleranser osv. Detta är något vi lämnat orört, 
dock så kan vi vara överrens om att en guide eller någon annan form av utbildning för 
nya tekniker är relevant för att effektivisera ankomstkontrollerna ytterligare.  
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Fiktiva förbättringsförslag 

Eftersom majoriteten av alla ankommande artiklar först anländer till R19 för att 
sorteras och sedan distribueras ut till de olika produktverkstäderna, skulle själva 
ankomstregistreringarna ske redan där. Om även kvalitetskontrollerna placeras där 
sparas både utrymme och onödiga moment kan elimineras. Då kan 
produktverkstäderna koncentrera sig på vad de är utformade till att göra. Dessutom 
undviks de onödiga transportsträckorna som uppstår internt eftersom produkter med 
avvikelser kan returneras direkt ifrån R19. 

Som vi nämnt tidigare upplevs ibland kontrollrapporteringen som meningslös då ingen 
förbättring sker från leverantörernas sida, trots frekventa rapporteringar. För att det 
ska ske en förändring till det bättre, anser vi att man måste arbeta effektivare med 
leverantörsrelationer och inte dra sig för att byta ut de som inte levererar enligt 
överenskomna krav. Börjar man använda sig av en mer dominant inställning till 
förbättringskraven, kommer förhoppningsvis leverantörerna att glida ifrån sin 
förgivettagande inställning till sina kunder och följaktligen skärpa kvalitetskraven på 
sina produkter. Genom att gå ifrån en stor leverantör till annan, med kvalitetsbrister 
som anledning, kan ringar på vattnet skapas och indirekt påverka övriga leverantörer 
att höja sin standard ytterligare för att bättre kunna möta ITT:s krav.  

Att förhandla om fördelaktiga ersättningsklausuler vid upptäckta defekter kan också 
vara en effektiv metod att ytterligare visa för leverantören hur viktigt det är att 
kvalitetsnivån på artiklarna hålls. Eftersom ITT är en så pass stor aktör, anser vi att en 
kombination av ovanstående är ett nödvändigt ställningstagande som kommer att 
påverka leverantörerna i rätt riktning.   

Vi har kommit fram till några enkla lösningar, inget revolutionerande, men ändå bra 
metoder för att komma en bit på vägen. Det vikigaste med arbetet är att problem, 
brister och även positiva saker har lyfts fram på ett sätt som annars bara kanske fastnar 
någonstans i administrationen. Genom vår nulägesanalys har nu företaget lite mer 
information om hur saker fungerar eller inte fungerar. Härifrån kan arbetet med att 
implementera en effektivare inleverans ta vid. Vi hoppas att alla på företaget ska förstå 
nyttan med kvalitetskontroller och att det på sikt kommer löna sig om man väljer att 
lägga resurser på det.     
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7. Slutsatser 
Det som framförallt skiljer produktverkstäderna åt är: 

•  AQL -tabellen följs dåligt eller inte alls. Mätteknikerna går ofta på erfarenhet 
gällande kvantitet i kvalitetskontrollen. När den används är det i regel på de 
lägre kontrollomfången. 

• Kontroll OB används på alla verkstäderna utom på PVT där de istället tillverkar 
egna mätprotokoll. 

• Majoriteten av alla avvikelserna upptäcks i produktionen och inte vid 
ankomstkontrollerna, med undantag för PVT. 

• Det skrivs många felrapporter men ibland upplevs det som tidskrävande och att 
det inte får gensvar ifrån leverantörerna. 

Våra åtgärder som vi presenterat är baserade utifrån vår nulägesanalys och är 
begränsad till dessa områden:  

• Kontroll OB 

• AQL 

• Automatisk spärrlyftning 

• Månadsmöte 

• Autoskanning av pallflaggor 

 

Målet med dessa funktioner är att vinna tid i mätprocessen, att alla verkstäder skall vänja sig 
vid att börja använda tabellen och dess arbetsmoment för att efter hand utöka den i riktning 
mot originalversionen. Dessutom vill vi få de som arbetar i inleveranskontrollen att inse att 
de utgör en värdeskapande process. Här är det även svårt att lära upp ny personal eftersom 
kunskapen inte finns dokumenterad. Det bygger på att redan befintlig personal får lära upp 
den nya.  Därför har vi fastställt en arbetsbeskrivning som grundar sig på nulägesanalysen 
och de förbättringsområden vi kommit fram till. 
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9 Bilagor  
Bilaga 1: Uppdragsbeskrivning 

Bilaga 2: AQL Guide 

Bilaga 3: Kontroll OB 

Bilaga 4: Förbättringsmöte 

Bilaga 5: Kontrollrapport 

Bilaga 6: Mätprotokoll 

Bilaga 7: Artikelrelationer 

Bilaga 8: Modifierat Kontroll OB 

Bilaga 9: Felkostnadsträd 
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Bilaga 1 (antal sidor: 1) 

UPPDRAGSBESKRIVNING 

• Göra nulägesanalys av hur inleveranskontrollen görs idag, på vilka sätt skiljer 
det sig mellan verkstäderna? 

