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Sammanfattning 
 
Med dagens höga kundkrav, både i form av specifika produktrelaterade krav och krav på 

certifiering enligt kundens angivna standarder krävs ett strukturerat och tydligt 

förhållningssätt till kvalitetsarbete. Fordonsindustrins standard för kvalitetsledningssystem är 

ett sådant exempel. Denna standard är nypublicerad av International Automotive Task Force 

(IATF) och gäller för samtliga företag som är aktiva inom fordonsindustrin, både huvudaktör 

och eventuell underleverantör. Talent Plastics Laxå är ett företag som tillverkar plastdetaljer 

till företag inom fordonsindustrin och måste således anpassa sig efter standarden. 

 

Syftet med arbetet är att granska och säkerställa att processen för framtagning av en ny 

produkt uppfyller och genomförs i enlighet med kundernas krav, företagets egna krav samt de 

nypublicerade kraven som framkommit i standarden IATF 16949:2016. 

 

Datainsamlingen grundade sig till stor del av analys och granskning av den aktuella 

standarden samt den tidigare, med målet att identifiera de nypublicerade kraven och tydligt 

urskilja skillnader mellan avsnitt relaterade till arbetets område. 

 

Detta arbete förtydligar och ger en inblick i de skillnader Talent Plastics Laxå måste anpassa 

sig efter i förhållande till att uppfylla kraven i IATF 16949. Vidare arbetas ett fåtal 

förbättringsområden fram som organisationen måste förbättra, vilket dels innefattar 

rekommendationer om att på ett mer tvärfunktionellt tillvägagångssätt angripa problem. Ett 

annat förbättringsområde identifieras även gällande informationsutbyte, där 

förbättringsåtgärden grundar sig i implementation av dagliga styrningsmöten. Med de 

identifierade förbättringsområdena och de tillhörande åtgärderna hoppas vi kunna hjälpa 

Talent Plastics Laxå att uppfylla kraven och således även förbättra den egna verksamheten. 
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Abstract 

Today’s high customer requirements, both specified product related requirements as 
well as fulfilled certification of customer decided standards demand the organization 
to work with quality related questions in a structured and pronouncedly way. The 
automotive quality management system standard is one such example. This standard 
is newly published by International Automotive Task Force (IATF) and applies to all 
companies active in the automotive industry both principal and any subcontractor. 
Talent Plastics Laxå is a company that manufactures plastic parts for companies in the 
automotive industry and must therefore conform to the standard. 

The purpose of this paper is to review and ensure that the process related to 
production of a new product meets, fulfills and is performed in accordance to 
customer requirements, requirements set by the organization as well as the new 
requirements in IATF 16949. 

The collection of data was mainly based on review and analysis of the standards, 
including the current IATF 16949 but also the antecedent ISO/TS 16949, with the 
purpose to identify the changes and new requirements that may affect the actual 
process.  

This work clarifies and gives an insight to the differences Talent Plastics Laxå needs 
to adapt to for fulfill the requirements in IATF 16949. Furthermore, a few 
improvement areas are identified that the organization have to improve, which 
includes recommendations for addressing problems in a more multi-disciplinary 
approach. Another improvement area is also identified for information exchange, 
where the recommended improvement is based on the implementation of daily 
management meetings. With the identified improvement areas and associated 
recommendations, we hope to help Talent Plastics Laxå meet the requirements and 
thus also improve the own business. 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till företaget Talent Plastics Laxå AB och i synnerhet 

handledaren Anne Willman men även övrig personal som medverkade under 

intervjuerna. Ett stort tack även till Faris Karim, vår handledare på Högskolan i Borås, 

för en bra vägledning genom arbetet. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 

Det senaste seklet i allmänhet och de senaste decennierna i synnerhet har varit av 

explosionsartad karaktär när det gäller plastens framfart och plast är idag en 

betydande faktor för människor vardag. Plast kan hittas i flertalet vitala föremål, allt 

från kläder och hushållsapparater till delar inom fordonsindustrin samt flygindustrin 

(Mehat & Kamaruddin 2012). Flertalet stora aktörer inom tillverkningsindustrin 

ställer höga krav på sina underleverantörer, kraven kan bland annat innefatta att 

leveransserviceelementen uppfylls enligt överenskommelse likväl som att 

leverantörerna är certifierade enligt specifika standarder.  

Under 2016 publicerade International Automotive Task Force (IATF) en standard 

som ersätter den tidigare ISO/TS 16949:2009. I sitt pressmeddelande (Lloyds Register 

Quality Assurance 2016) framkommer det att den nya standarden IATF 16949:2016 

innefattar och representerar tillägg för kvalitetsstandarder inom fordonsindustrin. 

Tillsammans med ISO 9001:2015 kommer dessa två standarder representera de krav 

och rekommendationer som ställs på ett företags kvalitetsledningssystem. Vid 

övergången till IATF 16949:2016, från tidigare gällande standard krävs att 

organisationen som tidigare varit certifierad enligt ISO/TS 16949:2009 utför denna 

övergång senast 14 september 2018.  

 

1.2 Företagsbeskrivning 
 

Talent Plastic Laxå AB är ett av de framträdande företagen inom tillverkning av 

tekniskt formgods till marknaden för serietillverkande industrier inom en rad olika 

områden. Den metod som används är formsprutning, en mycket vanlig process som 

oftast är helt automatiserad. För att säkerställa hög kvalitet till sina kunder jobbar 

Talent Plastic Laxå AB med ständiga förbättringar och strävar efter ständig 

kompetensutveckling. Detta med huvudmålet att bygga starka och långsiktiga 

relationer med sina kunder samt att bygga en ständig utveckling inom organisationen. 
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1.3 Problemformulering 
 

Kunder inom tillverkningsindustrin av fordonsprodukter ställer krav på att 

leverantörerna skall vara certifierade enligt fordonsindustrins standard för 

kvalitetsledningssystem. Tillsammans med ISO 9001 definieras i dessa två standarder 

de grundläggande krav och behov som ställs på ett kvalitetsledningssystem. Uppfylls 

inte certifikat enligt dessa två standarder uppfylls således inte heller de kundspecifika 

kraven från aktörerna inom fordonsindustrin vilket innebär en missad affärsmöjlighet.  

Talent Plastics Laxå AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt enligt tidigare 

ISO/TS 16949:2009. För att fortsatt kunna vara verksamma som leverantör till 

fordonsindustrin krävs att Talent Plastics Laxå AB certifierar sig enligt IATF 

16949:2016. En certifiering görs på hela organisationen, där samtliga delar av 

verksamheten skall uppfyllda de krav som ställs på den specifika avdelning, vilket 

omfattar allt från krav på högsta ledningen till särskilda processer. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med arbetet är att granska och säkerställa att processen för framtagning av en 

ny produkt uppfyller och genomförs i enlighet med kundernas krav, företagets egna 

krav samt de nypublicerade kraven som framkommit i standarden IATF 16949:2016. 

För att säkerställa att processen uppfyller kraven i standarden formuleras två 

forskningsfrågor enligt: 

Vilka är skillnaderna mellan den gamla standarden ISO/TS 16949:2009 och den nya 

IATF 16949:2016? 

Vilka avsnitt är applicerbara på den specifika processen? 

