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Sammanfattning (på svenska) 

Detta examensarbete är en del i högskoleingenjörsutbildningen vid linneuniversitetet i Växjö. 

Arbetet är utfört på Ackurat Industriplast AB i Lammhult. Syftet med arbetet är att ta fram samt 

utveckla fyra av kravelementen i Production Part Approval Process (PPAP) dokumentationen. 

Kravelementen vilka ingår inom ramen för detta arbete är flödesschema, process FMEA, 

styrplan samt kontrollinstruktioner. 

Ackurat har kunder inom fordonsindustrin, dessa kunder ställer höga krav på kvalitén hos 

produkterna från sina leverantörer. Denna kvalitetssäkring sker dels genom att leverantören skall 

följa krav ur ISO/ TS 16949 standarden där PPAP är en del av kvalitetssäkringen. Detta innebär 

att för varje nytt uppdrag så skall PPAP dokumentation bifogas tillsammans med ett utfallsprov. 

Ackurat upplever att den dokumentation som finns i dagsläget är bristfällig och i behov av 

uppdatering. 

Resultatet är utarbetat genom kartläggningsmetoden ” walk through” där en fallstudie av 

processer har använts . Informationen om processerna har insamlats genom observationer och 

intervjuer med personal i processerna.  Denna empiristiska information om Ackurats processer 

har sedan analyserats samt sammanställts med litteraturstudien i teoridelen.  

Examensarbetet resulterade i fem olika flödesscheman för att illustrera det verkliga flödet i 

Ackurats processer. Process FMEA utarbetades och åskådliggör felmöjligheter i processflödet. 

Genom kartläggningsarbetet sammanställdes en styrplan där alla kontroller i processerna ingår. 

Slutligen utarbetades kontrollinstruktioner för de kontroller som sammanställts i styrplanen.    

Arbetet med kartläggningsarbetet av flödesschemat var en viktig del av genomförandet. Detta 

berodde på att följande dokument är uppbyggda från det aktuella flödesschemat. Stort fokus har 

således lagts i utvecklandet samt valideringen av de olika flödesschemana. 

Vid analys av dessa dokument kom författarna fram till att utformade dokument uppfyller syftet 

samt målen för arbetet. Denna slutsats framgick genom validering med berörd personal på 

Ackurat samt handledare.  



 

 

 

Likaväl som att framtagna dokument kan användas i PPAP dokumentation till Ackurats kunder 

så kan dokumenten användas till det interna förbättringsarbetet i företagets processer. 

 

Nyckelord 

PPAP, flödesschema, FMEA, styrplan samt kontrollinstruktioner 

Abstract (in English) 

The automotive industry requires documentation from their suppliers in which include the 

requirement for PPAP documentation that have to be attached for every new article. 

This work is performed on Ackurat Industriplast AB in Lammhult where the aim is to 

produce and develop four of the required elements in the Production Part Approval 

Process (PPAP) documentation for Ackurats processes. 

The information about the processes were obtained through observations and 

interviews with staff in the processes. This empirical information on Ackurats processes were 

then analyzed and compiled by the literature study in the theoretical part. 

Developed documents can be used in the PPAP documentation for Ackurats customers but the 

documentation can also be used in the internal improvement process. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en del i högskoleingenjörsutbildningen vid linneuniversitetet i Växjö. 

Arbetet är utfört på Ackurat Industriplast AB i Lammhult. Syftet med arbetet är att ta fram samt 

utveckla fyra av kravelementen i Production Part Approval Process (PPAP) dokumentationen. 

Kravelementen vilka ingår inom ramen för detta arbete är flödesschema, process FMEA, 

styrplan samt kontrollinstruktioner. 

Ackurat har kunder inom fordonsindustrin, dessa kunder ställer höga krav på kvalitén hos 

produkterna från sina leverantörer. Denna kvalitetssäkring sker dels genom att leverantören skall 

följa krav ur ISO/ TS 16949 standarden där PPAP är en del av kvalitetssäkringen. Detta innebär 

att för varje nytt uppdrag så skall PPAP dokumentation bifogas tillsammans med ett utfallsprov. 

Ackurat upplever att den dokumentation som finns i dagsläget är bristfällig och i behov av 

uppdatering. 

Resultatet är utarbetat genom kartläggningsmetoden ” walk through” där en fallstudie av 

processer har använts . Informationen om processerna har insamlats genom observationer och 

intervjuer med personal i processerna.  Denna empiristiska information om Ackurats processer 

har sedan analyserats samt sammanställts med litteraturstudien i teoridelen.  

Examensarbetet resulterade i fem olika flödesscheman för att illustrera det verkliga flödet i 

Ackurats processer. Process FMEA utarbetades och åskådliggör felmöjligheter i processflödet. 

Genom kartläggningsarbetet sammanställdes en styrplan där alla kontroller i processerna ingår. 

Slutligen utarbetades kontrollinstruktioner för de kontroller som sammanställts i styrplanen.    

Arbetet med kartläggningsarbetet av flödesschemat var en viktig del av genomförandet. Detta 

berodde på att följande dokument är uppbyggda från det aktuella flödesschemat. Stort fokus har 

således lagts i utvecklandet samt valideringen av de olika flödesschemana. 

Vid analys av dessa dokument kom författarna fram till att utformade dokument uppfyller syftet 

samt målen för arbetet. Denna slutsats framgick genom validering med berörd personal på 

Ackurat samt handledare.  

Likaväl som att framtagna dokument kan användas i PPAP dokumentation till Ackurats kunder 

så kan dokumenten användas till det interna förbättringsarbetet i företagets processer. 

 

  



 

 

Summary 
This thesis is a part of Bachelor studies at the university of Linnaeus in Växjö. The work is 

performed on Ackurat Industriplast AB located in Lammhult. The purpose of this work is to 

produce and develop four of the required elements in Production Part Approval Process 

(PPAP) documentation. The required element that is included within the scope of this work is 

a flowchart, process FMEA, control plan and control instructions. 

Ackurat has customers in the automotive industry, these customers have high demands on the 

quality of the products from their suppliers. This quality assurance is achieved by the supplier 

that shall comply with the requirements of ISO / TS 16949 standard, which the PPAP is a part 

of. This means that for each new assignment PPAP documentation must be attached together 

with a reference sample. Ackurat experiencing that the documentation included in the current 

situation is inadequate and is in need of an update. 

The result is produced by identifying method "walkthrough" where a case study of the processes 

has been used. The information about the processes was obtained through observations and 

interviews with staff in the processes. This empirical information on Ackurats processes were 

then analyzed and compiled by the literature study in the theoretical part. 

This degree project resulted in five different flow charts in order to illustrate the actual flow of 

Ackurats processes. A Process FMEA was developed to illustrate the possibility of error in the 

process flow. By the identification work was a control plan put together which included all the 

controls in the processes. Finally a summarizing was made on the controls which were 

included in the control plan, for those controls were various control instructions developed. 

The work with identification work of the flow chart was an important part of the 

implementation. This was due to the following documents are made up from the 

current flow chart. Major focus has therefore been put down in the development and validation 

of the various flow charts. 

In the analysis of these documents were the author’s conclusion that the documents meet the 

purpose and aims of the work. This conclusion revealed by validation with the relevant 

personnel at Ackurat and their mentors. 

As well as that generated documents can be used in PPAP documentation for Ackurats 

customers so can the documents be used for the internal improvement of the 

company’s processes.  



 

 

Abstract 

Fordonsindustrin ställer krav på sina leverantörer om dokumentering där ibland ingår kraven på 

att PPAP dokumentation skall bifogas för varje ny artikel.   

Arbetet är utfört på Ackurat Industriplast AB i Lammhult där syftet är att ta fram samt utveckla 

fyra av kravelementen i Production Part Approval Process (PPAP) dokumentationen till 

Ackurats processer. 

Informationen om processerna har insamlats genom observationer och intervjuer med personal 

i processerna.  Denna empiristiska information om Ackurats processer har sedan analyserats 

samt sammanställts med litteraturstudien i teoridelen. 

Framtagna dokument kan användas i PPAP dokumentation till Ackurats kunder men vidare kan 

dokumenten användas till det interna förbättringsarbetet .  

Nyckelord: PPAP, flödesschema, FMEA, styrplan samt kontrollinstruktioner 

  



 

 

Förord 

Inom ramen för utbildningen till högskoleingenjör inom maskinteknik så skall avslutande 

moment vara ett genomförande av ett examensarbete. I detta examensarbete ska författarna 

tillämpa den kunskap som insamlats under utbildningen.  

Detta examensarbete uppkom genom att författarna lämnat en förfrågan till Ackurat 

Industriplast AB. Denna förfrågan resulterade i ett arbete där författarna skulle utveckla 

kravelement ur företagets production part approval process (PPAP) dokumentation. Detta 

ansågs nödvändigt då den nuvarande dokumentationen hos Ackurat upplevdes bristfälligt och i 

behov av uppdatering 

Efter utförandet av detta examensarbete vill författarna rikta ett särskilt tack till följande 

personer: 

 Harald Dahl handledare på Linnéuniveristetet i Växjö 

 Glenn Nilsson och Stefan Pantzar handledarna på Ackurat Industriplast AB  

 Personalen på Ackurat för deras hjälpsamma medverkan i undersökningen
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1. Introduktion 

I det introducerande kapitlet presenteras en kort bakgrund av detta examensarbete 

vilket är utfört på Ackurat Industriplast AB med beskrivning av syfte, mål samt de 

avgränsningar som har gjorts. Tanken med denna introduktion är att läsaren ska 

erhålla en förförståelse för resten av rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Företag som levererar produkter till fordonsindustrin har under lång tid behövt 

anpassa sig till en rad olika standarder från fordonsindustrin. De tre stora amerikanska 

biltillverkarna Chrysler, General Motors och Ford lade grunden till standarden QS-

9000 vilket introducerades till industrin 1994. Genom mångfalden av standarder och 

olika former av deläganden så uppstod besvär för underleverantörerna då 

fordonsindustrin började ställa krav på leverantörernas kvalitetssystem och deras 

förbättringsprocesser. (Johnson, 2000) 

Genom olika nationella standarder och kravet att uppvisa certifikat för att leverera till 

fordonsindustrin så uppkom behovet för en mer gemensam standard.   Därför 

bestämde sig branschen för att ta fram den gemensamma standarden, ISO/TS 16949. 

ISO/TS 16949 betonar vikten på fungerande rutiner för kontraktsgenomgångar och 

ändringsprocesser. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

I ISO/TS 16949 har fokuset lagts på processer för produktframtagning samt 

produktgodkännande, vilket är en central del för leverantörer till fordonsindustrin. 

Advanced Product Quality Planning (APQP) och Production Part Approval Process 

(PPAP) är exempel på olika tillvägagångssätt för att undvika produktfel, 

produktionsstörningar och oförutsedda kostnader vid start av tillverkning av nya 

detaljer.  
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1.2 Syfte 

Ackurat Industriplast AB har en del kunder inom fordonssektorn. Dessa kunder ställer 

krav på företaget som leverantör enligt ISO/TS 16949 standarden. Det innebär att vid 

varje nytt uppdrag/artikel skall PPAP dokumentation bifogas.  För Ackurat så är det 

relativt nytt att arbeta mot fordonsindustrin och dess krav på dokumentation. Den 

dokumentation som finns framtagen är bristfällig och är i behov av uppdatering. 

Syftet med arbetet är att ta fram och anpassa specificerade delar av den nödvändiga 

PPAP dokumentationen som begärs av leverantörer till fordonsindustrin enligt 

standarden ISO/TS 16949.  

1.3 Mål 

Målet med arbetet är att utveckla och ta fram följande dokumentation för införandet 

av nya produkter åt Ackurats kunder eller införandet av produkter i Ackurats produkt 

sortiment.  

 Flödesschema 

 Process Faliure Mode Effect Analysis (PFMEA) 

 Styrplan 

 Kontrollinstruktion 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer att begränsa arbetet genom att endast fokusera på produkter som 

produceras på företaget och inte produkter som köps in. Ytterligare kommer vi enbart 

att fokusera på fyra steg ur PPAP specifikationen vilka är flödesschema, process 

FMEA, styrplan och kontrollinstruktions dokument. Arbetet kommer inte att fokusera 

på utvecklandet av befintliga dokument för existerande produkter och deras rutiner 

utan grunda sig på att bygga upp dokumentationen från början och hitta eventuella 

punkter eller felkällor som annars lätt kan förbises. 
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1.5 Ackurat Industriplast AB 

Detta arbete är utfört på Ackurat Industriplast AB vilket är beläget i norra delen av 

Kronobergs län i Lammhult. Ackurat arbetar sedan 1950 med att tillverka olika 

plastdetaljer genom formsprutning, genom företagets produktsortiment och ytterligare 

kundspecifika detaljer så tillverkar företaget över 8000 olika detaljer främst till 

möbelindustrin men även andra branscher som tillexempel fordonsindustrin.  

I dagsläget har Ackurat ett 30-tal anställda och år 2010 hade företaget en omsättning 

på ungefär 50 miljoner kronor. 
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2. Teori 

2.1 Kvalité 

Begreppet kvalitet kan ledas tillbaka till det latinska ordet ”qualitas” vilket betyder 

”beskaffenhet” vilket kan kopplas till egenskaper.  I den internationella standarden 

ISO 9000:2000 så definieras kvalitet enligt följande citat : 

”den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs. behov eller 

förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”  

(Bergman & Klefsjö 2007) 

Genom denna definition så kan vi härleda att kvalitet inte enbart handlar om att en 

produkt eller tjänst är rätt utförd och producerad men även att produkten eller tjänsten 

måste uppfylla de krav och förväntningar som kunden efterfrågar.  Bergman och 

Klefsjö (2007) definierar kvalitet enligt följande ”Kvaliteten på en produkt är dess 

förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” 

Allt fler företag har insett att kvalitetsfrågorna ska vara en del av verksamheten och 

genom denna förståelse har man påbörjat arbetet med att lägga grunden för en 

offensiv kvalitetsutveckling. 