 

• Hur använder vi de dokument/system som idag är grund för hur vi ska sköta 
inleveranskontroller. Hur kan detta förbättras/underlättas? 

 

• Skip-Lot (Program som bestämmer om det ska göras kontroll på givet parti). 

 

• AQL (Metod som beskriver hur stort uttag vi ska göra om vi gör kontroll). 

 

• Hur sker kommunikation till leverantör när felaktigheter upptäcks? 

 

• Hur bra är våra inleveranser idag? Några få artikelnummer väljs ut och 
studeras, historik, nuläge och faktiskt kontrolluttag. Följs kontroll-OB? 

 

• Hur följer verkstaden upp utfallet från sina ankomstkontroller? Utarbeta 
förslag på hur det skulle kunna se ut för att det både ska göras och bli 
effektivt. 

 

• Hur används utfallet vid eventuella avvikelser i kontrollrapportering i 
praktiken? Hur sker kontrollrapporteringen idag? Effektivisering och 
hundraprocentighet. 

 

• Ge åtgärdsförslag för hur vi bättre kan säkra vår kvalitet vid inleverans samt 
en framtida lägesanalys.  
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Bilaga 2 (antal sidor: 3) 

Hur AQL-tabellen används 

I) Artikeln kan ha någon av följande klasser: 101, 104, 110, 125 och 325. 
De hittas i kolumnen varvtal/kontrollomf./frekvens i OB eller motsvarande 
underlag. EX-mått har alltid allkontroll.  

II) Titta i AQL-tabell normal (nedanstående). 

DUBBELPROVTAGNINGSTABELL

NORMAL
AQL

N n1 a1 r1 n1 a1 r1 n1 a1 r1 n1 a1 r1 n1 a1 r1

n2 a2 r2 n2 a2 r2 n2 a2 r2 n2 a2 r2 n2 a2 r2

13 0 2 13 0 2

13 1 2 13 1 2

13 0 2 13 0 2

13 1 2 13 1 2

32 0 2 13 0 2 13 0 2

32 1 2 13 1 2 13 1 2

32 0 2 20 0 3 13 0 2

32 1 2 20 3 4 13 1 2

80 0 2 32 0 2 32 1 4 13 0 2

80 1 2 32 1 2 32 4 5 13 1 2

80 0 2 50 0 3 50 2 5 13 0 2

80 1 2 50 3 4 50 6 7 13 1 2

315 0 2 80 0 2 80 1 4 80 3 7 13 0 2

315 1 2 80 1 2 80 4 5 80 8 9 13 1 2

315 0 2 125 0 3 125 2 5 125 5 9 13 0 2

315 1 2 125 3 4 125 6 7 125 12 13 13 1 2

315 0 2 200 1 4 200 3 7 200 7 11 13 0 2

315 1 2 200 4 5 200 8 9 200 18 19 13 1 2

1201-3200

3201-10000

10000-35000

Allkontroll 

501-1200 125 0 1

32 0 1

281-500 125 0 1

151-280 125 0 1

13 0 1

91-150 32 0 1

Allkontroll 

Allkontroll 

51-90 32 0 1

0 1

26-50

Allkontroll 

Allkontroll 

Allkontroll 

13 0 1

0 1

16-25 13 0 1 5 0 1 5

Allkontroll Allkontroll 

9-15 Allkontroll Allkontroll Allkontroll 5 0 1 5

2-8 Allkontroll Allkontroll Allkontroll 

0,1%/II 101 0,4%/II 104 1,0%/II 110 2,5%/II 125 2,5%/S3 325

 

III) I tabellens översta rad benämns klasserna enligt II). 
IV) Övriga benämningar i tabellen: 

N = Antal detaljer i hela partiet 

n1, n2 = Antal detaljer i första respektive andra provgruppen. 

a1, a2 = Max antal felaktiga detaljer i första provgruppen (a1) respektive båda 
provgrupperna (a2) för godkännande av partiet.  

r1, r2 = Antal felaktiga detaljer i första provgruppen (r1) respektive båda provgrupperna (r2) 
för underkännande av partiet. 
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Exempel 1  

Om detaljen är klassad enligt 325 ska kolumnen längst till höger användas. 
Partiets storlek (N) är 150 st.  