 

1.5 Omfång och avgränsningar 
 

Basen av arbetet grundar sig i befintligt affärs-och ledningssystem. Det får inte göras 

några ändringar i affärssystemet, men förbättringar i nuvarande ledningssystem är 

tillåtet. Skillnaderna mellan den tidigare standarden ISO/TS 16949:2009 och IATF 

16949:2016 måste analyseras och implementeras på verksamheten, därav är 

förbättringar på ledningssystemet acceptabelt. Då formsprutningsprocessen är oerhört 

omfattande görs en avgränsning med avseende på parametrar kopplade till maskiner 

innehållande bland annat temperaturer. Flertalet studier har analyserats, där många 

poängterar vikten av att identifiera bidragande parametrar för att optimera processen. 

För att säkerställa hög kvalitet och produktivitet är det en viktig nödvändighet att 
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optimera maskinparametrar (Singha & Vermaa 2017). Trots detta väljer vi att 

avgränsa oss mot detta område och fokusera mer på de krav som framhävs i IATF 

16949:2016. Talent Plastics Laxå AB har en etablerad process för framtagning av en 

ny produkt som är indelad i fem faser, se figur 1. 

Figur 1. Aktivitetsplan, från kundförfrågan till serieproduktion.  

Vanligtvis är denna process väldigt lång och utdragen, startskottet för processen 

grundar sig i fas ett, en förfrågan från kund. Efterföljande faser, fas två samt fas tre 

innefattar utveckling av verktyg och produktionsutrustning. Framtagningen av verktyg 

görs vanligtvis som en externt tillhandahållen process från Kina. Avgränsningar har 

gjorts för att fånga in den mest problematiska fasen, där förbättringsåtgärder är av stor 

betydelse för att påskynda processen. Därmed avgränsas arbetet från transport och 

logistik, det vill säga fas två. Avgränsningar görs således även till viss del mot fas tre, 

då arbetet inte innefattar utveckling av process och produktionsutrustning till högre 

grad än analys. Den fas som skall granskas är fas fyra, som omfattar den del av 

tidsplanen då verktyget anländer till fabriken tills det att fulltaktsprov, validering och 

färdigställd PPAP är gjord.  
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2 Metod och genomförande 
 

2.1 Metod 
 

För att få en djupare kunskap inom plastindustrin och i synnerhet inom formsprutning 

upprättas en litteraturstudie. Formsprutning är en mycket framträdande process för 

tillverkning av plastprodukter som uppgår till nästan en tredjedel av den totala 

framställningen och därför är kvalitetsförbättringar kopplade till denna process av hög 

betydelse (Desai & Prajapati 2017). I och med att det är en vanlig process och 

kvalitetsförbättringar är av hög betydelse finns flertalet gjorda studier inom ämnet. 

Med detta i åtanke avses att granska och analysera tidigare gjorda fallstudier hos 

företag inom plasttillverkningsindustrin. Vidare avser vi att deltaga och följa upp 

processerna för att få bättre kunskap, genom att deltaga som observatör mer aktivt och 

ta del av aktiviteterna kan djupare kunskap erhållas (Justesen & Mik- Meyer 2011, s. 

84). Utöver det aktiva deltagandet kommer ytterligare intervjuer med insatt personal 

inom företaget hållas för att erhålla fördjupad information gällande eventuella 

problem som uppstår mer frekvent inom verksamheten och i synnerhet inom 

processen för framtagning av en ny produkt. Under intervjuerna kommer ett 

semistrukturerat förhållningssätt tillämpas för att möjliggöra mer frihet i 

intervjupersonens svar samt tillåta uppföljning via följdfrågor (Bryman & Bell 2015, 

s. 454)  

 

2.2 Metodansats 
 

Stor del av den data detta examensarbete grundar sig på är känd sedan tidigare. Datan 

finns tillgänglig i form av standarder vars appliceringsområde och validitet erhålls 

som erkänt hög och används inom företagsvärlden i global utsträckning. Övriga data 

och information som framkommit under arbetsprocessen innefattar skillnader och 

likheter mellan standarderna och redovisas i bilaga 1 till 5.  

 

2.3 Datainsamling 
 

Datainsamlingen som detta arbete grundar sig på är genomförd på flera olika 

tillvägagångssätt. Stora delar av den empiriska datan hämtas från ISO 9001:2015, 

ISO/TS 16949:2009, IATF 16949:2016 samt företagets egna ledningssystem. 

Resterande data insamlades med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och 

representerar således det kvalitativa tillvägagångssättet under datainsamlingen. 
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2.4 Validitet 

 

Validitet är ett begrepp som antyder på arbetets trovärdighet, äkthet och resultatets 

rimlighet. Begreppet kan således delas in i intern respektive extern validitet. Den 

interna delen omfattar huruvida resultatet och slutsatserna är trovärdiga och om dessa 

anses rimliga. Till skillnad mot den interna delen handlar den externa delen om 

överförbarhet och huruvida resultatet är anpassningsbart till en annan studie i ett annat 

sammanhang (Svensson & Starrin 1996, s. 211). Då stora delar av arbetets 

faktainsamling grundar sig granskning och analys av de globala standarderna ISO 

9001, ISO/TS 16949 samt IATF 16949 erhålls hög validitet, både intern och extern. 

Vidare har intervjuer ägt rum med insatt personal med stor kunskap både gällande 

företagets egna processer men även angående de krav som framkommer i 

standarderna. Slutligen påpekar Mattsson (2004) att forskningsbaserad kunskap 

framstår som giltig om den framkallar och poängterar faktiska förändringar, vilket 

således indikerar på att denna studies validitet är hög då flertalet förändringar 

poängteras. 

 

2.5 Reliabilitet 
 

Inom de kvalitativa metoderna har inte reliabilitet samma centrala tyngd som i de 

kvantitativa metoderna. Då syftet med en kvalitativ forskningsmetodik är att få en 

djupare och större förståelse av samverkande faktorer och dess påverkan kommer den 

statistiska representativen inte i fokus på samma sätt. I en kvalitativ metod främjas 

istället att identifiera de aktuella faktorer som påverkar och därigenom erhålla en 

nyanserad bild av det studerande fenomenet (Holme & Solvang 1997, s. 94). Genom 

ett objektivt angreppssätt möjliggörs att undvika förförståelsen och således undvika 

alla förutfattade meningen gällande fenomenet (Starrin & Svensson 1994, s. 94). Då 

standarderna är applicerbara på samtliga företag inom fordonsindustrins 

försörjningskedja anses reliabiliteten därmed vara relativt hög. Företagets egna 

processer och krav är det som skiljer sig mellan företag A och företag B, således är 

arbetets resultat ej helt applicerbart på andra företag utan att korrigeras och anpassas 

till den aktuella verksamheten. 
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2.6 Arbetsprocessen 
 

För att identifiera samtliga skillnader och tillagda avsnitt i den nya standarden 

genomfördes en GAP-analys. Genom att steg för steg följa standardernas paragrafer 

och lokalisera det överensstämmande området i ledningssystemet möjliggjordes 

kontroll och därmed eventuella tillägg och ändringar. En GAP-analys används 

exempelvis för att dokumentera skillnader mellan kundernas förväntan och kundernas 

verkliga upplevelse, med andra ord identifieras skillnaderna mellan dessa för att 

därefter analysera och sedermera implementera nödvändig förbättringsgärd för att 

fylla det tomrum eller gap som observerats (Encyclopedia of Management, 2009). 