2.1.1 Offensiv kvalitetsutveckling 

En offensiv kvalitetsutveckling innebär att man ska lyfta fram kvalitetsfrågorna igenom 

hela företaget där ledningen ska driva på arbetet med kvalitetsfrågorna och vissa ett 

engagemang för ständiga förbättringar. Med en ”offensiv” utveckling så menas att det 

ska vara ett ständigt och fortgående arbete med att förebygga, förändra och förbättra 

och inte arbeta med att försöka kontrollera och reparera processerna i företaget. 

Förutom tidigare nämnda beskrivning så har ordet ”utveckling” även den innebörden 

att kvalitetsarbetet inte är speciellt anknutet till endast ett projekt eller en produkt utan 

att det är ett ständigt arbete som ska användas genom hela företaget.  
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Figur 1. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007) 

2.2 Kvalitetsstandarder inom fordonsindustrin 

2.2.1 Qs-9000 

QS-9000 är namnet på det kvalitetssystem inom fordonsindustrin som utvecklade av 

Chrysler, Ford, General Motors och ett flertal ytterligare av amerikanska 

fordonstillverkare. QS-9000 var en samordning av den amerikanska fordonsindustrins 

olika standarder vilket skulle fungera som en gemensam standard.  Syftet med denna 

samordning var att underlätta för underleverantörerna då dessa inte skulle behöva 

anpassa sina rutiner till ett flertal olika standarder, vilket i sin tur skulle underlätta för 

fordonstillverkarna. (Johnson, 2000)  

 Målet vid införandet av kvalitetssystemet QS-9000 är utvecklingen av ett 

kvalitetssystem vilket skulle öka strävandet för kontinuerliga förbättringar, där man 

försöker förebygga fel och minska variation och kassationer oberoende ifall det är 

interna eller externa leverantörer utan syftar på hela distributionskedjan. (Quality 

System Requirements QS-9000, 1998)  
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Figur 2: Uppbygnaden av QS-9000 (Quality System Requirements QS9000, 1998) 

Som stomme för QS-9000 så använde man ISO 9000 då denna standard redan var 

introducerad och accepterad av industrin.  QS-9000 indelas i två sektioner av krav där 

sektion ett innehåller 20 punkter från ISO 9000 vilka mer parten av dessa innehåller 

ytterligare mer branschanknutna krav från fordonsindustrin (Bergman & Klefsjö, 

2007)  

Innehållet i avdelning två innehåller främst kundspecifika krav vilka inte gick att 

harmonisera med standarden ISO9000. Ibland dessa krav från fordonstillverkarna så 

finns kravet på ”Production Part Approval Process” vanligare nämnt som 

förkortningen PPAP vilket är processen för godkännandet av serietillverkade 

produkter. (Quality System Requirements QS-9000, 1998) 

För att underlätta ytterligare för underleverantörerna att uppfylla fordonsindustrins 

ställda krav genom QS-9000 så utgavs även ett flertal referens manualer, vilka ska 

fungera som en hjälp vid skapandet av kvalitetsdokumenten. Bland dessa finns bland 

annat manualer för PPAP samt feleffektsanalys.  
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2.2.2 ISO/TS 16949 

Genom att olika fordonstillverkare har olika former av samarbete eller att flera 

tillverkare gått ihop så skapades olika nationella standarder för sina leverantörer. Som 

vi tidigare nämnt skapade den amerikanska fordonsindustrin QS-9000 som var ett 

samarbete mellan General Motors, Chrysler och Ford. Italienska fordonsindustrin med 

bland annat Fiat tog fram standarden AVSQ 94. Tyska fordonstillverkarna med 

exempel Opel och Audi skapade standarden VDA 6.1 (Johnson 2000). 

 Genom denna mångfald av nationella standarder så uppstod många problem för 

leverantörer som levererade till fler än en bilindustri, då dessa skulle uppfylla 

kundernas kravstandarder vilka skiljde sig åt i frågan om innehåll. Därför startade de 

tre stora amerikanska fordonstillverkarna 1996 ett samarbete med sina europeiska 

motsvarigheter och genom detta samarbete skapades ”International Automotive Task 

Force” (IATF).  

 Efter att IATF samarbetat med ISO Tekniska kommitté ISO/TC 176, utgavs formellt 

den gemensamma bransch standarden som bygger på fordonsindustrins olika 

standarder men även på ISO 9001. Standarden fick namnet ISO/TS 16949, där TS 

står för Technical Specification. Standarden innefattar de branschspecifika kraven för 

fordonsindustrin vilket omfattas av QS-9000 (Bergman & Klefsjö, 2007) (Johnson, 

2000) 

Efter införandet av ISO/TS 16949 så har standarden reviderats vid ett flertal tillfällen, 

och med anpassningen till ISO 9001:2000 som utgavs under 2002 så har ISO/TS 

16949  allt mer ersatt olika nationella standarder inom bilindustrin. (Bergman & 

Klefsjö, 2007) 

2.3 Production Part Approval Process (PPAP) 

Genom både QS-9000 samt ISO/TS 16949 så behöver leverantörer till 

fordonsindustrin få ett kundmedgivande att deras produkter samt processer uppfyller 

kundens krav innan man får ett godkännande för serieproduktion och leverans.  PPAP 

dokumentationens uppgift är att kunden ska kunna validera att leverantören har 

förstått kundens uppsatta krav och specifikationer. Dokumentationen har även till 

uppgift att visualisera ifall leverantörernas processer har en tillräcklig duglighet att 

tillverka detaljer. Dessa processer skall uppfylla alla kundens uppsatta krav och 
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specifikationer på ett kostnadseffektivt vis. (PPAP reference manual 4th edition, 2006), 

(Johnson 2000). 

PPAP dokumentationen består av arton kravelement som beskriver dokumentation 

och aktiviteter, dessa arton element är följande: 

1. Tekniskt underlag – Leverantören ska kunna uppvisa ritningar på produkten samt 
ingående komponenter. 

2. Tekniska ändringsdokument – Leverantören ska uppvisa godkänd dokumentation 
för ändringar på det tekniska underlaget. 

3. Tekniskt godkännande från kund – Leverantören ska uppvisa ett godkännande av 
de tekniska underlagen. 

4. Design Failure Mode and Effects Analysis (Design-FMEA) – Leverantören ska 
uppvisa en design-FMEA enligt specifikationer från kund eller enligt FMEA 
referensmanualen 

5. Processflöde\ flödesschema – Leverantören ska uppvisa ett processflödesschema 
vilket visar ordningsföljden av alla processer eller aktiviteter i 
produktionsprocessen. 

6. Process Failure Mode And Effects Analysis (Process-FMEA) - Leverantören ska 
uppvisa en Process-FMEA enligt specifikationer från kund eller enligt FMEA 
referensmanualen 

7. Styrplan – Leverantören ska uppvisa en styrplan vilket redovisar metoder för 
kontroll av processer enligt kundens specifikationer eller APQP referensmanualen 

8. Mätsystemsanalys (MSA) – Leverantören skall uppvisa tillämpliga MSA studier som 
till exempel R & R studier 

9. Mätresultat dimensioner – Leverantören ska kunna verifiera att olika dimensioner 
har kontrollerats mot det tekniska underlaget för alla tillverkningsprocesser  

10. Resultat materialtester\ prestanda – Leverantören ska kunna uppvisa prestanda 
samt materialprover specificerade enligt det tekniska underlaget samt styrplanen 

11. Processduglighetsstudier – Processdugligheten skall bestämmas för alla kritiska 
egenskaper 

12. Användning av kvalificerat labb – Inspektion samt provning skall utföras sig av ett 
kvalificerat laboratorium definierat av kunden. 

13. Utseende rapport – En utseenderapport skall uppföras för varje produkt som har 
utseendespecifika krav i den tekniska rapporten. Vid uppfyllande av dessa krav skall 
rapporten överlämnas till kunden tillsammans med ett antal representativa artiklar. 

14. Utfallsprover – leverantören skall översända ett antal provartiklar vilket är 
specificerat i kundens specifikation 

15. Likare utfallsprov – Leverantören skall behålla en likare under den tidsrymd som 
PPAP dokumentationen gäller, eller tills en ny likare efterfrågas av kund. Likare 
fungerar som en referensartikel vilket ligger till grund till PPAP dokumentationens 
produktunderlag. 

16. Produktspecifika mätdon/ fixturer – Vid efterfrågan skall leverantören ha 
möjlighet att bifoga artikel specifika mätdon samt fixturer. 
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17. Kundspecifika krav – Leverantören skall inneha dokumentation som styrker 
uppfyllanden av kundens produktkrav vilket är krav utöver de som föreskrivs i 
PPAP dokumentationen 

18. Part Submission Warrant (PSW) – När alla kravelementen är uppfyllda skall en 
PSW upprättas för varje kundspecifik artikel om inget annat är överenskommet 
med kunden. Ytterligare skall leverantören styrka att alla mätresultat samt prover 
överensstämmer med kundens krav samt dokumentation. 

(PPAP reference manual 4th edition, 2006) 

2.3.1  Flödesscheman 

Flödesschemat är en grafisk illustration av antingen det nuvarande eller föreslaget 

processflöde. Man symboliserar aktiviteterna samt besluten som utförs i respektive 

process genom olika symboler. 

 

Figur 3. Symboler i flödesschema 

Innan man startar ett projekt med att utveckla ett flödesschema så är det viktigt att 

man redan från början har bestämt vad som skall dokumenteras. Deltagarna skall även 

bestämma vilken nivå av detaljeringsnivå som gagnar projektet främst. När man pratar 

om detaljeringsnivå för ett flödesschema så benämns dessa främst av makro samt 

mikrostrukturerade flödesscheman. En illustrering i makrostruktur har en relativt låg 

detaljerings nivå. Denna nivå används för att ge en generell förståelse av processen. 

Mikro strukturen har en högre detaljeringsgrad vilket ofta illustreras i ett ”step by step” 

flödesschema. (Fryman, 2002)     

Flödesschemat är ett viktigt verktyg då det bland annat användas till att analysera olika 

källor till variationer på maskiner, och material genom hela tillverkningsprocessen. 

Flödesschemat hjälper till att visualisera och analysera den totala processen och får 

anställda att se hur deras arbete passar in i helheten vilket kan öka engagemanget.  

 Det framtagna flödesschemat kan ligga till grund för vidare framtagning av 

dokumentation eller förbättringsarbete. I vilka det är nödvändigt att fokusera på 

enskilda processer då man tillexempel genomför en process FMEA och utformar 

styrplanen. För att flödesschemat skall kunna ligga till grund för vidare arbete är det 

viktigt att det verkliga flödet dokumenteras och inte det flöde som utförarna anser att 

processen borde ha. (Ljungberg & Larsson 2001) (Sörqvist, 2001) 
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2.3.2 Feleffektsanalys - FMEA 

FMEA innebär en genomgång av en produkt eller en process och dess funktioner. 

Funktionerna undersöks med tanke på felsätt, felorsak och felkonsekvens. FMEA är 

ett användbart verktyg till att genomföra en tillförlitlighetsanalys på en produkt eller en 

process.  

En FMEA är en riskundersökning på kvalitativ nivå där sambanden mellan detaljens 

felsätt och felkonsekvens analyseras och hur man vidtar förebyggandeåtgärder för att 

dessa fel ej skall uppstå. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Det finns olika former av FMEA beroende på om undersökningen är på en produkt 

eller en process. Några av feleffektsanalyser som finns är system FMEA, konstruktions 

FMEA och process FMEA. 

Process FMEA görs främst i produktionen för att kartlägga och värdera 

tillverkningsprocessen. Det mest förekommande som undersöks är fel på produkten 

som uppstår i produktionsprocessen. En process FMEA kan ligga till grund för 

förbättringsarbetet före och efter produktionsstart men också som grund för 

planeringen av processtyrningen. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Resultaten från undersökningen presenteras i en FMEA blankett där utseendet kan 

variera beroende på feleffektsanalysens syfte. 

I FMEA blanketten skall man bedöma felsannolikhet, allvarlighetsgrad och 

upptäcktssannolikhet på felen.  Dessa bedöms med poängsättning av felen i skalan 1-

10 som sedan multipliceras ihop och ger det totala riskprioritetstalet (RPN). Mallar för 

bedömningen av risktalen finns framtagna men bedömningen sker antingen genom 

granskning av statistiskt fakta eller en konsekvent subjektiv bedömning. För 

felorsakerna med högt RPN tas åtgärder fram för att sänka talet. Felorsaker med lågt 

RPN tyder på att det är en stabil process. (FMEA reference manual, 2008) 

2.3.3 Styrplan 

Utformandet av styrplanen är en viktig del av processen med kvalitetsplaneringen, då 

styrplanen är en skriftlig representation av utvecklingen för kontrollerandet av 

produkter samt processer. Styrplanen kan gälla för en specifik produkt, eller en 
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produktfamilj där de ingående produkterna tillverkas genom samma processer.  