DUBBELPROVTAGNINGSTABELL

NORMAL
AQL

N n1 a1 r1 n1 a1 r1 n1 a1 r1 n1 a1 r1 n1 a1 r1

n2 a2 r2 n2 a2 r2 n2 a2 r2 n2 a2 r2 n2 a2 r2

13 0 2 13 0 2

13 1 2 13 1 2

13 0 2 13 0 2

13 1 2 13 1 2

32 0 2 13 0 2 13 0 2

32 1 2 13 1 2 13 1 2

32 0 2 20 0 3 13 0 2

32 1 2 20 3 4 13 1 2

80 0 2 32 0 2 32 1 4 13 0 2

80 1 2 32 1 2 32 4 5 13 1 2

80 0 2 50 0 3 50 2 5 13 0 2

80 1 2 50 3 4 50 6 7 13 1 2

315 0 2 80 0 2 80 1 4 80 3 7 13 0 2

315 1 2 80 1 2 80 4 5 80 8 9 13 1 2

315 0 2 125 0 3 125 2 5 125 5 9 13 0 2

315 1 2 125 3 4 125 6 7 125 12 13 13 1 2

315 0 2 200 1 4 200 3 7 200 7 11 13 0 2

315 1 2 200 4 5 200 8 9 200 18 19 13 1 2

1201-3200

3201-10000

10000-35000

Allkontroll 

501-1200 125 0 1

32 0 1

281-500 125 0 1

151-280 125 0 1

13 0 1

91-150 32 0 1

Allkontroll 

Allkontroll 

51-90 32 0 1

0 1

26-50

Allkontroll 

Allkontroll 

Allkontroll 

13 0 1

0 1

16-25 13 0 1 5 0 1 5

Allkontroll Allkontroll 

9-15 Allkontroll Allkontroll Allkontroll 5 0 1 5

2-8 Allkontroll Allkontroll Allkontroll 

0,1%/II 101 0,4%/II 104 1,0%/II 110 2,5%/II 125 2,5%/S3 325

 

Översta siffran i varje kolumn visar värdet för n1, a1 och r1, nedre raden i 
samma kolumn visar värdet för n2, a2 och r2. I provgrupp 1 (n1) tas 13 
detaljer ut för provtagning. Om redan provgrupp 1 (n1) underkänns ska 
provgrupp 2 (n2) inte tas ut. 
a1 och a2 är noll (0) respektive ett (1). r1 och r2 är två (2) respektive två (2).  

Om man hittar noll (0) felaktiga detaljer. � Godkänn hela partiet. Om man 
hittar två (2) eller fler fel, underkänn hela partiet (r1 = 2, enligt tabell). Om en 
(1) felaktig hittas i exemplet, tag ut provgrupp 2 (n2).  

Enligt tabellen så ska n2 = 13 st då tas ut. Hittas ytterligare en felaktig detalj 
i provgrupp 2 (n2) så underkänns hela partiet (r2 = 2, enligt tabell). Eftersom 
man i detta exempel redan hittat en (1) felaktig detalj i provgrupp 1 (n1) 
räcker det med en (1) felaktig detalj i provgrupp 2 (n2) för att underkänna 
partiet (r2 = 2).  
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Exempel 2 

Enligt OB eller motsvarande underlag så är detaljen klassad enligt 125. I så 
fall ska kolumnen 
näst längst till höger användas. Partiets storlek (N) är 550 st. 