Totalt identifierades 12st helt nya avsnitt tillagda i IATF 16949:2016 som inte 

inkluderades i den tidigare ISO/TS 16949:2009. Utöver detta konstaterades att 90 

avsnitt har ändrats, ändringarna kan innebära allt från utökade krav och bredare 

omfattning till konstateranden och förtydliganden. 

Därefter sammanställdes vilka avsnitt som anknyter till den aktuella delen av 

processen för framtagning av ny produkt, närmare bestämt fas fyra i figur 1.1. Där 

identifierades ett tiotal avsnitt, de flesta med en gemensam nämnare, nämligen 

innebörden och betydelsen av att implementera riskanalys som ett verktyg mot 

ständiga förbättringar och stabila processer. För att få djupare insikt i hur Talent 

Plastics Laxå AB arbetar och om rutiner, krav samt om dokumentation följs upp 

genomfördes en granskning av detta. Genom att successivt gå igenom processen steg 

för steg identifierades flertalet risker och vanligt återkommande problem. Med hjälp 

av fyra intervjuer erhölls djupare fakta och kunskap över den aktuella processen, 

utöver detta resulterade intervjuerna även i att personalen påpekade problem och 

nackdelar som påverkar processen. Slutligen arbetandes ett fåtal åtgärder fram som 

förbättringsåtgärd till de identifierade problemen. 

 

 

Figur 2. Bild över arbetsprocessens steg. 
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3 Teoretiskt ramverk 

Detta avsnitt avser det teoretiska ramverk som ligger till grund för det aktuella 

problemet. Teorin skall även fungera som stöttepelare och kopplas till resultatet. 

3.1 Kvalitet 
 

Per definition framgår begreppet kvalitet som aningen otydligt baserat på dess 

innebörd och sammanhang. Beroende på om begreppet kvalitet betraktas ur produkt, 

användarbaserad, värdebaserad, multidimensionell eller strategisk synpunkt 

framkommer en tydlig skillnad i definitionen (Seawright & Young 1996). Med 

anledning av den breda tolkningen och innebörden av ordet redogörs i figur 2 ett 

flertal olika definitioner av begreppet kvalitet.  

 

Figur 3. Några definitioner av begreppet kvalitet (Bergman & Klefsjö 2012, s. 23) 
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Under tidigt 30-tal skrev Shewhart (1930) att kvalitet har två perspektiv, nämligen en 

objektiv mätbar sida och en subjektiv sida som grundar sig ur kundernas perspektiv. 

Vidare skrev han om reducerade toleransgränser och vikten av kvalitetssäkring av 

produkter. Kvalitet har även beskrivits som de totala förlusterna som orsakas av 

produkten hos kunden. Denna tolkning lägger mer fokus på kvalitetsbristkostnader 

och inte på kvalitet i sig, det vill säga eventuella konsekvenser av bristande kvalitet 

och öppnar således även för tolkning av fördelarna vid hög kvalitet (Taguchi & Wu 

1979, se Bergman & Klefsjö 2012, s. 22).  

 

3.2 Kvalitetsledningssystem 
 

Kvalitetsledningssystem (QMS) är ett system som beskriver hur de olika processerna i 

ett företag samverkar och poängterar vikten av specifika processers aktiviteter. 

Poängen med ett kvalitetsledningssystem är att säkerställa kvalitet på företagets 

produkter, processer eller tjänster. 

I artikeln ISO Survey Reveals Increase in QMS Certifications (2012) förklaras att ett 

av de största och mest använda kvalitetsledningssystem är ISO 9001, en standard som 

innefattar många krav på QMS. Till dess storlek som den globalt största och mest 

implementerade standarden för att intyga att kvalitetskrav och specifika kundkrav 

uppfylls innefattar den åtskilliga krav på kvalitetsledningssystemet inklusive 

kundnöjdhet i leverantör och kundrelationer.  

 

3.3 ISO 9001 
 

En standard gällande ledningssystem för kvalitet med krav som ska, bör eller får 

uppfyllas för certifiering enligt gällande standard. Certifiering enligt ISO 9001 görs 

som ett strategiskt beslut inom organisationen, med möjliga fördelar inom områden 

som; kunna erbjuda tjänster och produkter som uppfyller kundernas krav, ökad 

kundtillfredsställelse och framstå som mer konkurrenskraftig i förhållande till 

konkurrenter (SIS 2015).  

ISO 9001 är en del i ISO 9000-serien och härstammar således från 1987. ISO 9001 

finns i fyra utgåvor, den senaste publicerad 2015. År 2000 slogs kravstandarderna ISO 

9002 och ISO 9003 ihop och bildade därmed den aktuella standarden ISO 9001. 

Standardisering innebär en systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet vars 

uppgift är att uppfylla och uppnå tekniska, ekonomiska och hållbara lösningar på 

återkommande problem (Nationalencyklopedin 2018). I Sverige finns det tre olika 

standardiseringsorgan, SEK (svensk elstandard), ITS (informationstekniska 

standardiseringen) och SIS (Swedish Standards Institute). Varvid den sistnämnda är 

fullvärdig medlem i internationella standardiseringsorganisationen ISO.  
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Standarden ISO 9001 bygger på sju principer kopplade till kvalitetsledning, dessa 

principer överensstämmer till stor del med hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling 

(Bergman & Klefsjö 2012, s. 38). Principerna listas nedan: 

- Kundfokus 

- Medarbetarnas engagemang 

- Ledarskap 

- Processinriktning 

- Faktabaserade beslut 

- Förbättring 

- Relationshantering 

Vidare framhäver Bergman och Klefsjö (2012) vikten av ledningens engagemang och 

betydelsen av företagets övergripande syn på kvalitet och rekommenderar en 

kvalitetspolicy, vilket överensstämmer med en certifiering enligt ISO 9001. 

 

3.4 ISO/TS 16949 
 
ISO/TS 16949:2009 är en standard gällande kvalitetsledningssystem för 

organisationer inom fordonsindustrin som sätter fokus på; ständiga förbättringar, att 

förhindra samt identifiera fel och att i möjligaste mån eliminera och reducera 

variationer samtidigt som resurser används optimalt. Standarden är tänkt att användas 

i hela leverantörskedjan, från Original Equipment Manufacturer (OEM), som 

troligtvis och i vanligaste fall (även om det finns undantag) är aktiv inom 

fordonsindustrin ner till leverantörers leverantörer och så vidare. Denna standard 

representerar tillägg i förhållande till ISO 9001:2015 och därav kan således inte 

certifiering enbart göras mot ISO/TS 16949:2009 (SIS 2009). Under 2016 publicerade 

IATF, som även upprättade denna standard, en ny, mer detaljerad och kravfylld 

ersättare till ISO/TS 16949:2009 vilket resulterade i att denna standard utgick. Antalet 

företag/organisationer som erhållit ISO/TS 16949-certifiering uppgick år 2015 till 

cirka 63 000 (Chiarini & Vagnoni 2018). Standarden ISO/TS 16949 bygger till stora 

delar på en annan standard, nämligen QS9000 som togs fram av de tre stora 

amerikanska bilföretagen Ford, General Motors och Chrysler år 1994. Även denna var 

en standard inom fordonsindustrin, gällande kvalitetsledningssystem med användande 

inom hela leverantörskedjan. ISO/TS 16949 ersatte QS9000 vid årsskiftet 2007. 
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3.5 IATF 16949 
 