(APQP and Control plan reference manual, 1995) 

Styrplanen beskriver kontrollerna i processen vilka är nödvändiga för att säkerställa att 

process resultatet ska vara i ett tillstånd av kontroll och därigenom förebygga oönskad 

variation. En generell utformning på styrplanen är att den följer det tidigare 

specificerade processflödet igenom flödesschemat samt process FMEAn. Utifrån detta 

flöde tar man sedan fram samtliga kontroller och mätningar som sker samt vilken 

mätutrustning som används till respektive kontroll. Man ska även specificera 

utvärderingsmetoder, kontrollinstruktioner, kontroll frekvens, storlek på provning, och 

åtgärder då produkter hamnar utanför uppsatta toleransgränser.   

2.3.4 Kontrollinstruktion 

En kontrollinstruktion kan ha många olika namn som produktinstruktion, arbetsorder, 

monteringsinstruktion men oberoende på namnet så är syftet att beskriva för 

personalen när kontroller ska genomföras samt ett godkänt tillvägagångssätt för att 

utföra dessa kontroller. 

 Med ordet kontrollinstruktion så avses någon form av dokument vilket beskriver hur 

en process eller produkt skall kontrolleras men även beskrivning på vad som ska 

kontrolleras och med vilka verktyg kontrollerna ska utföras. Detta görs för att 

säkerställa att resultatet ska uppfylla uppsatta krav och undvika onödig 

processvariation. (APQP and Control plan reference manual, 1995 och Quality System 

Requirements QS-9000, 1998) 

Det som bör innefattas i en kontrollinstruktion enligt ” APQP and Control plan 

reference manual (1995)” är bland annat följande: 

  Lättförstådd beskrivning av arbetsmomenten  

  Bilder kan fungera som visuella hjälpmedel 

 Lämpliga upplysningar av t.ex. maskinparametrar, mätverktyg, produkt/ process 

specifika egenskaper 

 Kontroll frekvensen 

 Kontrolluttag 

 Åtgärdsplan 
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2.4 Formsprutning 

Formsprutning är den vanligaste formen av tillverkning av olika plast detaljer då 

formsprutning kan producera detaljer i både termoplaster samt i härdplaster. Inom 

plastindustrin är formsprutning den populäraste tillverkningsmetoden genom bland 

annat dess stora kostnadsfördelar samt att man kan producera färdiga detaljer med en 

komplex form utan större behov av efterföljande bearbetning. Formningen sker under 

korta cykeltider vilket kan vara ner till endast ett fåtal sekunder per detalj.  Dock så är 

inskaffningen av utrustningen som krävs relativt kostsam vilket resulterar i behovet av 

stora seriestorlekar.  

 

Figur 4. Illustration över formsprutningen (injectionmoldingonline.com) 

Formsprutningsmetoden fungerar genom att plastråvaran vilket oftast är i 

granulatfrom värms upp till smälttemperatur inuti en cylinder. Inuti cylindern matas 

plasten framåt mot ett munstycke med hjälp av en skruv. När formsprutningscykeln 

börjar pressas smält plast in i formen genom munstycket och ingjutningskanalerna. 

När plasten stelnar så minskar detaljens specifika volym med så mycket som upp till 20 

%. För att kompensera för denna volym minskning så har man en eftertrycksfas där 

man packar in ytterligare material. När materialet sedan har stelnat så separerar 

maskinen på formen och antingen genom utstötarpinnar eller med hjälp av robot så 

drar man ur detaljen från formen. (Bruder, 2011) 
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas de metoder, angreppssätt och studier som använts i 

examensarbetet. 

För att studera en flörtelse så finns det två vanliga metoder eller angreppssätt vilka är 

den induktiva samt den deduktiva metoden. 

Den induktiva metoden bygger på hur det ser ut i verkligheten och genom att 

undersöka verkligheten så framgår olika mönster som kan sammanfattas i allmänna 

principer eller teorier. Den induktiva metoden är vanligast då en kvalitativ 

undersökning genomförs. (Olsson & Sörensen, 2007)  

Den deduktiva metoden kan sägas vara en motsats till den induktiva metoden där 

slutsatserna som dras är grundade utifrån allmänna principer eller teorier. I början av 

en deduktiv undersökning genomförs en informationssökning som sedan överförs till 

verkliga fenomen. (Olsson & Sörensen, 2007)   

3.1 Kvalitativa och Kvantitativa metoder. 

I kvalitativa metoder söker man i första hand efter kvalitet i det man avser att 

undersöka. Kvalitativa metoder används när en djupare och en mer beskrivande 

information inom ett specifikt område eller situation behövs. För att erhålla kvalitativ 

information lämpar sig observationer och intervjuer bra. 

Kvantitativa metoder kan beskrivas genom att den omfattande data vilket samlas in är 

mätbar. Kvantitativa metoder är ofta i sifferform där det som undersökt representeras 

i tabeller eller diagram. (Björklund & Paulsson, 2003) 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier är fakta i form av nedskrivet material. Det kan vara i form av böcker, 

tidskrifter eller internet . Litteraturstudierna bör genomföras innan informationen från 

verkligheten bearbetas detta görs för att få en teoretisk grund att bygga arbetet på. 
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Litteraturstudien innebär systematisk sökning och  granskning/analys samt 

kvalitetsbedömning av data så att den är vald i relation till studiens syfte.  

Primärkällor bör användas i största möjliga utsträckning för att säkerhetsställa källan. 

Genom den stora informationsmängd som finns att tillgå är det av stor vikt att vara 

källkritiskt i sökandet efter information. (Björklund & Paulsson, 2003) 

3.2.2 Intervjuer 

Intervjuer är en situation där en eller flera personer ställer frågor till en eller flera 

svarspersoner. Hur man genomför intervjuerna kan variera. Det kan vara genom direkt 

kontakt, via telefon eller genom e-post.  

En indelning av olika intervjuers former kan vara efter deras uppbyggnad eller 

struktur. En form är den strukturerade intervjun där frågorna har planerats i förhand 

och frågas i en specifik följd. Den semistrukturerade intervjun är när området är 

bestämt men frågorna formuleras och ställs beroende på svaren och reaktionerna på 

tidigare ställda frågor. Den ostrukturerade intervjun är uppbyggt mer likt ett samtal där 

intervjuaren inte hela tiden ställer frågor utan det är mer ett gemensamt utbyte av 

kunskap från båda parter. (Björklund & Paulsson, 2003) 

3.2.3 Observationer 

Vid en observation är det av stor vikt att förberedelserna är noggrant planerade. 

Viktiga frågor att ställa sig innan observationen äger rum är vad som ska observeras, 

vilken information är det som söks och varför man ska välja att genomföra en 

observation framför någon annan datainsamlingsmetod. 

En observation är beroende hur människan uppfattar var de ser och hör. Om flera 

observatörer studerar samma situation samtidigt kommer deras uppfattning om vad 

som hänt skilja sig åt. Det är därför viktigt att försöka i den utsträckning det är möjligt 

att vara flera observatörer under ett observationstillfälle så att risken för feltolkningar 

minskar. (Bell, 2006) 

Uppgiften vid en observation är att på ett så objektivt sätt som möjligt observera och 

skriva ned det som sker och sedan på samma objektiva och korrekta sätt få fram 

informationen som sökts. (Bell, 2006) 
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3.2.4 Fallstudie. 

En fallstudie kan definieras som en mer djupgående studie på en eller flera fall. Det är 

särskilt två saker som kännetecknar en fallstudie. De är att bestämma vad som ska ingå 

i fallet och vad som ska vara utanför samt en beskrivning av fallet. 

Kort sagt är fallstudier att på ett avgränsat område samla in en stor mängd 

information. Fallstudie är en forskningsstrategi som innehåller både kvalitativa samt 

kvantitativa ansatser.( Johannessen & Tufte, 2003) 

De kvalitativa ansatserna kan vara i form av egna observationer eller intervjuer och de 

kvantitativa som befintlig statistik och enkätundersökningar.      

3.3 Validitet och reliabilitet 

I all datainsamling så måste trovärdigheten av den information som insamlats granskas 

i avseende på validitet och reliabilitet vilka är mått på i vilken grad studierna är sanna. 

Validitet är i vilken utsträckning man har fått svar på just den specifika fråga man ställt. 

Om man inte får svar på den fråga man ställt så har det ingen betydelse ifall svaret är 

sant eller inte. 

Genom att använda sig av flera olika perspektiv på studierna ökar validiteten genom 

att förtydliga och formulera om frågor i enkäter eller intervjuer. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

Reliabilitet är vilken tillförlitlighet tillvägagångssättet har så att resultatet blir samma 

under liknande förhållande med vid olika tillfällen. Att använda sig av kontrollfrågor 

under intervjuer eller i enkäter så ges en ökning av reliabiliteten. (Bell, 2006) 

3.4 Kartläggningsmetoder  

För att kunna beskriva en process utseende på bästa sätt så utförs en kartläggning. 

Kartläggning är en beskrivande karta över den befintliga processen och vad den 

innehåller. 

Genom processkartor kan verksamheten beskriva hur de olika delarna i processen 

samverkar för att skapa värde åt kunden. ( Ljungberg & Larsson, 2001)     
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3.4.1 Walt Through 

Walk through metoden innebär att man fysiskt följer processens olika steg för att 

kunna genomföra kartläggningen. Metoden genoförs av en eller flera personer som 

under vägens gång intervjuar personer som är involverade i de olika stegen i 

processen.  

Fördelarna med en walk through är att genomförandet ofta sker snabbt och att det 

inte kräver några större resurstillgångar. 

Nackdelarna är att den totala förståelsen för processen stannar vid de ansvariga av 

kartläggningen och att de utomstående blir oengagerade och passiva i 

kartläggningsarbetet. ( Ljungberg & Larsson, 2001)     

3.4.2 Virtuell Walk Through 

Genomförs ungefär som en vanlig walk through men skillnaden är att man inte går 

igenom processen utan samlar endast information från de personer som är involverade 

i de olika stegen i processen. Fördelar och nackdelar är likaktiga med en vanlig walk 

through med skillnaden att fler ges möjlighet att känna sig delaktiga i 

kartläggningsarbetet. ( Ljungberg & Larsson, 2001)     

3.4.3 Kartläggningsteam 

Kartläggningsteam är en grundlig metod att kartlägga processen med hjälp av 

representanter från hela processen. Användningen av kartläggningsteam sker främst då 

stora samt komplicerade processer behöver kartläggas eller då processen sträcker sig 

över flera avdelningar även utanför företaget. 

Fördelarna med kartläggningsteam är att hela teamet får en förståelse hur alla delarna i 

processen hänger ihop och vad en process faktiskt är. 

Nackdelarna är att det är mer tidskrävande och resurskrävande än de andra metoderna. 

( Ljungberg & Larsson, 2001)     
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3.4.4 Processdesign 

Processdesign är ett steg innan själva kartläggningen kan börja. Den används då det 

inte finns någon process eller att utrymmet i processen för personligt initiativ är stort. 

I ett sådant här fall måste först en gemensam version av processen konstrueras innan 

kartläggningen börjar. ( Ljungberg & Larsson, 2001)     
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4 Genomförande 

4.1 Datainsamling 

Angreppssättet i detta examensarbete har varit en växelverkan mellan den induktiva 

och den deduktiva metoden. Litteraturstudier genomfördes för att kunna appliceras i 

undersökningarna och verkligheten studerades för att kunna överföras i de framtagna 

dokumenten. 

En litteraturstudie har genomförts som har legat till en teoretisk grund för projektet. 

Denna sökning av litteratur har främst skett på universitetsbiblioteket, där sökningen 

har skett genom att hitta referensmaterial till det aktuella området i form av sökord 

som bland annat PPAP, processkartläggning samt FMEA. 

Intervjuerna vilka har genomförts i detta examensarbete har varit till största del 

semistrukturerade där frågorna har varit anknutna till ett specifikt område men dock 

av en sådan karaktär där följdfrågorna har varit beroende på den information vi har 

erhålligt från intervjupersonen. Även en del ostrukturerade intervjuer i form av öppna 

frågor har förekommit, vilket har skett i de fall kunskapen inom området har varit för 

begränsad. 

Observationerna som har genomförts i detta examensarbete har utförts av två 

observatörer. Detta medför att risken för misstolkningar och skevhet av informationen 

minskat (Bell, 2006). Observationerna har varit av passiv form vilket innebär att 

observatörerna inte påverkar sin omgivning på något sätt utan endast observerar det 

naturliga fallet. Observationerna har ofta genomförts i samband med intervjuer samt 

samtal. 

En form av fallstudie användes i detta examensarbete då produkterna i företaget 

tillverkas genom liknande processer med endast små variationer. Tidsbegränsningen 

för examensarbetet var också en anledning till varför en fallstudie var lämplig. 

4.2 Kartläggningsmetod 

I detta examensarbete har en walk through metod använts för att kartlägga process 

stegen. Valet gjordes med avseende på den begränsade tid som fanns för 
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genomförandet av studien. Ett begränsat antal av personer till förfogande låg också till 

grund för valet av kartläggningsmetod. 

I början när informationen om företagets processer skulle införskaffas så utfördes 

samtal med personalen på lager, inköp och produktion vilka fick berätta vad de 

utförde för operationer. Dessa samtal resulterade i en övergripande förståelse om hur 

flödet genom företagets processer fungerar.  

När sedan informationen om företagets processer hade införskaffats och mer djupare 

information eftersträvades passade den semistrukturerade och den strukturerade 

formerna av intervjuer där frågorna berörde ett mer specifikt område. 