DUBBELPROVTAGNINGSTABELL

NORMAL
AQL

N n1 a1 r1 n1 a1 r1 n1 a1 r1 n1 a1 r1 n1 a1 r1

n2 a2 r2 n2 a2 r2 n2 a2 r2 n2 a2 r2 n2 a2 r2

13 0 2 13 0 2

13 1 2 13 1 2

13 0 2 13 0 2

13 1 2 13 1 2

32 0 2 13 0 2 13 0 2

32 1 2 13 1 2 13 1 2

32 0 2 20 0 3 13 0 2

32 1 2 20 3 4 13 1 2

80 0 2 32 0 2 32 1 4 13 0 2

80 1 2 32 1 2 32 4 5 13 1 2

80 0 2 50 0 3 50 2 5 13 0 2

80 1 2 50 3 4 50 6 7 13 1 2

315 0 2 80 0 2 80 1 4 80 3 7 13 0 2

315 1 2 80 1 2 80 4 5 80 8 9 13 1 2

315 0 2 125 0 3 125 2 5 125 5 9 13 0 2

315 1 2 125 3 4 125 6 7 125 12 13 13 1 2

315 0 2 200 1 4 200 3 7 200 7 11 13 0 2

315 1 2 200 4 5 200 8 9 200 18 19 13 1 2

1201-3200

3201-10000

10000-35000

Allkontroll 

501-1200 125 0 1

32 0 1

281-500 125 0 1

151-280 125 0 1

13 0 1

91-150 32 0 1

Allkontroll 

Allkontroll 

51-90 32 0 1

0 1

26-50

Allkontroll 

Allkontroll 

Allkontroll 

13 0 1

0 1

16-25 13 0 1 5 0 1 5

Allkontroll Allkontroll 

9-15 Allkontroll Allkontroll Allkontroll 5 0 1 5

2-8 Allkontroll Allkontroll Allkontroll 

0,1%/II 101 0,4%/II 104 1,0%/II 110 2,5%/II 125 2,5%/S3 325

 

Provgrupp 1 (n1) = 50 st. Om man finner maximalt två (2) felaktiga detaljer 
godkänns partiet (a1 = 2 enligt tabellen). 

Om man finner tre (3) eller fyra (4) felaktiga tas provgrupp 2 (n2) ut. Om fem 
(5) eller fler är felaktiga i provgrupp 1 underkänns hela partiet (r1 = 5 enligt 
tabellen).  

Provgrupp 2 (n2) = 50 st. Om man finner maximalt sex (6) felaktiga 
(tillsammans med provgrupp 1) godkänns hela partiet. Om det finns 
exempelvis tre (3) felaktiga i provgrupp 1 och två (2) felaktiga i provgrupp 2, 
leder detta till att partiet godkänns. 

Om man finner sju (7) eller fler felaktiga detaljer totalt i provgrupp 1 och 2 
så underkänns hela partiet (r2 = 7 enligt tabellen).  

 

Utfärdare: Lars Johansson, LQE ITT 
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Bilaga 3 (antal sidor: 2) 

KONTROLL OB utfärdat i IDMS (äldre programvara). 
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KONTROLL OB utfärdat i ToMaS (Ny programvara). 
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Bilaga 4 (antal sidor: 2) 

 MÖTESPROTOKOLL 

� LAM Stefan Nilsson   
� LAM Tommy Karlsson   

LQA Stefan Alfredsson   

LAT Magnus Nordström  

LAT Kenneth Philipsson  

� LA Peter Nilsson  

LQE Lars Johansson 

LAT Jonas Elmgren 

LAB Madelene Thörnblom 

LAK Jörgen Jonsson 

 

Agenda  

Produktrevisionen 

I dagsläget ligger det 11 st öppna ärende med fördelningen LAK B-O R 7 st, LN HL 
1, 

LAT MN 3 st. 

Rättfrekvensen för mars ökade från 59,38% till 76,74%. Skillnaden är att 
montörsrelaterade fel är betydligt färre men däremot har felen på kontrollmoment 
ökat. Tag fram en handlingsplan för att komma till rätta med momentproblemen ans 
B-O 

 

Tekniska ändringar  

Nästa möte för förberedande ändringsråd ska hållas av LN Larsson. Pågående är för 
närvarande 39 st. 

 

Rapport kvalitetstekniker 

Utfallet för 2009 tills idag är 46 st(202 2008) 1. Sandvik 11 st 2. Mönsterås Metall  med 
8 st 3.Trelleborg med 7 st och 4. SP moulding 4 st. 
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Bilaga 5 (antal sidor: 1) 

Exempel på en kontrollrapport som leder till kassation. 
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Bilaga 6 (antal sidor:1) 
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Bilaga 7 (antal sidor:1) 
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Bilaga 8 (antal sidor:1) 

Modifierad kontroll OB med tilläggsfält för tidigare fel. 
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Bilaga 9 (antal sidor:1) 

 

 

Källa: http://www.fmeainfocentre.com/foreign%20language/fmea.pdf 
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