IATF 16949:2016 ersätter standarden ISO/TS 16949. Under 2016 publicerade 

International Automotive Task Force IATF 16949:2016. Standarden avser 

kvalitetsledningssystem och genom implementering stävar standarden efter att 

reducera fel, minska variation samt att möjliggöra att tillgångarna utnyttjas till sin 

fulla potential. IATF kan användas genom hela leverantörskedjan och bör således 

initieras av OEM. Till skillnad mot ISO/TS 16949 är IATF 16949 betydligt mer 

omfattande, de främsta skillnaderna grundar sig i ett riskanalytiskt förhållningssätt, 

hårdare krav och ett tydligare miljötänk. Vidare innefattade ISO/TS 16949 mycket 

rekommendationer i form av ”organisationen bör”, flertalet av dessa 

rekommendationer har nu omarbetats till krav, i form av ”organisationen skall” (SIS 

2016). Risker är ett område som noggrant skall undersökas, granskas och analyseras 

för att sedan vidta eventuella åtgärder mot de identifierade riskerna vare sig de 

observerats som produkt/processrelaterade eller inom organisationens 

försörjningskedja (Reid 2017). 

 

3.6 Kundkrav 
 

Kundkrav är ett vanligt förekommande begrepp i IATF 16949:2016 och ligger till stor 

grund för många av uppfyllnadskraven på specifika avsnitt. Kundkrav definieras som 

samtliga krav kunden ställer på organisationen, inklusive tekniska krav, produktkrav, 

tillverkningskrav, generella villkor och krav samt kundspecifika krav (CSR), för 

engelskans customer-specific requirements (SIS 2016). Vidare beskrivs CSR som 

tilläggskrav ofta specificerade av en OEM. Det vill säga det företag som tillverkar 

slutprodukten av en rad komponenter tillverkade av intern och/eller extern produktion. 

En OEM:s försörjningskedja består av flertalet primära och sekundära leverantörer, 

där de primära tenderar att ha närmare och mer gynnsamma relationer till den aktuella 

huvudaktören (Harrison, van Hoek & Skipworth 2014, s. 318). Med anledning av 

detta är det de sekundära leverantörer av lägre status som påverkas mest av de tuffa 

kraven som framhävs genom CSR. Därför bör en sekundär leverantör insistera och 

kräva hjälp och medhåll från huvudaktören för att tillsammans möjliggöra och 

verifiera att angivna CSR uppfylls (Conceivious 2010). 

 

 

 

 



 

 11 

3.7 Part Production Approval Process (PPAP) 
 

PPAP är en process för att säkerställa att kvalitet uppnås i enlighet med kund och 

certifieringskrav vid lansering av en ny produkt. Syftet är att garantera kunderna att 

organisationen är väl förstående gällande de krav som ställs på produkten och att 

produktionsprocessen uppfyller den takt som överenskommits mellan kund och 

leverantör. Tillsammans har Ford, General Motors och Chrysler (AIAG, 1999) 

definierat en specialiserad process som tar upp de gällande krav som finns på PPAP. 

Listan innefattar totalt 19 punkter och presenteras övergripande nedan: 

1. Design Records: Företaget skall ha en kopia av ritningen, erhållen från kund vid 

orderförfrågan. 

2. Authorized Engineering Change Documents: Företaget skall informeras gällande 

ändringar av den specifika produkten. 

3. Engineering Approval: Om krävs av kund skall företaget erhålla bevis på att 

kundspecifika krav uppfylls. 

4. Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA): Organisationen skall ha 

en riskanalys (FMEA) med designen av den aktuella produkten i åtanke. 

Anmärkning: Talent Plastics Laxå befogar ej över egen 

konstruktion/produktutvecklingsavdelning, därav kan denna del negligeras. 

5. Process Flow Diagram: Organisationen skall ha ett flödesschema som tydligt 

beskriver produktionsprocessens steg. 

6. Process Failure Mode and Effects Analysis: En riskanalys kopplad till processen 

och flödesschemat som granskar steg för steg och indikerar eventuella risker. 

7. Dimensional Results: Organisationen skall erhålla dokument som säkerställer att 

dimensionellt angivna krav på mått från kunden uppfylls. 

8. Records of Material/Performance Test Results: Innefattar dokumentation av 

testresultat på material specificerade av kund. 

9. Initial Process Studies: Innefattar granskning och analys av processen, så som 

duglighetsmätning för att säkerställa en stabil process utan allt för stor variation. 

Genomförs med hjälp av statistisk process styrning. 

10. Measurement System Analysis Studies: Organisationen skall ha en metod för att 

säkerställa att mätningar genomförs som garanterar uppfyllda krav samt 

dokumenterad validering av kalibrering på mätverktyg och utrustning. 
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11. Qualified Laboratory Documentation: En dokumenterad lista över samtliga 

laboratorium som genomför tester/analyser av material eller liknande. 

12. Control Plan: Tillsammans med PFMEA utgör denna en mer detaljerad 

fördjupning angående hur de observerade riskerna bekämpas/behandlas under 

processens gång. Styrplanen är aktiv under produktens hela livscykel och skall 

ständigt uppdateras om ändringar genomförs. 

13. Part Submission Warrant (PSW): Innefattar och summerar hela PPAP 

processen och framhäver anledningen till kvalitetssäkring av produkten och 

processen. Information gällande batch, verktyg och validering av mätresultat skall 

framföras. 

14. Appearance Approval Report (AAR): En dokumentation gällande uppfyllelse 

av detaljer med krav på utseende och som av kund betraktas som ”Appearance items”, 

det vill säga synlig i den slutgiltiga produkten. 

15. Bulk Materials Requirements: Krav gällande val, hantering och lagring av 

material skall gemensamt beslutas mellan kund och leverantör. Samtliga krav som 

framhållits skall uppnås om inget annat överenskommits. 

16. Sample Production Parts: Organisationen skall förse kunden med produktprov 

enligt önskemål och överenskommelse. 

17. Master Sample: En master/likare skall framtas enligt överenskommelse mellan 

leverantör och kund för att exempelvis kunna identifiera visuella avvikelser mot 

produktionsdetaljer. 

18. Checking Aids: Om organisationen använt specialverktyg för mätning eller 

montering skall dokumentation över dessa verktygs mätsäkerhet/reliabilitet framföras 

till kund. 

19. Customer-Specific Requirements: Organisationen skall ha dokumentation 

gällande överensstämmelse över alla kundspecifika önskemål. Olika kunder kan ha 

speciella egenskaper som krävs (AIAG, 1999; Hermans & Liu, 2013). 
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3.8 Kvalitetsäkring & Projektstyrningsmetod (APQP) 
 

Ett system som arbetar mot och strävar efter att säkerställa kvaliteten inom produkter 

och processer hos ett företag kallas för kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring finns och är 

applicerbart som en process på både produkter, tjänster och organisatorisk struktur, 

ansvar och aktiviteter (Bejerot & Hasselbladh 2002). 