 I detta examensarbete har intervjuer och observationer legat till grund för 

kartläggningen av företagets processer. Detta medför att informationen som 

införskaffats har varit kvalitativ då det behövs en specifik och beskrivande information 

för att genomföra en kartläggning. 

4.3 Dokumenteringen 

I detta avsnitt så kommer genomförandet av de utarbetade dokumenten redovisas. 

Syftet med avsnittet är att ge en förståelse av arbetsgången bakom varje dokument. 

4.3.1 Flödesschema 

Flödesschemat är uppbyggt på den information som inhämtades vid 

kartläggningsarbetet genom observationer samt intervjuer med personal inom 

respektive avdelning.  

Genom uppdraget från Ackurat att utforma berörda dokument enligt normerna för 

PPAP, fanns behovet att generera ett flertal olika flödesscheman över processer eller 

processaktiviteterna. Två olika flödesscheman enligt ”makrostruktur” utformades för 

processerna orderuppfyllande samt materialflöde. Syftet med dessa var att ge en 

generell förståelse över företagets processer.  Förutom tidigare nämnda flödesscheman 

så utarbetades tre ”mikrostrukturerade” flödesscheman för delprocesserna 

formsprutning, maskinförlopp samt montering. Vilka har till uppgift att erbjuda mer 

detaljerad information om aktiviteterna i processerna. 
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Illustreringen av flödesschemat gjordes i programmen Excel samt Draw max 5. Valet 

av dessa program gjordes med avseende på dess användarmöjligheter samt dess 

funktionella användargränssnitt. 

4.3.2 Process-FMEA 

Process-FMEA´n är uppbyggd utifrån de olika stegen i materialflödet eftersom 

flödesschemat illustrerar alla aktiviteter där fel eller oönskad variation kan inträffa på 

produkten.  

Genom litteratur samt intervjuer erhölls information om vilka felmöjligheter, 

felorsaker och feleffekter som förekommer i tillverkningsprocessen. Frekvensen av de 

inträffande felmöjligheterna tillhandahölls dels genom en kvalitativ enkätundersökning 

(Bilaga 5) vilket utfördes med sex personer ur produktionspersonalen samt den 

reklamationsdokumentation som fanns till förfogande av Ackurat. Enligt FMEA 

referensmanual så gjordes en subjektiv bedömning av allvarlighetsgraden, frekvensen 

samt upptäckbarhet från den information viket insamlats. Bedömningen översattes 

sedan till ett sifferintervall mellan 1-10 med hjälp av (FMEA refernce manual, 2008) 

(Bilaga 2) 

När de totala riskprioritetstalen (RPN) sammanställts så utarbetades var 

rekommenderade åtgärder skulle behövas på dels de felmöjligheter med högst RPN 

eller med allvarlighetsgrad över sju. Rekommenderade åtgärder utfärdades även där 

förbättringsförslag uppkommit under arbetet med kartläggningen av processerna.  

4.3.3 Styrplan 

Styrplanen är uppbyggd utifrån samma steg i materialflödet som för process-FMEA´n 

eftersom flödesschemat illustrerar alla aktiviteter där man har placerat kontroller för 

processen eller produkten (Bilaga 1). Dessa kontroller har till syfte att förhindra 

felaktiga detaljer ska kunna gå vidare i processen samt att förhindra oönskad variation. 

Genom att undersöka litteratur vilket berör ämnet så införskaffades information om 

hur samt vad en styrplan skall vara utformad samt innefatta. Styrplanen 

sammanställdes genom att informationen från kartläggningsarbetet rörande 

processernas nuvarande kontroller vilket sammanfattades till den nödvändiga 

dokumentationen. 
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4.3.4 Kontrollinstruktion 

Genom sammanställningen av styrplanen så framgick det vilka kontroller som utfördes 

i processaktiviteterna. Denna information låg till grund för vilka kontrollinstruktioner 

som skulle utarbetas. 

Arbetet med kontrollinstruktionerna planerades utifrån att följa flödet av kontroller 

genom styrplanen. Instruktionerna för kontrollerna formulerades med korta meningar 

beroende på vad som skulle kontrolleras. Beskrivningar av bland annat frekvensen 

samt metod och verktyg för kontrollerna lades in vilket fungerar som instruktion för 

när och hur kontrollen genomförs. Bilder infogades för att fungera som ett visuellt 

hjälpmedel för personer vilka utför kontrollerna. 

4.4 Validering  

Vid varje utfört dokument validerades sammanställningen med hjälp av personal vid 

berörda processer eller aktiviteter. Denna validering resulterade i att risken för 

feltolkningar eller skevhet minskade, då vi fick ett bekräftande att dokumenten 

överensstämde med verkligheten. 

Utformningen av dokumentationen har även bekräftats genom att de framtagna 

dokumenten kontrollerats med avseende på att innehållet stämmer överens med 

restriktionerna från referensmanualerna för PPAP.   
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5 Resultat  

I detta projekt så har målet varit att utveckla fyra kravelement ur PPAP 

dokumentationen, vilka har utvecklats enligt rekommendationer ur de 

referensmanualer för PPAP dokumentation vilka de amerikanska biltillverkarna utgivit. 

Uppgiften från Ackurat Industriplast AB var att utveckla följande kravelement ur 

PPAP dokumentationen: 

 Flödesschema 

 Process FMEA 

 Styrplan 

 Kontrollinstruktioner 

5.1 Flödesschema 

I enlighet med syftet för projektet har ett flertal flödesscheman utarbetats vilket 

illustrerar de aktuella stegen som genomgås tills produkten slutligen levereras till 

kunden. 

Fem olika flödesscheman har utarbetats vilka är följande: 

 Orderuppfyllande 

 Materialflöde 

 Formsprutning 

 Montering 

 Maskinförlopp 

Ovanstående flödesscheman redovisas i Bilaga 1  
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Figur 5. Flödesschemat för orderuppfyllande 

Flödesschemat vilket illustrerar materialflödet genom företaget har valts för att ligga till 

grund vid utvecklandet av process FMEA samt styrplanen. Från dokumenten av 

orderuppfyllnad samt materialflödet erhölls en generell förståelse om uppbyggnaden 

av Ackurats processer. Illustrationerna av flödet för formsprutningen, maskinförlopp 

samt monteringen har utvecklats i mikrostruktur för att ge en mer detaljerad 

information om processerna vilket gör det enklare att finna källor till oönskade 

variationer.  

5.2 Process FMEA 

En process FMEA har utarbetats för Ackurat industriplast AB´s tillverkningsprocess. 

Den utarbetade Process FMEA´n följer angivna process steg vilket redovisas i 

flödesschemat ”Materialflöde” (Bilaga 1) 

Felmöjligheter, feleffekter, frekvens samt upptäckbarhet vilka FMEA´n anger har 

framkommit genom de undersökningar samt intervjuer som har genomförts för att 

insamla nödvändig information. Resultatet av enkätundersökningen för frekvenser hos 

olika felmöjligheter samt orsaker redovisas i Bilaga 5. 

Process FMEA redovisas i sin fulla form med beskrivning i Bilaga 2. 
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Tabell 1. Utdrag ur Process FMEA 

 

5.3 Styrplan 

En styrplan har utarbetats vilket sträcker sig över Ackurat Industriplast AB 

produktfamilj. Styrplanen följer även denna stegen ur flödesschemat ”Materialflöde” 

(Bilaga 1 sida 3). 

Styrplanen resulterade i en djupare förståelse om vilka kontroller som utförs i de olika 

aktiviteterna. I styrplanen framgår det också vad kontrollerna innefattar och vilka som 

utför dem.  

Styrplanen med beskrivning redovisas i Bilaga 3 

5.4 Kontrollinstruktion 

Kontrollinstruktioner är ett vidarearbete av de kontroller som redovisas i styrplanen. 

Dessa kontroller resulterade i åtta instruktionsdokument som redovisas i Bilaga 4. 

Kontrollinstruktionerna är ett beskrivande dokument om hur kontrollerna genomförs.  

Här framgår det i steg vad personalen i den berörda aktiviteten ska kontrollerna. 

Genom att visuellt illustrera delar av kontrollen med hjälp av bilder ökar förståelsen 

för förfarandet av kontrollen. 

Process 

steg/ 

 

Artikel 
eller 

process 

namn och 
nummer 

 

 

Artikelfunkt
ion eller 

processfunk
tion 

 

 

 

Potentiella 
fel 

 

 

 

Feleffekt 
(er) 

 

 

Allv
ar- 

ligh
et 

 

 

Felorsak 
(er) 

 

 

Fre 

kve
ns 

 

Verifiering 
av konstr. 

Design 
verifikation 

Nuvarande 
styrning 

eller kontroll 

Upp 

täck 

barh
et 

 

RPN 

 

 

Rekomm
enderade 
åtgärder

1 

Inkomma
nde 
material 

Godsmott
agning Fel material 

Alla det. 
Fel 8 

Leverantö
rsfel 2 

Mottagning
skontroll 1 16   

      Fel mängd 
Process 
störning 6 

Leverantö
rsfel 3 

Mottagning
skontroll 1 18   

      
Fel mat. Rätt 
beteckning 

Alla det. 
Fel 8 

Leverantö
rsfel 1 

Leverantörs
val 8 64   

2   Lagring 
Emballage 
går sönder 

Ökad 
fukthalt 6 

Fel i 
kylutr. 3 

Okulär 
kontroll 1 18   
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6 Analys 

Syftet med PPAP dokumentationen är att leverantören skall kunna verifiera att 

processerna inom företaget uppvisar sådan duglighet att produkterna uppfyller 

kundkraven. I detta arbete så har vi inte kunnat ta del utav kraven från Ackurats 

kunder på PPAP dokumentationen.  Detta faktum har resulterat i att en slutgiltig 

validering gentemot Ackurats kunder inte har kunnat genomföras. Verifiering av 

resultatet har i detta arbete fått utföras endast mot Ackurat. 

Enligt Fryman, Mark A. (2002) är det av största vikt att få ner det verkliga flödet av 

processen i flödesschemat och inte dokumentera steg som inte berör eller finns med i 

processen.  Ifall flödesschemat inte illustrera det aktuella flödet genom processen så 

kommer representationen av processen inte att återspegla var de möjliga 

felvariationerna uppstår. Vilket leder till att förbättringsarbetet som utförs på 

processen inte har någon effekt.  

Den största och allvarligaste felmöjligheten i detta arbete är om de flödesscheman som 

utarbetats från processkartläggningen ej illustrerar det verkliga flödet. Detta skulle inte 

enbart resultera i ett felaktigt flödesschema utan även påverka vidarekommande 

dokument då dessa har sin uppbyggnad styrd av flödesschemat. Denna felmöjlighet 

har beaktats i utförandet av kartläggningsarbetet genom ett noggrant arbete och en 

utförlig validering. Sannolikheten att flödesschemat är missvisande har genom detta 

tillvägagångssätt minimerats.  

Syftet med en process FMEA är bland annat att utvärdera dugligheten av processen 

samt kontrollerna även behovet av att minska risken för att fel ska uppstå genom 

ändringar i utformningen utav kontrollerna i styrplanen eller processen.  

Avsikten med utvärderingen och föreslagna åtgärderna är att förhindra felaktiga 

detaljer från att nå kunden, vilket resulterar i en ökad kund nöjdhet. 

FMEA’ns uppbyggnad bygger på subjektiva bedömningar av den information som 

införskaffats. Dessa bedömningar ska vidare överföras med hänsyn på ett relativt 

rankingsystem till ett sifferintervall mellan 1-10. Då FMEAn gäller för hela Ackurats 

produktfamilj har inte specifika produktkrav från kunderna innefattats. Detta kan 

medföra variation i resultatet av bedömningar av en enskild produkt. 
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Styrplanen och kontrollinstruktionerna är även här utformad för att gälla hela Ackurats 

produktfamilj. Genom denna generalisering av produkter kan genomförandet variera i 

det specifika fallet.  

Ackurats kunder inom fordonsindustrin kan begära produktspecifik dokumentation 

vid införandet av en ny artikel. Detta begärs då kunden vill veta dugligheten för 

leverantörens processer vid framtagning av den specifika produkten. Hänsyn till denna 

möjlighet har tagits vid utformandet av i detta arbetets berörda dokument. Genom att 

studera de specifika produktegenskaperna så erhålls den information som kan införas 

och uppdatera dokumentationen.  

Resultatet av detta examensarbete kan förutom användas som kvalitetsdokument för 

externa kunder även användas till intern granskning. Genom denna granskning så kan 

man utläsa vart processvariation kan inträffa samt vart behovet av förbättringsåtgärder 

kan finnas. 
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7 Diskussion  

7.1 Resultat 

Målet med arbetet var att utarbeta samt utveckla fyra delar av den efterfrågade PPAP 

dokumentationen som begärs av leverantörer till fordonsindustrin.  

Författarna för detta arbete anser att resultatet i rapporten uppfyller målen samt syftet 

för arbetet genom de resulterande dokumenten vilka avspeglar verkligheten i företaget.  

De utarbetade dokumenten är som tidigare nämnt en generalisering av Ackurats 

produktfamilj vilket innehåller mer än 8000 artiklar. Vid behov av mer produktspecifik 

dokumentation finner författarna det möjligt att anpassa dessa dokument till den 

enskilda produkten. Detta kan göras genom att använda framtagna dokumenten som 

mall, där de produktspecifika kraven får infogas i dokumentationen. 

Det är författarnas åsikt att framtagna kontrollinstruktioner bör placeras på respektive 

aktivitet för att vara till hands vid utförandet av kontrollerna.  

7.2 Metod genomförande 

Med tanke på genomförandets struktur anser författarna att valda metoder som 

använts i detta examensarbete har varit korrekta. Enligt författarnas så hade valet av 

kartläggningsmetod varit annorlunda ifall tiden och resurserna för arbetet inte varit så 

begränsade. Författarnas åsikt är att valet hade fallit på att utse ett kartläggningsteam 

på företaget för att sprida kunskaperna om processerna. Skulle ett nytt genomförande 

äga rum hade större fokus även lagts på säkerhetsställandet av statistiskinformation 

berörande FMEAn.  

Informationen i detta examensarbete har huvudsakligen insamlats genom intervjuer, 

observationer samt enkätundersökning. Vid ett flertal tillfällen har antalet deltagarna 

enligt författarna varit mindre än önskvärt vilket kan leda till att trovärdigheten och 

hållbarheten går förlorad. Vid verifiering av resultatet så styrktes validiteten av 

Ackurats personal, men författarna råder Ackurat att utföra en sista verifiering innan 

implementering. 
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7.3 Allmänt 

Författarna för examensarbetet skulle varmt rekommendera Ackurat att fortsätta 

utveckla PPAP dokumentationen även om majoriteten av kunderna inte ställer krav på 

PPAP. Detta för att förbättra sina processer ytterligare samt att Ackurat förutser att 

kunderna i framtiden kommer att ställa högre krav på dokumentation. 

Från årsskiftet har Ackurat börjat använda ett nytt reklamationssystem vilket hanterar 

interna samt externa reklamationer. Författarna av detta arbete anser att Ackurat skall 

fortsätta vidareutveckla rutinerna för detta system vilket leder till en enklare 

visualisering av återuppkommande fel i processerna.  

Under tiden för arbetet så uppmärksammade författarna avsaknandet av 

dokumenterade instruktioner för personalen hos Ackurat. Utvecklandet av 

arbetsinstruktioner anses av författarna vara en uppföljning till detta arbete. 

Arbetsinstruktionerna syftar till att införa en standardisering av arbetet i Ackurats 

processer. 

Genom det positiva bemötande vilket författarna erhöll under examensarbetet, särskilt 

vid varje valideringssteg så underlättades arbetet då utkasten kunde konstruktivt 

granskas av handledaren samt personal på företaget.   
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8 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att utveckla och framställa fyra kravelement ur PPAP 

dokumentationen för leverantörer till bilindustrin. Resultatet blev fyra dokument som 

avspeglar Ackurats processer och uppfyller restriktionerna från PPAP 

referensmanualer som genom validering bekräftades av personal på företaget.  

 Genom fem flödesscheman illustrerades Ackurats produktionsprocess 

 En feleffektsanalys utarbetades för Ackurats processaktiviteter  

 Kontrollerna i processen sammanfattas i styrplanen 

 Kontrollinstruktioner utarbetades utifrån styrplanen   

Genom att dokumenten illustrerar Ackurats processer och är uppbyggda enligt kraven 

på PPAP dokumentation drar författarna slutsatsen att dokumenten uppfyller syftet. 

Författarna ser även möjligheten att dokumenten kan ligga till underlag för det interna 

förbättringsarbetet. Genom denna slutsats anser författarna att målen samt syftet har 

uppfyllts för detta examensarbete. 
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10  Bilagor 

 

Bilaga 1  Flödesscheman   8 sidor 

Bilaga 2 Process-FMEA   10 sidor 

Bilaga 3 Styrplan    3 Sidor 

Bilaga 4 Kontrollinstruktioner   16 sidor 

Bilaga 5 Enkätundersökning   8 sidor
 



Sida 1 av 8 
 

Bilaga 1 Flödesscheman 
För att kunna illustrera olika processer samt aktiviteter har vi valt att använda oss av 
nedanstående symboler detta har gjorts för att enkelt kunna särskilja vilken karaktär 
stegen innehar. 

 

För att göra det enklare att kunna följa mer utförliga flödesscheman med så kallad 
”mikrostruktur” så har även en numrering av aktiviteterna infogats.   
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Flödesschema Orderuppfyllande 

 



Sida 3 av 8 
 

Flödesschema Materialflöde 



 

Sida 4 av 8 
 

Flödesschema Materialflöde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  =Process    =Process med kontroll           =Lager/ing. Komp       =Flöde  
 
         = Referens till flödesschema X 

Process Nr/ 
Benämning 

Process Process 

Flödesschema kontroll 

1. Inkommande 
material 

  

 Godsmottagning

2. Råvarulager  Inventering 

3. Transporteras 
till produktion 

 
 

4. Torkning  
Kontroll tork 

5. Förberedelser 
Råvaran laddas i 
sug 

 

Råvarukontroll 

5.1. 
Förberedelser 
Ställ för maskin 

 
Maskin inställning

6.  
Formsprutning 

  
Detaljkontroll 

7. Transport till 
mont/ pack 

 
 

8. Montering  
 

Detaljkontroll 

9. Packning   Antal och 
etikettkontroll 

10. 
Färdigvarulager 

   

11. Leverans   Leveranskontroll

X 

M

F 

A 
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Flödesschema Formsprutning (Referens = F)



 

Sida 6 av 8 
 

Flödesschema Produktion (Referens = F) 
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Flödesschema Maskinförlopp 
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Flödesschema Montering (Referens = M) 

                         



Bilaga 2
Förklaring till FMEA

System-FMEA Konstruktions/Design-FMEA Process-FMEA

Utfärdare (namn, telefon) Modellår Datum ursprunglig Utgåva/Issue Sidor

Benämning/Item Berörda avdelningar och leverantör

Arbets grupp/Core team

Process Allvar- Fre- Upp- Riskpri- Resultat av vidtagna åtgärder
steg/ Artikel eller process Artikelfunktion eller Potentiella fel Feleffekt (er) lighet Felorsak (er) kvens Verifiering av konstr. täck- oritetstal Rekommenderade Upp-

Process namn och nummer processfunktion Potential failure mode Effect(s) of failure Severity Cause(s) of failure Occur- Nuvarande styrning barhet RPN åtgärder täck- RPN
step Part or process rence eller kontroll Detect- barhet

name and number ion

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Samma som 17 Samma som 19
Samma som 

21
Samma som 22

                                                                      PROCESS FELEFFEKTSANALYS (PFMEA)

Reviderad datum

Ansvarig, 
färdigdatum

 Projekt, Objekt               

FrekvensAllvarlighet

X
X

2

1

3 4 5 6 7 8
9 10

11

Sida 1 av 10
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Förklaring till FMEA  

Denna feleffektsanalys genomfördes på Ackurats processer där olika felorsaker 
riskbedömdes. Nedan följer förklaring och förtydliganden av de 24 punkter som 
blanketten innehåller. 

1. Här väljs vilken Feleffektanalys som utförs. 

2. Projekt, Objekt - Här anges namnet på projektet eller produkten 

3. Utfärdare (namn, telefon) - Här anges personerna som utfärdat dokumentet 

4. Modellår - Här anges året för införandet av dokumentationen vilket även 
uppdateras tillsammans med förändring på produkten  

5. Datum ursprunglig - Här anger man datumet för införandet av dokumentationen 

6. Reviderad datum - Här anges datumet en revidering av dokumentationen utförs 

7. Utgåva - Här anges vilken utgåva som specificeras i dokumentet. Dvs Det aktuella 
uppdaterings numret 

8. Sidor - Här anges hur många sidor som dokumentet innefattar 

9. Benämning - Här anges benämningen på produkten 

10. Berörda avdelningar och leverantör - Här anges vilka avdelningar inom företaget 
som berörs samt möjliga berörda leverantörer 

11. Arbets grupp - Här anges vilka som arbetar med att uppdatera samt utföra de 
rekommenderade åtgärderna 

I punkterna 12-24 beskrivs de olika kolumnerna i formuläret. 

12. Process steg - Här anges numret vilket är knutet till processen enligt 
flödesschemat 

13. Artikel eller processnamn - Här anges artikelns eller processens namn. Observera 
att denna punkt bör vara konsistent med namnen på processen i flödesschemat 
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14. Artikelfunktion eller processfunktion - Då dokument är en process - FMEA så 
anges de aktiviteter som skall analyseras. Hade det varit en konstruktions – FMEA 
skulle man ange de komponenter som analysen skall utföras på. T.ex. här tar man 
med bult och bussningar 

15. Potentiella fel - Här anges vilka fel som kan uppkomma. Här kan även potentiella 
fel tas med vilket uppkommer efter en viss tids användning t.ex. inom 5 års eller 
500 användningstimmar som tex maskinförslitning.  

16. Feleffekt (er) - Här anges vad effekten av det specificerade potentiella felet blir för 
processen samt kunden vid inträffande 
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17. Allvarlighet - Ifall fel inträffar. Hur allvarlig blir effekten för både den externa och 
interna kunden. Beskrivs med en skala 1-10. Bedömningen skedde med hjälp av 
tabellen nedan. 

Figur 1. Rankning av allvarlighetsgrad (FMEA handbook V4.1, 2004) 

 

18. Felorsak (er) – Här anges alla tänkbara felorsaker. Man ska definiera felorsakerna 
så att man vet vad som skall åtgärdas detta kan även användas vid eventuella 
felsökningar i processerna. 

 

19. Frekvens – Här anges hur stor är risken att felet i punkt 13 kan uppkomma på en 
skala 1-10. Vid upprättandet av detta dokument så använde författarna sig av 
nedanstående tabell. 
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Mycket otroligt att felet kommer att inträffa 1 

Liten risk att felet inträffar 2-3 

Medelhög risk att felet kommer att inträffa 4-6 

Hög risk att felet kommer inträffa 7-8 

Mycket högrisk att felet kommer att inträffa 9-
10 

 

20. Verifiering av konstruktion/ Nuvarande styrning eller kontroll - Här anges 
den kontroll som tillämpas för att förebygga felorsaker samt för att upptäcka fel 
och felmöjligheter. 

 

21. Upptäckbarhet - Hur stor är sannolikheten att kontrollen (er) upptäcker den 
defekta detaljen innan den når kunden. För detta använder man en skala på 1-10. 

 
Figur 2 Ranking av upptäckbarhet (FMEA reference manual, 2008) 
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22. Riskprioritetstal (RPN) - Här räknar man ut risktalet genom att multiplicera 

frekvensen, allvarlighetstalet och upptäckbarhetstalet. Detta risktal utgör ett 

prioriteringstal där de höga värdena visar vart man bör satsa på att utarbeta 

förbättringsförslag. 

23. Rekommenderade åtgärder – Här anges vilka åtgärder som kan rekommenderas 

för att eliminera felorsaker eller minska det totala riskprioritetstalet. Det är viktigt 

att tänka på att man ska inrikta sig på att förebygga fel istället för att utveckla 

metoder för att hitta och korrigera felen. 

24. Ansvarig, färdigdatum – Här anges vem som är ansvarig för att den 

rekommenderade åtgärden implementeras samt vilket datum detta färdigställdes. 

 



System-FMEA Konstruktions/Design-FMEA Process-FMEA Reg. nr./Reg. no.

 Projekt, Objekt Utfärdare (namn, telefon) Modellår Datum ursprunglig Utgåva/Issue Sidor

4
Benämning/Item Berörda avdelningar och leverantör

Arbets grupp/Core team

Process Artikel eller process Artikelfunktion eller Allvar- Fre- Verifiering av konstr. Upp- Riskpri- Resultat av vidtagna åtgärder

steg/ namn och nummer processfunktion Potentiella fel Feleffekt (er) lighet Felorsak (er) kvens Design verifikation täck- FK oritetstal Fre- Upp-

Process Part or process Potential failure mode Effect(s) of failure Severity Cause(s) of failure Occur- Nuvarande styrning barhet RC RPN Allvar- kvens täck- RPN

step name and number rence eller kontroll Detect- lighet barhet

Current controls ion

1 Inkommande material Godsmottagning Fel material Alla det. Fel 8 Leverantörsfel 2 Mottagningskontroll 1 16
Fel mängd Process störning 6 Leverantörsfel 3 Mottagningskontroll 1 18
Fel mat. Rätt beteckning Alla det. Fel 8 Leverantörsfel 1 Leverantörsval 8 64

2 Lagring Emballage går sönder Ökad fukthalt 6 Fel i kylutr. 3 Okulär kontroll 1 18

3 Transp till prod, tork Transport

4 Tork Torkning Smälter i tork Process stop 7 För hög temp 2 Manuell kontroll, mat data 1 14

 = 7 Fel material 2 Manuell kontroll, mat data 1 14

Materialet bränns Alla det, fel (Spröd, spricker) 8 För hög temp 3 Manuell kontroll, mat data 3 72 Arbets instruktioner
 = 8 För Lång tid i tork 1 Manuell kontroll 3 24

5 Förberedelser Råvara laddas i sug Material i fel system. Det. Kass 7 Utgångs matr. 2 Okulär kontroll 4 56

Material saknas Prod stop 7 utebliven lev, inköp 1 GARP, Okulärt 4 28

Ställ för maskin Felaktigt montering av verktyg Verktygshaveri, maskinskada 9 Operatörsfel 1 Manuell kontroll 4 36

 = 9 Ingen arbetsinstruktion 1 Manuell kontroll 4 36
Det kass 7 Operatörsfel 3 Okulär 2 42