För att genomföra en kvalitetssäkring så bör man först gå igenom företagets rutiner 

vilket skall dokumenteras grundligt, dessa skall sedan koncentreras till en 

kvalitetsmanual, vilket efter processen stringent skall följas (Nationalencyklopedin 

2018). 

De tre amerikanska biltillverkarna General Motors, Ford och Chrysler släppte år 1994 

QS 9000 vilket innefattar kvalitetssäkringskrav riktat mot deras leverantörer av 

material, produktions- och servicedelar. Jämfört med QS 9000 inom samma områden 

är ISO 9001 inte alls lika omfattande inom kvalitetssäkring (Marquedant 1995). 

APQP (Advanced Product Quality Planning) syftar till att säkra kvalitet vid lansering 

av nya produkter. Lathrop (2010) skriver att APQP säkerställer att metoden för 

framtagningen av nya produkter följer de nödvändiga stegen som krävs för att 

uppfylla kundtillfredsställelsen. PPAP är baserat på APQP, om PPAP har utförts på en 

nylansering av produkt så är det troligt att APQP varit med i tidigare steg innan 

PPAP.  

3.9 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 
 

Varje dag i varje hörn av världen går aktiva människor till både skola och arbete. På 

varje arbetsplats finns det olika faror, det kan vara allt från olycksdrabbade händelser 

som att halka, snubbla eller falla till sjukdomar. Inom transportsektorn finns flertalet 

olika risker och således potentiella olyckor, det kan innefatta bilolyckor, 

fotgängarolyckor och cykelolyckor. Inom idrottens värld finns likväl risk för olyckor, 

sporter som fotboll, basket och ishockey är väl igenkända med allvarliga skador. Även 

människors vardag präglas av potentiella risker, det kan vara allt från elektricitet och 

bränder till snöröjning och gräsklippning. Gemensamt för alla listade risker är att den 

potentiella sannolikheten för att det skall inträffa kan beräknas eller i möjligaste mån 

åtminstone uppskattas med hjälp av ett verktyg för riskanalys. Ett sådant verktyg är 

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) (Ostrom & Wilhelmsen 2012, s.1) 

 

FMEA används som poängterats ovan inom ett flertal områden och är enkannerligen 

sedvanligt inom fordonsindustrin där det också omfattar en stor del av standarderna 

ISO 9001:2015 samt, i synnerhet IATF 16949:2016. Arbetsgången för en PFMEA 

sker på sådant upplägg att den aktuella processen granskas och eventuella risker 
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identifieras, därefter analyseras vad utfallet av risken kan innebära. Tre faktorer 

poängsätts på en tiogradig skala, där ett symboliserar låg påverkan/ofarligt och tio 

innebär stor påverkan. De tre faktorerna är felsannolikhet, upptäcktssannolikhet 

(sannolikheten att upptäcka risken innan skadan är skedd) samt allvarlighetsgrad. 

Därefter multipliceras de tre faktorernas värde och produkten förmedlar ett Risk 

Priority Number (RPN), vilket således indikerar på vilken risk som skall åtgärdas 

först. FMEA är likt vilket annat verktyg för riskanalys som helst en process som 

fortskrider genom hela livscykel, utvärderingar och omvärderingar görs regelbundet 

efter en ändring eller om en ny risk identifierats (Flaus 2013, s. 179-186).  

 

3.10 Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) är en strukturerad metod för förbättringsarbete som 

tillämpar sig bra med förhållningssättet ständiga förbättringar. Metoden skapades av 

Shewhart redan 1939 och har med tiden utvecklats, främst av Deming under 1950-

talet. PDCA-cykeln kallas även för Deming-cykeln, men Deming själv kallade den för 

Shewhart-cykeln (Bergman & Klefsjö 2012, s. 232). De fyra faserna symboliserar en 

cykel som ligger till grund för tillvägagångssättet vid förbättringsarbetet. Cykeln 

initieras av planeringsfasen, vilken innefattar: Definiera behov, datainsamling, 

upptäcka och analysera problem samt att identifiera rotorsaken till problemet. 

Rotorsak innebär den egentliga grundorsaken till varför problemet uppstår och 

behöver nödvändigtvis inte vara det problem som kommer upp till ytan. Flertalet 

verktyg för att identifiera rotorsaken till ett problem finns i dagsläget, i avsnitt 3.11 

kommer metoden 8D redovisas. Cykelns andra fas, genomförandefasen, innebär att 

genomföra och implementera de aktiviteter/ändringar som identifierats i 

planeringsfasen. En tämligen enkel uppgift om planeringsfasen är väl utförd. I den 

tredje fasen kontrolleras och utvärderas resultatet av genomförandefasen. Beroende på 

utfall av resultatet tillämpas olika frågeställningar: Vad gjordes rätt? Vad gjordes fel? 

Hade rotorsaken identifierats? Vilka lärdomar tas med? Om förbättringsarbetets utfall 

är positivt skall åtgärden säkerställas och på så sätt befästs kunskapen inom 

verksamheten. PDCA-cykeln är användbar inom många områden och kan tillämpas på 

alla processer. Det strukturerade och strategiska tillvägagångssätt som används inom 

förbättringsarbete med hjälp av PDCA-cykeln täcker dessutom samtliga krav som 

framkommer i standarderna för kvalitetsledningssystem (SIS 2009, 2015; Petersson et 

al. 2015). 
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3.11 Problemlösning med 8D-metoden 

Problem kan uppstå överallt inom verksamheten, det kan innebära allt från problem 

gällande kommunikation och informationsflöde, tillverknings- och 

monteringsprocesser till mer externa problem med kunder som logistikrelaterade 

problem och leveransförseningar. Gemensamt för samtliga fel är att orsaken till 

problemet måste analyseras och granskas för att slutligen kunna identifiera och 

implementera en förbättringsåtgärd. För att möjliggöra att organisationen arbetar mot 

ständiga förbättringar och enligt ett definierat angreppsätt vid problemlösning krävs, 

bland mycket annat en fastställd metod. Vidare krävs ett medarbetaransvar som 

grundar sig i frågor rörande kvalitet och på så sätt främjas kritiska frågor som kan 

påverka utfallet av kvaliteten (Serban & Olaru 2012).  

En sådan metod som kan användas vid problemlösning är 8D-metoden, en metod som 

utvecklades av Ford Motor Company. 8D står för åtta disciplinära steg som skall 

genomgås i processen för problemlösning (Zarghami & Bendow 2017). I figur 3 

framgår de åtta stegen samt dess nära koppling med PDCA-cykelns fyra steg för 

förbättringsarbete.  

Figur 4. 8D-metodens steg och dess nära samband med PDCA-cykeln. 
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Att hitta rotorsaken till ett problem är den tuffaste delen av processen, men likväl den 

viktigaste. Att identifiera rotorsaken och åtgärda den resulterar i att problemet blir 

permanent åtgärdat och inte temporärt. För att på ett lättare sätt hitta rotorsaken kan 

den utsedda gruppen använda sig av ”fem varför” eller ishikawa/fiskbensdiagram 

(ibid). 