 = 7 ingen arbetsinstruktion 3 Okulär 2 42

Fel program läses in till mask Fel detalj 8 Operatörsfel 3 Maskin kontroll, AO 2 48

Fel parametrar programmeras Detalj kasseras 7 Operatörsfel 4 Maskin kontroll, AO 2 56

Fel insats, verktyg, utrustning Felaktig detalj, verktygs skador 8 Fel i AO 3 Maskin kontroll, AO 2 48
 = 8 Operatörsfel 3 Maskin kontroll, AO 2 48

                                                                      PROCESS FELEFFEKTSANALYS (PFMEA)

Ansvarig, 
färdigdatum

Reviderad datum

Rekommenderade åtgärder

X
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Godkänner felaktig första bit Felaktig kvalité 6 Operatörsfel 4 Okulär kontroll, AO, Likare 2 48

Vattenvärmare, kringutrustning 
ej påslagna Felaktig detalj, kvalité 6 Operatörsfel 5 Maskin kontroll, AO 2 60

6 Formsprutning Detalj prod (Fyllnads fel) Fel färg Det. Kass, prod störning 7 Dålig rengöring 3 Okulär kontroll, 2 42
Det kass, liten prod störning 5 Fel mängd färg 3 Okulär kontroll, AO 3 45
Det kass, prod störning 8 Fel sorts färg 2 Okulär kontroll, AO 2 32

Dåligt fylld det Det Kass, Prod störning 8
Främmande mate. 
Sätter igen 2 Okulär kontroll 2 32

 Det kass 7 dålig dosering 4 Okulär kontroll 3 84 Kontrollinstruktioner

 = 7 dålig insp, eftertryck 4 Okulär kontroll 3 84 Kontrollinstruktioner
 = 7 Insp,hastighet låg 4 Okulär kontroll 3 84 Kontrollinstruktioner
 = 7 Fylltid för kort 4 Okulär kontroll 3 84 Kontrollinstruktioner
 = 7 Felaktig backvent 2 Okulär kontroll 3 42
 = 5 dålig avluftning 6 Okulär kontroll 3 90 Kontrollinstruktioner

 = 7
Nytt mat, Hög 
smältvisko 3 Okulär kontroll 2 42

 

Detaljen har grader/ skägg Det kass, Prod störning 7 Dålig täthet verktyg 4 Okulär kontroll 1 28
 Det kass 5 Förhöjt tryck 4 Okulär kontroll 2 40

Sjunkmärken på det Det Kass 4 för lite mat 4 Okulär kontroll 3 48
Det Kass, prod störning 7 Läckande backvent 2 Okulär kontroll 3 42

 Det kass 4
Dåligt insprut, 
eftertryck 4 Okulär kontroll 3 48

 = 4 Kort eftertrycks tid 4 Okulär kontroll 3 48

 = 4
Inspruthast för hög 
eller låg 4 Okulär kontroll 3 48

 = 4 Hög smältatemp 3 Okulär kontroll 3 36
Det Kass, prod störning 7 Godsanhopningar 3 Okulär kontroll 3 63

Porer eller håligheter (inuti) Defekt detalj, 4 Dåligt eftertryck 2 Okulär kontroll 4 32
 = 4 kort eftertrycks tid 2 Okulär kontroll 4 32
 = 4 Insp hast för hög 2 Okulär kontroll 4 32

 = 4 För hög smältatemp 2 Okulär kontroll 4 32
 = 4 För lågt mottryck 2 Okulär kontroll 4 32

Defekt detalj, prod störning 6 Läckande backventil 2 Okulär kontroll 3 36
 = 6 Godsanhopningar 2 Okulär kontroll 4 48

(Ytdefekter) Svarta prickar Ringa inverkan 3 Dåligt material 3 Okulär kontroll 3 27

Det kass, prod störning 8
Term nedbryt hög 
temp 3 Okulär kontroll 2 48

Ringa inverkan, prod störning 6 dålig rengöring 4 Okulär kontroll 3 72 Kontrollinstruktioner

Silverstänk Utseendemässigt fel, prod störning 6 Termisk nedbrytning 4 Okulär kontroll 2 48
Utseendemässigt fel 3 Dåligt material 3 Okulär kontroll 2 18

 = 3
Hög skjuvning i 
munstycke 3 Okulär kontroll 2 18

Färg slöjor/ ränder Utseendemässigt fel 3
Ojämn blandning av 
färg 3 Okulär kontroll 2 18

 = 3 Ojämn orientering 3 Okulär kontroll 2 18
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 Utseendemässigt fel, prod stör 7
Termisk nerbrytning av 
färg 3 Okulär kontroll 2 42

Apelsinyta Utseendemässigt fel 3 Stelnar för snabbt 2 Okulär kontroll 1 6

Utseendemässigt fel 3
Dålig packning mot 
form 3 Okulär kontroll 2 18

Utstötarmärken Utseendemässigt fel 3 Detalj fastnar i form 3 Okulär kontroll 3 27

Utseendemässigt fel 3 Dålig kylning av detalj 4 Okulär kontroll 3 36
Utseendemässigt fel, 4 Verktygsfel 4 Okulär kontroll 3 48

(Hållfasthet) Gasbubblor Det kass, monteringsproblem 7 Luft i smälta 3 Okulär kontroll 3 63 Kontroll inst (Såga itu första bit)

Det kass, monteringsproblem 7 Dålig packning av mat. 2 Okulär kontroll 3 42

Sprickor Det kass 7
För hårt packat i 
formrum 3 Okulär kontroll 2 42

Osmält granulat Det kass 7 Låg smälttemp 2 Okulär kontroll 2 28
Det kass 7 Fel temp cylinder 2 Okulär kontroll 2 28
Det kass 7 Lågt mottryck 2 Okulär kontroll 2 28
Det kass 7 Högt Skruv varvtal 2 Okulär kontroll 2 28
Det kass 7 Material för stort 3 Okulär kontroll 2 42

Det kass, prod störning 8 Materialet är förorenat 3 Okulär kontroll 2 48

Spröda det Det kass 7 Hög fukthalt 3 Okulär kontroll 4 84 Kontr inst, Arb inst för tork
Det kass 7 Dåligt packad 3 Okulär kontroll 4 84 Kontrollinstruktioner

(Dimensionsproblem) Felaktigt krymp Det kass, kund missnöje 7 Eftertryck 2 Okulär kontroll 5 70
Det kass, kund missnöje 7 Eftertryckstid 2 Okulär kontroll 5 70
Det kass, kund missnöje 7 Formtemperatur 2 Okulär kontroll 5 70

Det kass, kund missnöje 7
Läckande 
backströmventil 1 Okulär kontroll 5 35

Skevning Det kass, kund missnöje 7
Varierande form 
temperatur 2 Okulär kontroll 4 56

Det kass, kund missnöje 7 Otillräcklig packning 2 Okulär kontroll 4 56

(Produktions problem) Detaljen fastnar i form Liten prod störning 3 För hårt packad 4 Stopp 1 12
Liten prod störning 3 Formtemperatur 4 Stopp 1 12

Verktygsförslitning Liten prod störning, red formrum 6 Bristfälligt underhåll 3 Stopp 2 36

Liten prod störning, red formrum 6 Parameterfel 3 Stopp 2 36

Liten prod störning, red formrum 6 Förorenat material 2 Stopp 2 24

Maskinfel Prod stopp 7 Bristfälligt underhåll 3 Stopp 1 21

Saknas material till hela ordern Prod stopp 8 Glapp i lagersaldo 3 Stopp 4 96
Nya lager rutiner (kvittens vid 

prod start)
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8 Transp till pack, mont

9 Montering (Produktionsproblem) Detalj hamnar på fel håll Process stop, ringa åtgärd 5 Felaktigt styrning 3 Stopp 1 15
Process stop, ringa åtgärd 5 Fel mont styrning 4 Stopp 2 40

Montera skruv Skruv ej nedtryckt Process stop 5 Fel tryck 2 Okulär kontroll 2 20

felaktig bit 8 Fel slaglängd 2 Okulär kontroll 2 32

Fel skruv Felaktig bit 8 Operatörsfel, läser fel 2 Okulär kontroll 4 64 Kontroll instruktion

Montera bussning Bussning ej nedtryckt Process stop 5 Fel tryck 2 Okulär kontroll 2 20

felaktig bit 8 Fel slaglängd 2 Okulär kontroll 2 32

Fel bussning Felaktig bit 8 Operatörsfel, läser fel 2 Okulär kontroll 3 48

Montera filt Filten fäster ej Liten prod störning 3 Fel svetstid 2 Okulär kontroll 2 12
Liten prod störning 3 Fel tryck 2 Okulär kontroll 2 12

Felaktig placering Det kass 8 Fel verktyg 2 Okulär kontroll 3 48

Fel filt Det kass 8 Operatörsfel, läser fel 2 Okulär kontroll, AO 2 32

10 Paketering Detaljpaketering Fel Antal Fel mängd till kund 5
Operatörsfel, 
räkneverk 3 Okulär kontroll, AO 4 60

Fel mängd till kund 5 Fel i AO 3 Okulär kontroll 4 60

Fel märkning Fel prod till kund 7 Operatörsfel 2 Okulär kontroll 5 70 Kontinst (kolla etikett mot AO)

Fel emballage Kund missnöjd 4 Operatörsfel 2 Okulär kontroll, AO 2 16
 = 4 Fel i AO 2 Okulär kontroll 3 24

11 Färdigvarulager Läggs på fel plast Kund får fel produkt 7 Operatörsfel, 3 Okulär kontroll, H-dator 3 63

Fel antal på hylla Fel lagersaldo 3 Räknefel 3 Okulär kontroll, H-dator 4 36

12 Leverans Fel antal levereras Kund blir missnöjd 6 Räknefel 3 Okulär kontroll, H-dator 3 54 Antal att plocka i H-dator

 = 6 Felaktigt lagersaldo 3 Okulär kontroll, H-dator 2 36

Fel produkt levereras Kund blir missnöjd 8 Operatörsfel, plock 3 Okulär kontroll, H-dator 4 96 Färg indikerig på etikett

 = 8 Felmärkt 2 Okulär kontroll, H-dator 5 80 Färg indikerig på etikett
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Bilaga 3 Styrplan 
Styrplanen är en sammanställning av kontrollerna vilket sker i processerna.  Nedan kommer 
en förklaring till styrplan dokumentets uppbyggnad. 

 
 

1. Styrplanstyp - Här anges vilken typ av styrplan som utförts. Den styrplanen som 

finns i detta arbete är av processerna hos Ackurat 

2. Datum - Vilket datum styrplanen upprättades 

3. Utgåva - Vilken utgåva som representeras 

4. Utförd av -Vem har upprättat styrplanen 

5. Artikel - Vilken artikel gäller styrplanenför 

6. Benämning - Här anges benämningen på artikeln 

7. Ritning - Ifall det finns en ritning till produkten så anges det här med namnet på 

ritningen 

8. Status - Vad är statusen för styrplanen, Här anges ifall den är färdig eller under 

kontroll 

9. Projektnamn – Fyll i projektets namn  

10. Verktyg – Här anges speciella verktyg som innefattas av styrplanen som t.ex. 

speciella mätinstrument 

11. Maskin/process – Här anges vilken maskin eller process som styrplanen tillhör 

12. Utskriftsdatum – Vilket datum är aktuellt för utskrift. Utskriftsdatumet anges 

här. 

Styrplan 
 

Styrplanstyp: 

1 

Datum: 2 

Utgåva: 3 
Utförd av: 4 

Artikel:  5 

Benämning:  6 

Ritning: 7 

Status: 8 

Projektnamn:  9 

Verktyg: 10 

Maskin/Process: 11 

Utskriftsdatum: 12 

Pro-
cess 
Nr/ 
Be-

näm-
ning 

Pro-
cess 

flödes-
schema 

Pro-
cess 
kon-
troll 

Ar-
bets 
in-

struk-
tion 

Kon-
troll 
In-

struk-
tion 

Typ av
kon-
troll 

Kontroll
metod/ 

provning

Ut-
förs 
av 

Kon-
troll 

uttag 

Fre-
kvens 

Åtgärder 
vid  
fel 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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I punkterna 13-23 beskrivs de olika kolumnerna i formuläret. 