 

3.12 Lean 

Mager eller resurssnål produktion brukar även kallas lean produktion. Att beskriva 

lean är enormt omfattande, därför beskrivs i detta kapitel mer ett antal principer som 

ligger nära till hands med lean och som även framhävs i standarderna på ett eller annat 

sätt. Däribland finns Just-In-Time som är ett system som grundar sig på att tillverka 

efter kundorder genom dragande system. Resultatet av detta leder till att uppkomsten 

av färdigvarulager elimineras. Vidare lyfts även begreppet ständiga förbättringar fram 

i standarderna. Inom lean förknippas ständiga förbättringar med kaizen, vilket är den 

japanska översättningen. Slutligen framhävs även vikten av nära relationer till kunder 

och leverantörer som en viktig del i tänket om lean. Fördelarna med lean beskrivs som 

halvering av den mänskliga arbetsinsatsen, halvering av tillverkningsytan och även 

resultat som lägre kapitalbindning, färre defekter och högre kapacitetsutnyttjande, 

vilka samtliga sammantaget innebär mindre slöserier (Aganovic & Jonsson 2009, s. 

88-93). 
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4 Resultat och analys 

4.1 Resultat av standarder  

Den interna processen av framtagning av en ny produkt, från kundförfrågan till 

serieproduktion omfattar som tidigare anmärkt fas tre, fyra samt fem i figur 1.1. I den 

aktuella process som granskats, fas fyra, ingår delar som validering av process, 

validering av produkter med avseende på mätresultat, provkörning i form av 

fulltaktsprov samt den avslutande PPAP-delen. I GAP-analysens sammanställning 

identifierades ett flertal avsnitt i IATF 16949:2016 som anses vara nära relaterade till 

de delarna som innefattas i fas fyra, se bilaga 1 till 5. Dessa avsnitt är: 

7.1.3.1 - Planering av produktionslokaler, utrustning och andra resurser. 

8.1.1 - Planering och styrning av verksamheten - tillägg. 

8.3.1.1 - Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster - tillägg. 

8.3.2.1 - Planering av konstruktion och utveckling - tillägg. 

8.3.3.2 - Underlag för konstruktion av tillverkningsprocess. 

8.3.3.3 - Speciella egenskaper. 

8.3.5.2 - Resultat från konstruktion av tillverkningsprocess. 

8.5.1.1 - Styrplan. 

8.5.6.1 - Styrning av ändringar. 

9.1.1.1 - Övervakning och mätning av tillverkningsprocesser. 

9.1.1.2 - Identifikation av statistiska metoder och hjälpmedel. 

10.2.3 - Problemlösning. 

10.2.4 - Felsäkring. 

För att förtydliga och framhäva vad de enskilda avsnitten innebär följer nedan en mer 

detaljerad beskrivning. Beskrivningen innehåller dels en konkret redogörelse gällande 

innebörden och de krav det specifika avsnittet ställer på organisationen. Dessutom 

redogörs vad skillnaderna är mellan den aktuella standarden IATF 16949:2016 och 

den tidigare ISO/TS 16949:2009. 
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7.1.3.1 - Planering av produktionslokaler, utrustning och andra resurser. 

Detta avsnitt ställer krav på att organisationen skall tillämpa ett tvärfunktionellt 

angreppssätt vid planering av produktionslokaler, layout, utrustning och andra 

resurser. Ett tvärfunktionellt angreppssätt innebär medverkan med mångsidig 

kompetens med personal från flertalet avdelningar, däribland teknik, produktion, 

projekt och kvalitet. Avsnittet ställer dessutom ytterligare krav på att metoder skall 

initieras och implementeras för att övervaka och utvärdera utfallet av ändringar. 

Slutligen indikerar avsnittet, genom en anmärkning i standarden att dessa krav bör 

grunda sig på en resurssnål tillverkning, i enlighet med lean. 

De primära skillnaderna inom detta avsnitt handlar främst om att IATF 16949 ställer 

skärpta krav på att organisationen skall identifiera risker och tillämpa lämpliga 

metoder för att minimera riskerna och dess eventuella påverkan. Riskanalysen skall 

därefter appliceras för utvärdering vid varje genomförd ändring av den aktuella 

processen. De metoder som tillämpas för utvärdering av ändringar skall även 

appliceras vid utvärdering av genomförbarhet/tillverkningsbarhet av nya produkter, 

inklusive kapacitet. 

8.1.1 - Planering och styrning av verksamheten - tillägg. 

Avsnittet representerar tillägg och utökade krav i förhållande till de krav som ställs i 

ISO 9001:2015 gällande planering av produktframtagning. Vid planeringen skall 

kundernas krav på produkten ingå, likaså en logistiklösning samt acceptanskriterier. 

Vidare skall även organisationens genomförbarhet granskas vid planeringen samt 

slutligen skall projektplanering tas i beaktning. 

I den tidigare standarden framgick enbart ett krav, kravet avseende kundernas krav på 

produkten. IATF 16949 ställer således krav på logistiklösning och genomförbarhet, 

varvid den sistnämnda även innefattades som en ny del i avsnitt 7.1.3.1.  

8.3.1.1 - Konstruktion och utveckling av produkter och tjänster - tillägg. 

Avsnitt 8.3.1.1 är ytterligare ett avsnitt med tillägg till de krav som ställs i ISO 

9001:2015, kraven är att organisationen skall upprätta, implementera och underhålla 

en process gällande konstruktion och utveckling av produkter och tjänster.  

IATF 16949 förtydligar att denna process skall appliceras på alla aktiviteter rörande 

konstruktion och utveckling av produkter och tjänster, inklusive både produkt och 

produktionsprocesser. Vidare tilläggs även att processen skall fokusera på att 

identifiera och förebygga risker och fel snarare än att upptäcka dem. Slutligen utökas 

även avsnittet med avseende på ett krav gällande att processen skall dokumenteras. 
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8.3.2.1 - Planering av konstruktion och utveckling - tillägg. 

Grundkraven redovisas i ISO 9001:2015 och representerar tio punkter som 

organisationen skall beakta vid planering av konstruktion och utveckling. Tillägget 

redogör att organisationen skall försäkra sig om att planering av konstruktion och 

utveckling sker med ett tvärfunktionellt angreppssätt med samtliga berörda 

intressenter/avdelningar medverkande och i speciella fall även kunder och 

leverantörer. Vidare förtydligas var ett tvärfunktionellt angreppssätt bör användas, 

exempelvis vid projektstyrning och riskanalyser. 

8.3.3.2 - Underlag för konstruktion av tillverkningsprocess. 

Avsnittet ställer krav på att organisationen skall fastställa, dokumentera och analysera 

underlag till konstruktion av produktionsprocesser. Dessa krav innefattar bland annat 

mål för processduglighet, kostnader, produktivitet och tidsplanering. Kraven omfattas 

även av tidigare erfarenheter och alternativa tillverkningsmetoder. Underlaget skall 

även innefatta ergonomikrav. 

Skillnaderna avseende detta avsnitt innefattar en utökad lista på de krav som skall 

ligga till grund som underlag för konstruktion av tillverkningsprocessen. Däribland 

finns indata som nya material, som via analys av för-och nackdelar eventuellt skulle 

kunna vara en möjlighet till processförbättring. Slutligen är en tidigare anmärkning 

som framhävdes som en rekommendation nu tillagd som ett krav i IATF 16949. 

Kravet redogör att felsäkring skall vara en del av underlaget till utveckling av 

tillverkningsprocesser.  

8.3.3.3 - Speciella egenskaper. 