13. Process steg - Här anges numret vilket är knutet till processen enligt flödes-

schemat 

14. Process flödesschema - Här illustreras flödesschemat med hjälp av symboler. I 

detta arbete har följande symboler används 

  =Process   =Process med kontroll              =Lager/ing. Komp.     =Flöde 
     

          = Referens till flödesschema X 

15. Process kontroll – Här anges vilken typ av kontroll som sker. 

16. Arbetsinstruktion – Här anges namnet på arbetsinstruktionen som 
finns för processen eller aktiviteten 

17. Kontrollinstruktion - Här anges namnet på kontrollinstruktionen 
som finns för kontrollerna i processen eller aktiviteten 

18. Typ av kontroll – Här anges vad som ska kontrolleras t.ex. antal 

19. Kontroll metod/ provning – Här anges hur man kontrollerar det 
som specificeras i punkt 18 

20. Utförs av – Här anges vem eller vilka som utför kontrollerna 

21. Kontroll uttag – Här anges hur stort uttag som ska kontrolleras 
t.ex. var tredje detalj eller slumpmässiga stickprovskontroller 

22. Frekvens – I denna punkt anges hur ofta kontrollerna skall genom-
föras t.ex. var tredje       maskincykel 

23. Åtgärder vid fel – Här anges de åtgärder som skall vidtas då fel i 
processen eller aktiviteten inträffar. Detta kan till exempel vara avvikelserapport 

 

 

X 
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  =Process    =Process med kontroll              =Lager/ing. Komp.      =Flöde       = Referens till flödesschema X 

Styr‐
plan

Styrplanstyp: Process 
Datum:  
Utgåva: 
Utförd av:  

Artikelnummer:  
Benämning:  
Ritningsnummer: 
Status: 

Projektnamn:  
Verktyg: 
Maskin/Process: 
Utskriftsdatum: 

Process Process Arbets Kontroll Typ av Kontroll Utförs Kontroll Process Nr/ 
Benämning flödesschema kontroll instruktion Instruktion kontroll metod/provning av uttag

Frekvens Åtgärder vid  
fel 

      1. Inkommande 
material  Godsmottagning   

Leverantörs klass

 

Stickprov 

Mängd, Artikelnr  Okulär, Likare 

Lagerpersonal 

 

Enligt leve‐

rantörs klass

Varje leverans  Avvikelse 

rapport 

2. Råvarulager  
Inventering      Mängd kontroll  Okulär 

Lager/ Prod 

personal
   

Avvikelse 

rapport 

3. Transporteras 
till produktion 

 
         

Produktions 

personal 
     

4. Torkning  
Kontroll tork   

Enligt Material 

data 
Fukthalt 

Torkningstid, 

Temperatur 

Produktions 

personal 
  Varje torkstart  Korrigera 

5. Förberedelser 
Råvaran laddas i 

sug 

 
Råvarukontroll    Enligt AO  Mängd, Material  GARP, Okulärt 

Produktions 

personal 
 

Varje prod 

start 
Korrigera 

5.1. 
Förberedelser 
Ställ för maskin 

 
Maskin inställ‐

ning 
 

Arbetskort, 

Ritning, 

Sprutprotokoll 

Förstabit, ma‐

skininställning 

Okulär med likare 

eller/ och mätning

 

Produktions 

personal  
Förstabit 

Varje prod 

start 

Korrigera och 

testa 

6.  
Formsprutning 

  

Detaljkontroll 

 

 

Arbetskort 

Ritning 

Intervall och 

sistabitskontroll 

Okulär med likare 

eller/ och mätning

Produktions 

personal 
Stickprov 

Slumpmässigt, 

Prod slut 

Korrigera och 

testa 

7. Transport till 
mont/ pack 

 
         

Produktions 

personal 
     

8. Montering  
 

Detaljkontroll 

 

 
Arbetskort 

Första/ sistabits‐

kontroll, intervall 

 

Okulär 

 

Produktions 

personal 

 

Stickprov 

Slumpmässigt, 

Prod start/ slut 

Korrigera och 

testa 

9. Packning    Antal och eti‐

kettkontroll 

 
Arbetskort  Antal, Etikett 

Vägning, Räkne‐

verk, Okulärt 
Prod/ Lager 
personal 

Samtliga  Hela körningen 
Korrigera och 

testa 

10. Färdigvarula‐
ger 

    H‐dator        Lagerpersonal       

11. Leverans    Leveranskontroll    Plocklista  Antal, Produkt  Etikett, Okulärt  Lagerpersonal  Samtliga  Varje order  Avikelserap‐

port, Korrigera 

X 

M 

F 

A 



Bilaga 4 Konrollinstruktion

1 1 1

TB nr

9

12 13

Nr Krav Frekv

17 19 20

1. Här markeras vilken sorts instruktion som anges
2. Sida - Här anges antalet sidor instruktionen omfattar

3. Kund - Här anges en specifik kund ifall sådan finnes 

4. Produkt/Art nr/Benämning - Här anges produkt/ art.nr eller benämning för detaljen

5. Ref nr - Här anges referensnummret till instruktionerna

6. Utgåva - Här anges instruktionernas utgåvenummer

7. Utfärdare - Här anger man personerna som har utfärdat instruktionsdokumenten

8. Lev. Artikelnummer - Här anger man leverantörens artikelnummer

9. TB nr - Här anges nummeret till eventuella tekniska beskrivningar

10. Datum - Här anges utskriftsdatumet för instruktionerna

11. Rev datum - Här anges när instruktionerna har reviderats

13. Godkänd Produktion - Här signeras instruktionen när den är godkänd för att användas i produktion
14. Operation - Här anger man vilken operation som instruktionerna tillhör t,ex. Montering
15. Verktyg och status - Här anger man speciella vektyg ifall sådana ingår i instruktionerna

16. Distribution - Här anger man vilken avdelning som kommer använda sig av instruktionerna

12. Godkänd teknisk - Här signeras instruktionerna av behörig person vilket godkäner den tekniska 
utformningen

22 23 24 25

18 21
Operation Produkt/Art.nr/Benämning Ref nr Sida

11

Godkänd teknisk
Godkänd 
Produktion

Operation Verktyg och status Distribution

14 15 16

Operation Metod verktyg

I denna bilaga kommer de framtagna kontroll instruktionerna redovisas tillsamans med en beskrivning av 
dokumentet vilket följer nedan.

Arbetsinstruktion Kontrollinstruktion Skötselinstruktion

4

87 10

3 5 6
Utfärdare Lev. Artikelnummer

Sida

Datum Rev datum

2
Kund Produkt/Art.nr/Benämning Ref nr Utgåva
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17. Nr - Här fyller man i ordnings numret för kontroll utförandet
18. Operation - Här fyller man i hur samt vad som skall kontrolleras i olika steg
19. Krav - Här anger man ifall det finns speciella krav som skall uppfyllas
20. Frekvens - Här anges hur frekvent kontrollerna skall utföras
21. Metod verktyg - Här anger man vilken metod samt vilka verktyg som ingår i kontrollen

Avdelningen som rör punkterna 22 - 25 placeras i slutet på respektive sida

22. Operation - Samma som punkt 14
23. Produkt/Art.nr/Benämning - Samma som punkt 4
24. Ref nr - Samma som punkt 5
25. Sida - Här anges den aktuella sidan

Sida 2 av 16



X

TB/SSTS nr

Nr Krav Frekv
1

Varje 
leverans

2 Varje 
leverans

3

Enligt kval 
policy

4 Varje 
leverans

1 av 1

Arbetsinstruktion Kontrollinstruktion Skötselinstruktion

Sida

Kund Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Utgåva

1
Utfärdare Lev. Artikelnummer Datum Rev datum

Godkänd 
teknisk

Godkänd 
Produktion

Operation Verktyg och status Distribution

Inkommande material Produktion

Operation Metod verktyg
Kontrollera att levererade artiklar 
överenstämmer med beställningsordern

Okulär, Likare, 
Godsmotagningssedel

Kontrollera att rätt mängd har levererats Okulär, 
Godsmotagningssedel

Kontrollera artiklar enligt leverantörs klass i 
beställningsordern

Okulär, Likare,

Inkommande material 1

Kontrollera att artiklarna lagerförs på rätt 
plats samt rätt mängd (H-dator), GARP

Operation Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Sida

Sida 3 av 16 



X

TB/SSTS nr

Nr Krav Frekv
1

Innan 
torkning

2

Innan 
torkning

Operation Metod verktyg
Kontrollera materialleverantörens 
rekomendationer  för torktid och temperatur 

Okulärt 

Se till att framtaget material övernstämmer med 
arbetskortet (Om möjligt kontrollera benämning 
på säck)

Okulärt 

Godkänd teknisk Godkänd Produktion

Operation Verktyg och status Distribution

Torkning Produktion

Utfärdare Lev. Artikelnummer Datum Rev datum

Kund Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Utgåva

1

1 av 2

Arbetsinstruktion Kontrollinstruktion Skötselinstruktion

Sida
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3 Innan 
torkning

4

5

Vid 
torkstart

6

7
Innan 

prodstart

Torkning 2

Starta torkningen

Kontrollera att torken är korrekt installerad mot 
maskinen Okulärt 

Operation Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Sida

Kontrollera att torken är rengjord från tidigare 
använt material Okulärt 

Fyll på materialet i torken

Ställ in tork parameterna (tex temperatur) från 
material databladet på torkens kontrollpanel 

Okulärt 
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X

TB/SSTS nr

Nr Krav Frekv
1

Innan 
material 

byte

2

Innan 
material 

byte

Operation Metod verktyg
Kontrollera att material finns för körning 
enligt arbetskort 

Okulär

Kontrollera att rätt material tas fram enligt 
AK (Om möjligt kontrollera benämning på 
säck)

Okulär

Godkänd 
teknisk

Godkänd 
Produktion

Operation Verktyg och status Distribution

Förberedelser 
material

Produktion

Utfärdare Lev. Artikelnummer Datum Rev datum

Kund Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Utgåva

1

1 av 2

Arbetsinstruktion Kontrollinstruktion Skötselinstruktion

Sida
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3

Innan 
prod start

Kontrollera att maskinen är kopplad till rätt 
material 

Okulär

Förberedelser 2
Operation Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Sida
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X

TB/SSTS nr

Nr Krav Frekv
1 Innan 

material 
byte

2 Innan 
prodstart

3

Innan 
prodstart

4
Innan 
prodstart

5
Innan 
prodstart

Kontrollera att kring utrustning är korrekt 
installerade mot maskinen (Vattenvärmare, 
tork, kvarn etc.)

Okulär

Operation Metod verktyg

Kontrollera framtagna verktyg och insatser så 
att dessa överenstämmer med arbetskort 

Okulär, AK

Kontrollera att verktyg samt insatser är korrekt 
monterade

Okulär

Okulär

Godkänd 
teknisk

Godkänd 
Produktion

Operation Verktyg och status Distribution

Förberedelser maskin Produktion

Rev datum

Arbetsinstruktion Kontrollinstruktion Skötselinstruktion

Sida

1 av 3

Säkerställ att maskinen är rengjord efter 
tidigare körning

Okulär

Kontrollera dokumentet "checklist vid 
verktygsbyte"

Kund Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Utgåva

1
Utfärdare Lev. Artikelnummer Datum
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6

Innan 
prodstart

7

Innan 
prodstart

8

2

Kontrollera att rätt maskinprogram har lästs in 
eller att parametrarna överenstämmer med 
sprutprotokollet 

Okulär, AK

Kontrollera att den framtagna likarens nr 
överenstämmer med AK samt artnr 

Ta fram en förstabit
Operation

Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Sida

Förberedelser 
maskin

Okulär, AK
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9

Innan 
prodstart

10

Förberedelser 
maskin

3

Operation Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Sida

Vid eventuellt fel på förstabiten. Utför 
felsökning och korrigera. Avikelse rapport 

GARP

Okulär, AK

Kontrollera förstabiten mot likare och 
eventuella kritiska mått (framgår ur ritning 
eller AK)
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X

TB/SSTS nr

Nr Krav Frekv
1

Ev. 
kundkrav

100%

2

3 Ev. 
kundkrav

Sista 
detaljer

4

5

1 av 1

Arbetsinstruktion Kontrollinstruktion Skötselinstruktion

Sida

Kund Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Utgåva

1
Utfärdare Lev. Artikelnummer Datum Rev datum

Godkänd 
teknisk

Godkänd 
Produktion

Operation Verktyg och status Distribution

Formning Produktion

Kassera felaktiga detaljer och skriv en 
avikelserapport 

Kvarn, GARP

Operation Metod verktyg
Utför slumpmässiga stickprovskontroller på 
producerade detaljer

Okulärkontroll, 
likare, kritiska mått

Vid felaktiga detaljer, stanna maskin. Utför 
felsökning samt korrigera och kontrollera 
maskin samt detaljer. . 
Utför en sistabitskontroll Okulärkontroll, 

likare, kritiska mått
Vid felaktiga detaljer. Utför felsökning, 
korrigera och kontrollera maskin samt 
detaljer. 

Formning 1
Operation Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Sida
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X

TB/SSTS nr

Nr Krav Frekv
1

2

3

4

5 Ev. 
kundkrav

1 av 2

Arbetsinstruktion Kontrollinstruktion Skötselinstruktion

Sida

Kund Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Utgåva

1
Utfärdare Lev. Artikelnummer Datum Rev datum

Godkänd 
teknisk

Godkänd 
Produktion

Operation Verktyg och status Distribution

Montering Produktion

Operation Metod verktyg
Kontrollera att framtaget material och 
verktyg överenstämmer med artnr 

Okulär, AK

Kontrollera att verktyg är korrekt monterat

Okulär

Kontrollera att maskinparametrarna 
övrenstämmer med detaljen Okulär

Kör en förstabit

Kontrollera förstabiten (bild) Okulär
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6

Montering 2
Operation Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Sida

GARP

Vid eventuellt fel på förstabiten. Utför 
felsökning och korrigera. Avikelse rapport
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X

TB/SSTS nr

Nr Krav Frekv
1

Kundkrav 
Standard

Innan 
packeteri
ng

2

Innan 
packeteri
ng

Okulär

Kontrollera detaljens vikt för räkneverket (Ta 
medelvärde) 

Operation Metod verktyg
Kontrollera särskilda packeterings 
bestämmelser (t.e.x Förpackningsstorlek)

Okulär, AK, GARP

Godkänd 
teknisk

Godkänd 
Produktion

Operation Verktyg och status Distribution

Packetering Produktion/ Lager

Utfärdare Lev. Artikelnummer Datum Rev datum

Kund Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Utgåva

1

1 av 2

Arbetsinstruktion Kontrollinstruktion Skötselinstruktion

Sida
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3

Innan 
packeteri
ng

4 Packstart

Packetering 2
Operation Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Sida

Kontrollera första förpackningen Okulär

Kontrollera att ettikettskrivare och räkneverk 
är korrekt inställda 

AK, Okulär
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X

Nr Krav Frekv
1

Vid 
utskrivning

2

Vid 
plockning

3 Innan 
leverans

Leverans 1

Kontrollera att fraktsedel och ettikett 
stämmer med rätt emballage Okulär

Operation Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Sida

Operation Metod verktyg
Kontrollera plocklistan 

Okulär

Kontrollera att rätt detalj och rätt mängd 
hämtas

Plocklista, H-dator

Godkänd 
teknisk

Godkänd 
Produktion

Operation Verktyg och status Distribution

Leverans  Lager

Utfärdare Lev. Artikelnummer Datum Rev datum

Kund Produkt/Art.nr/Benämning Reg nr Utgåva

1

1 av 1

Arbetsinstruktion Kontrollinstruktion Skötselinstruktion

Sida
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Bilaga 5 Enkätundersökning 

Enkät undersökning över olika felmöjligheter samt orsaker 
Denna enkätundersökning genomförs av Fredrik och Jonatan vilket är två studenter från 
Linneuniversitetet som utför sitt examensarbete hos er på Ackurat. 