Speciella egenskaper skall identifieras och med hjälp av ett tvärfunktionellt 

angreppssätt skall denna process initieras och dokumenteras. De speciella egenskaper 

kan innefatta både sådana som fastställs av kund men likväl de som har identifierats i 

den genomförda riskanalysen. Dokumentationen skall innehålla samtliga speciella 

egenskaper som framkommer enligt ritningar, tekniska specifikationer samt 

instruktioner för standardiserat arbetssätt. Vidare skall dokumentationen även 

innefatta utveckling och ändringar av strategier och metoder för styrning av processer. 

Vid kundspecifierade symboler, där kunden definierat egna symboler skall 

dokumentationen även innefatta en korsreferenstabell som förtydligar symbolerna. 

De framträdande skillnaderna för detta avsnitt är gällande dokumentationen av 

utveckling och ändring av strategier för styrning, likväl som övervakning av speciella 

egenskaper kopplade till produkter och produktionsprocessen. Kravet angående 

korsreferenstabell är ett tillagt krav som inte fanns i tidigare standarden. 
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8.3.5.2 - Resultat från konstruktion av tillverkningsprocess. 

Detta avsnitt anger de krav som finns med avseende på resultat eller utvärdering av 

tillverkningsprocesskonstruktionen. Resultaten skall dokumenteras på ett sätt som 

tydligt möjliggör att organisationen kan verifiera dessa mot avsnitt 8.3.3.2, underlag 

för konstruktion av tillverkningsprocess. Dokumentationen skall således innehålla 

flertalet krav, däribland specifikationer och ritningar, speciella egenskaper, FMEA, 

styrplaner, identifiering och verifiering av felsäkring och acceptanskriterier.  

Skillnaderna avseende detta kapitel handlar enbart om utökade krav, tidigare angavs 

nio punkter med krav, i IATF 16949 anges ytterligare fyra stycken. Dessa är 

identifiering av variabler kopplade till tillverkningsprocessen, verktyg och utrustning, 

inklusive kapabilitetsstudier av dessa, speciella egenskaper samt kapacitetsanalyser. 

Kapacitetsanalyser är ett krav som det läggs mycket vikt på i standarden IATF 16949, 

det poängterades i avsnitt 7.1.3.1 och 8.1.1 och nu även i detta avsnitt. 

8.5.1.1 - Styrplan. 

Organisationen skall ha styrplaner för samtliga relevanta processer inom 

verksamheten, innefattande all tillverkning och montering likväl som prototyper, 

förserier samt serieproduktion. Vid en gemensam tillverkningsprocess, kan liknade 

produkter gå under samma styrplan, så kallade familjestyrplaner. Styrplaner är 

vanligtvis väldigt omfattande och innefattar många delar som redan tagits upp i 

tidigare avsnitt.  

De främsta skillnaderna ligger i uppföljningen och granskningen av styrplanen när 

något oavsiktligt inträffar, det kan bland annat innefatta leverans av avvikande 

produkt till kund eller om en ändring sker som kan påverka produktionsprocessen och 

därmed utfallet på produkten. Vidare lägger även detta avsnitt nu mer fokus på 

riskanalysen och poängterar att denna skall ligga till grund vid utvecklingen av 

styrplaner. 

8.5.6.1 - Styrning av ändringar. 

IATF 16949 utökar kraven gällande styrning av ändringar och poängterar att 

ändringar som sker någonstans inom försörjningskedjan skall analyseras och bedömas 

i enlighet med att uppfylla kunders krav och således huvudaktörens (OEM). 

Organisationens process för att säkerställa styrning av ändringar skall innefatta 

validering och verifiering beträffande kundkrav och en riskanalys med avseende på 

ändringarna. All dokumentation gällande validering och verifiering av 

produkt/processgodkännande skall bevaras. Den aktuella FMEA:n bör uppdateras för 
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samtliga ändringar och beroende på utfallet bör en provkörning ske för att verifiera 

processen.  

Anmärkning: Avsnitt 8.5.6.1.1 representerat ett helt nytt avsnitt i standarden och 

innefattar krav gällande tillfälliga ändringar i styrning av processer. Kraven omfattar 

samtliga tillfälliga ändringar och lösningar, exempelvis en alternativ skruvdragare vid 

montering. Dessa ändringar skall dokumenteras och dagligen granskas för att 

kontrollera utfallet. I standarden framhävs bland annat dagliga styrningsmöten som en 

metod för att verifiera ändringarna. 

9.1.1.1 - Övervakning och mätning av tillverkningsprocesser. 

Avsnittet innefattar processtudier av alla nya tillverkningsprocesser, vilket 

fulltaktsprovet som genomförs i den aktuella fas fyra innebär. Vidare skall 

organisationen upprätthålla tillverkningsprocessernas kapacitet och prestandaresultat i 

enlighet med de krav som specificerats av kund. Detta avsnitt innebär dessutom 

verifiering av att processen är dokumenterad med avseende på flödesschema, FMEA 

och styrplan. Samtliga verktygsbyten, maskinoperationer, processändringar och andra 

händelser skall registreras och bevaras. En åtgärdsplan skall fastställas i enlighet med 

det tillvägagångssätt som är angivet i styrplanen. Åtgärdsplanen skall innefatta 

hantering av avvikande produkter och säkerställa slutkontroll av det partiet med 

avvikande produkter inklusive tilldelade ansvarsroller.  

9.1.1.2 - Identifikation av statistiska metoder och hjälpmedel. 

Detta avsnitt representerar de statistiska metoder och hjälpmedel som företaget 

använder sig av. Organisationen skall säkerställa att lämpliga metoder och hjälpmedel 

används inom flertalet avsnitt, däribland APQP, FMEA och styrplan. I tidigare 

standarden ISO/TS 16949:2009 angavs enbart kvalitetsplanering, det vill säga APQP 

samt styrplanen. Således innefattas detta avsnitt också av en utökning i form av 

implementering av riskanalytiskt tänkande.   

10.2.3 - Problemlösning. 

Gällande problemlösning skall organisationen ha en dokumenterad process som 

förtydligar och redogör definierade angreppssätt vid speciella typer av fel, exempelvis 

kan angreppssättet för ett problem i produktionsprocessen kräva ett annat angreppssätt 

än en fältretur. Dokumentationen skall även innefatta åtgärder och aktiviteter för att 

säkerställa produktionsprocesser efter ändringar. Vidare skall dessutom 

grundorsaksanalys inkluderas, exempelvis Ishikawa diagram med hjälp av 8D-

metoden och PDCA. Även i detta avsnitt läggs fokus på användandet av FMEA och 

hur denna skall granskas och uppdateras vart eftersom problemen åtgärdas. 
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Sammantaget innebär skillnaderna mellan tidigare standard och den nuvarande ett 

flertal utökade krav och förtydliganden. Kraven måste inte nödvändigtvis innebära 

mer arbete vid dokumentation av processen för problemlösning utan kan fungera som 

en mall över de områden som skall beaktas. 

10.2.4 - Felsäkring. 

Med felsäkring innebär en process med syfte att förebygga fel på produkter gentemot 

kundens krav och specifikationer. Organisationen skall ha en dokumenterad process 

enligt ovan, den aktuella metoden skall inkluderas i FMEA:n och frekvensen gällande 

validering i form av prover och tester skall dokumenteras i den aktuella styrplanen. 