Undersökningen skall användas som underlag för en process FMEA  

Denna undersökning är helt frivillig och inte person knuten så ni behöver inte fylla i något namn. 

Vi skulle gärna vilja ha svar på följande frågor som gäller produktionen.  

Frekvensen på eventuella fel besvaras i intervallet 1‐10 med följande uppdelning (se nedan) 

Mycket otroligt att felet kommer att inträffa  1 

Liten risk att felet inträffar  2‐3 

Medelhög risk att felet kommer att inträffa  4‐6 

Hög risk att felet kommer inträffa  7‐8 

Mycket högrisk att felet kommer att inträffa  9‐10 

 

1. Hur ofta uppkommer felaktiga detaljer som har fyllnadsfel och vilka är de vanligaste 

orsakerna: 

Hur ofta förekommer fyllnadsfel? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Fel färg   

Dåligt fylld detalj   

Detaljen har grader\skägg   

Sjunkmärken på detaljen   

Porer eller håligheter   

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Parameterfel   

Backventil   

Avluftning   

Nytt material   

För lite \mycket material   

Godsanhopningar   
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2.  Hur ofta uppkommer felaktiga detaljer som har ytdefekter och vilka är de vanligaste 

orsakerna: 

Hur ofta förekommer ytdefekter? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Svarta prickar   

Silverstänk   

Färg slöjor \ränder   

Apelsinyta   

Utstötarmärken   

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Material fel (ex fukt, termisk nedbrytning)   

Bristfällig Rengöring   

Blandning av material   

Stelnar för snabbt   

Maskinparametrar   

Verktygsfel   

Dålig kylning   

 

3.  Hur ofta uppkommer felaktiga detaljer som har hållfasthetsproblem och vilka är de 

vanligaste orsakerna: 

Hur ofta förekommer hållfasthetsproblem? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Gasbubblor   

Sprickor   

Osmält granulat   

Spröda detaljer   

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Luft i smälta   

Maskinparametrar   

Dåligt material (ex fel storlek, förorenat, fukt)   
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4.  Hur ofta uppkommer felaktiga detaljer som har Dimensionsproblem och vilka är de 

vanligaste orsakerna: 

Hur ofta förekommer Dimensionsproblem? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Felaktigt krymp   

Skevning   

 

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Maskinparametrar   

Formtemperatur   

Backströmsventil   

Materialets packning i formen   

 

5.  Hur ofta uppkommer felaktiga detaljer som har Produktionsproblem och vilka är de 

vanligaste orsakerna: 

Hur ofta förekommer Produktionsproblem? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Detaljen fastnar i form   

Verktygsförslitning   

Maskinfel (ex läckande slang)   

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Maskinparametrar   

Formtemperatur   

Bristfälligt underhåll   

Förorenat material   

 

6. Hur ofta uppkommer problem i monteringen och vilka är de vanligaste orsakerna: 

Hur ofta förekommer problem i monteringen? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Felaktigt monterad detalj   

Fel material (ex fel skruv)   

Maskinfel (ex trasig fotocell)   
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Material kommer igenom på fel håll/upp och 
ned 

 

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Maskinparametrar (ex slaglängd)   

Operatörsfel (ex läser fel vid stress)   

Bristfälligt underhåll   

Felaktigt verktyg/styrning    

Felaktigt inställda verktyg/styrningar   

 

7. Hur ofta uppkommer problem vilket är relaterade till verktygsbyte/rengöring (ställ) och vilka 

är de vanligaste orsakerna: 

Hur ofta förekommer problem vid verktygsbyte/rengöring (ställ) problem? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Felaktig montering av verktyg   

Fel program läses in till maskin   

Fel parametrar programmeras   

Fel insats, verktyg, utrustning   

Godkänner felaktig första bit   

Kringutrustning ej påslagna/ inställda (ex 
värmare, tork) 

 

 

 

 

 

Tack för att ni tog er tid med denna undersökning. 
 

Vi önskar er en Glad Påsk 

Med vänliga hälsningar 

Jonatan Burman  Fredrik Jonsson  
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Resultatet i enkätundersökningen över felmöjligheter samt 
orsaker 
Denna enkätundersökning har genomförts av Fredrik och Jonatan vilket är två studenter från 
Linneuniversitetet som utför sitt examensarbete hos er på Ackurat..  

Frekvensen på eventuella fel besvaras i intervallet 1‐10 med följande uppdelning (se nedan) 

Mycket otroligt att felet kommer att inträffa  1 

Liten risk att felet inträffar  2‐3 

Medelhög risk att felet kommer att inträffa  4‐6 

Hög risk att felet kommer inträffa  7‐8 

Mycket högrisk att felet kommer att inträffa  9‐10 

 

1. Hur ofta uppkommer felaktiga detaljer som har fyllnadsfel och vilka är de vanligaste 

orsakerna: 

Hur ofta förekommer fyllnadsfel?   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Svar: ‐, 5, 4, 3, 2  Medel: 3,5 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Variant  Svar  Medel 

Fel färg  5, 1, 5, 2, 3, 3  3,17 

Dåligt fylld detalj  6, 2‐3, 1, 9, 6, 5  5 

Detaljen har grader\skägg  3, 2‐3, 2, 7, 7, 8  5 

Sjunkmärken på detaljen  9, 2‐3 3, 4, 6, 8  5,5 

Porer eller håligheter  5, 2‐3 ,4, 1, 6 ,3  3,7 

 

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Orsaker  Svar  Medel 

Parameterfel  6, 2‐3, 6, 4, 4, 5  4,7 

Backventil  3, 1, 2, 4, 2, 2  2,3 

Avluftning  1, 4‐6, 3, 8, 8, 5  5,2 

Nytt material  3, 2‐3, 5, 2, 4, 4  3,5 

För lite \mycket material  3, 2‐3, 1, 7, 4, 7  4,2 

Godsanhopningar  5, 2‐3, 4, 1, 7, 4  4 
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2.  Hur ofta uppkommer felaktiga detaljer som har ytdefekter och vilka är de vanligaste 

orsakerna: 

Hur ofta förekommer ytdefekter? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Svar: ‐, ‐, ‐, 2,3,4  Medel: 3 

Ranka de olika varianterna av ytdefekter efter samma gradering som ovan 

Variant  Svar  Medel 

Svarta prickar  1, 3, 1, 7, 3, 7  3,7 

Silverstänk  2‐3, 5, 1, 7, 3, 6  4,2 

Färg slöjor \ränder  2‐3, 4, 2, 6, 3, 7  4,2 

Apelsinyta  1, 1, 1, 10, 3, 4  3,2 

Utstötarmärken  2‐3, 2, 2, 5, 3, 6  3,5 

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Orsaker  Svar  Medel 

Material fel (ex fukt, termisk nedbrytning)  4, 2, 2, 1, 4, 5  3 

Bristfällig Rengöring  5, 7, 2, 2‐3, 5, 7  4,8 

Blandning av material  6, 6, 1, 1, 2, 4  3,3 

Stelnar för snabbt  2, 3, 2, 1, 3, 4  2,5 

Maskinparametrar  5, 4, 3, 2‐3, 3, 5  3,8 

Verktygsfel  10, 8, 4, 4‐6,8, 8  7,3 

Dålig kylning  ‐, 1, 4, 2‐3, 5, 6  3,8 

 

3.  Hur ofta uppkommer felaktiga detaljer som har hållfasthetsproblem och vilka är de 

vanligaste orsakerna: 

Hur ofta förekommer hållfasthetsproblem? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Svar: ‐, ‐, ‐, 2,3,4   Medel: 3 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Varianter  Svar  Medel 

Gasbubblor  4, 2, 1, 4‐6, 3, 3  3,2 

Sprickor  6, 1, 1, 2‐3, 3, 4  3 

Osmält granulat  1, 4, 4, 1, 3, 3  2,7 

Spröda detaljer  3, 3, 2, 2‐3, 3, 3  2,8 

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Orsaker  Svar  Medel 

Luft i smälta  4‐6, 1, 2, 3, 7, 4  3,8 

Maskinparametrar  1, 2, 3, 5, 5, 4  3,3 

Dåligt material (ex fel storlek, förorenat, fukt)  1, 1, 1, 3, 8, 4  3 



Sida 7 av 8 
 

 

4.  Hur ofta uppkommer felaktiga detaljer som har Dimensionsproblem och vilka är de 

vanligaste orsakerna: 

Hur ofta förekommer Dimensionsproblem? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Svar: ‐, ‐, ‐, 1, 3, 4    Medel: 2,7 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Varianter  Svar  Medel 

Felaktigt krymp  1, 3, 2, 5, 4, 4  4 

Skevning  1, 3, 1, 5, 4, 5  3,2 

 

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Orsaker  Svar  Medel 

Maskinparametrar  5, 4, 2, 1, 4, 4  3,3 

Formtemperatur  5, 1, 4, 2‐3, 4, 4  3,5 

Backströmsventil  5, 3, 2, 1, 3, 2  3,5 

Materialets packning i formen  3, 2, 3, 2‐3, 4, 4  3,2 

 

5.  Hur ofta uppkommer felaktiga detaljer som har Produktionsproblem och vilka är de 

vanligaste orsakerna: 

Hur ofta förekommer Produktionsproblem? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Svar: ‐, ‐, ‐, 1, 3, 3   Medel: 2,3 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Varianter  Svar  Medel 

Detaljen fastnar i form  2‐3, 5, 2, 3, 7, 8  4,7 

Verktygsförslitning  2‐3, 9, 1, 1, 8, 8   5,3 

Maskinfel (ex läckande slang)  1, 4, 3, 5, 6, 8  4,5 

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Orsaker  Svar  Medel 

Maskinparametrar  1, 6, 2, 5, 3, 8  4,2 

Formtemperatur  1, 3, 1, 6, 5, 8  4 

Bristfälligt underhåll  1, 4, 4, 2, 6, 8  4,2 

Förorenat material  1, 2, 3, 8, 5, 8  4,5 
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6. Hur ofta uppkommer problem i monteringen och vilka är de vanligaste orsakerna: 

Hur ofta förekommer problem i monteringen? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Svar: ‐, ‐, ‐, 2, 1, 4   Medel: 2,3 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Varianter  Svar  Medel 

Felaktigt monterad detalj  1, 4, 4, 2, 3, 2  2,7 

Fel material (ex fel skruv)  1, 4, 3, 2, 3, 3  2,7 

Maskinfel (ex trasig fotocell)  2‐3, 2, 2, 2, 3, 3  2,5 

Material kommer igenom på fel håll/upp och ned  2‐3, 2, 1, 6, 3, 4  3,2 

Ranka de olika orsakerna till ovan nämnda fel efter samma gradering 

Orsaker  Svar  Medel 

Maskinparametrar (ex slaglängd)  1,3, 3, 5, 3, 2   2,8 

Operatörsfel (ex läser fel vid stress)  2‐3, 3, 2, 8, 4, 3  3,8 

Bristfälligt underhåll  1, 2, 5, 7, 5, 3  3,8 

Felaktigt verktyg/styrning   1, 3, 1, 6, 4, 4  3,2 

Felaktigt inställda verktyg/styrningar  1, 3, 4, 8, 4, 4  4 

 

7. Hur ofta uppkommer problem vilket är relaterade till verktygsbyte/rengöring (ställ) och vilka 

är de vanligaste orsakerna: 

Hur ofta förekommer problem vid verktygsbyte/rengöring (ställ) problem? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Svar: ‐, ‐, ‐, 2,1,5   Medel: 2,7 

Ranka de olika varianterna av fyllnads fel efter samma gradering som ovan 

Varianter  Svar  Medel 

Felaktig montering av verktyg  8, 2, 1, 2‐3, 4, 4  3,7 

Fel program läses in till maskin  3, 1, 2, 2‐3, 4, 4  2,8 

Fel parametrar programmeras  5, 4, 3, 2‐3, 4, 4  3,8 

Fel insats, verktyg, utrustning  7, 1, 3, 4‐6, 3, 4  4 

Godkänner felaktig första bit  5, 3, 3, 2‐3, 4, 7  4,2 

Kringutrustning ej påslagna/ inställda (ex värmare, 
tork) 

6, 5, 4, 2‐3, 5, 8  5,2 
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