Provning av utrustning skall ske vid uppmärksammade fel och åtgärdas enligt den 

initierade åtgärdsplanen, samtliga resultatdokument skall bevaras. 

 

4.2 Resultat från organisationens processer 

I material tillhandahållet från företaget har flertalet av avsnitten och dess innehåll som 

identifierats som aktuella för fas fyra validerats mot företagets egna processer. Talent 

Plantics Laxå AB använder sig av riskanalysverktyget FMEA. Som poängterats som 

krav på ett flertal avsnitt skall riskanalysen genomföras genom ett tvärfunktionellt 

arbetssätt, med flertalet aktuella avdelningar som tillför information avseende 

eventuella risker och fel.  

De 19 punkter som ligger till grund för arbetet med PPAP överensstämmer till stor del 

med många av de identifierade avsnitten i IATF 16949. Punkterna innefattar FMEA, 

styrplan, flödesscheman och andra väsentliga delar som skall innefattas och 

upprätthållas av organisationen. Då Talent Plastics Laxå AB använder sig av PPAP 

för att säkerställa att kundernas krav, önskemål och specifika egenskaper uppnås har 

flertalet av de identifierade faktorerna redan anammats och implementeras.  

IATF 16949 ställer även betydligt fler och hårdare krav på dokumentation. Processer, 

ändringar, tillvägagångssätt och metoder skall samtliga dokumenteras och finnas 

tillgängliga som stöttepelare inför framtida problem och ändamål. Två sådana 

exempel är processen för problemlösning och felsäkring. Under intervju med Detter1 

frågades huruvida dokumentation över tillverkningsprocessen uppfyller dagens krav. I 

samförstånd poängterades att IATF 16949:2016 ställer högre krav. Det konstaterades 

även att dokumentation över tillverkningsprocessen finns men att denna bör utvecklas 

och att processen skall definieras på ett tydligare och bättre sätt samtidigt som den 

                                                           
1 Mikael Detter Kvalitet&Miljöansvarig Talent Plastics Laxå AB, intervju den 12 

april 2018. 
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skall fokusera på förebyggandet av fel snarare än upptäckandet. Att ha en sådan 

förbättringskultur är en viktig grundsten i arbetet mot bättre kvalitet. Vidare 

konstateras att företaget har ett förfrågansmöte varje morgon 08:30 där 

marknadsavdelningen informerar övriga avdelningar om inkomna offertförslag, 

därefter appliceras samtliga krav i mappen avseende projekt och således är fas 1 i 

figur 1 igång.  

Ytterligare att aktuellt avsnitt med avseende på de identifierade områden från 

standarden som diskuterades handlar om överlämnandet till serieproduktion, det vill 

säga då fas fyra övergår till den slutliga fasen i figur 1. Företaget har numera ett möte 

bestående av kvalitet&miljöansvarig, projektledare, VD samt produktionschef där 

aktuell produkt och process granskas efter genomförd PPAP. Då säkerställs huruvida 

allt är klart, är alla beredningar färdiga, är allt inlagt rätt i ledningssystemet och finns 

giltigt tillverkningsunderlag, därefter signeras ett dokument som indikerar på 

godkännande för serieproduktion. Avsnitt 9.1.1.1 från standarden, övervakning och 

mätning av tillverkningsprocesser ställer detta som krav. Att verifiera att processen är 

dokumenterad med avseende på flödesschema, styrplan och FMEA. 

I ett möte med Willman2 framkom information om att den aktuella processen, fas fyra 

tenderade att bli utdragen och inte följa den initierade tidsplanen vid somliga tillfällen. 

Vidare beskrevs anledningen vara relativt otydlig och specifikt från projekt till 

projekt. En faktor som dock belystes var informationsutbytet mellan avdelningarna 

och de ansvariga personerna för den specifika uppgiften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Anne Willman VD Talent Plastics Laxå AB, möte den 13 april 2018. 
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4.3 Förbättringsområden & åtgärder  

I enlighet med flertalet av de avsnitt ur standarden IATF 16949:2016 som 

identifierades i avsnitt 4.1 framkommer FMEA som en tydligt framträdande faktor. 

Ett riskanalytiskt tänkande och förhållningssätt skall användas vid problemlösning, 

felsäkring, konstruktion av tillverkningsprocess, styrning av ändringar etc. Det 

riskanalytiska tänkandet ska med andra ord vara med i hela processen, från start till 

mål. Således krävs att användningen av och synen på FMEA och det riskanalytiska 

förhållningssättet genomförs som ett hjälpmedel i strävan efter ständiga förbättringar.  

 

Talent Plastics Laxå AB använder sig av en projekttavla för att symbolisera 

aktiviteter, uppföljning och resultat av ett pågående projekt. Genom ett tydligare 

användande av projekttavlan i samband med dagliga styrningsmöten som 

framkommer i avsnitt 4.2 möjliggörs tydligare besked gällande projektets 

nästkommande fas och således bör informationsutbytet ske tydligare. Dagliga 

styrningsmöten sker vanligtvis med ansvariga från flertalet avdelningar, inklusive 

produktion, teknik, kvalitet och inköp vilket i enlighet med IATF 16949:2016 då sker 

på ett tvärfunktionellt sätt.  
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Implikationer  

Under arbetet har standarderna granskats för att identifiera skillnaderna mellan den 

tidigare gällande standarden ISO/TS 16949 och den numera aktiva IATF 16949. 

Anledningen till denna granskning var att identifiera de skillnader som framkommit i 

den nya publikationen. Denna del blev oerhört tidskrävande då skillnaderna var 

betydligt fler och större än först anat. Med anledning av detta resulterade det i att 

resterande del av studien blev lidande. Tillräckligt stor tid ägnades inte till företagets 

egna processer och således erhölls inte den förståelse som eftersträvades.  

5.2 Begränsningar 

Som ett resultat av implikationerna med arbetet som förtydligades i avsnitt 5.1 erhölls 

inte tillräcklig information, kunskap och förståelse om företagets egna processer. Ett 

sekundärt mål med arbetet var tidigt att lyfta fram flertalet förbättringsåtgärder för att 

effektivisera processen samtidigt som säkerställning gjordes mot IATF 16949:2016. 

Detta uppfylldes inte till den grad som först eftersträvades med anledning av de 

omfattande ändringar och tillägg som identifierades i GAP-analysen. Således 

tvingades arbetet till fåtalet mindre begränsningar, även om ett par 

förbättringsområden och åtgärder betonades och lyftes fram. 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Arbetet har grundat sig på att jämföra skillnader mellan den tidigare gällande 

standarden för kvalitetsledningssystem inom fordonstillverkningsindustrin, ISO/TS 

16949:2009 och den nypublicerade IATF 16949:2016. Skillnaderna, ändringarna och 

helt tillagda avsnitt var många och den nya standarden ställer betydligt hårdare krav 

på organisationen. Kraven framkommer däremot på ett betydligt tydligare sätt i IATF 

som reducerar risken för feltolkning av innebörden. ISO/TS 16949 var mer öppen för 

personlig tolkning med ord som ”bör” istället för skall vilket observerades under 

arbetet med GAP-analysen. Vidare delas våra tankar och idéer med avseende på IATF 

med Detter3 som poängterar att den nya standarden är väldigt bra och tydlig, då den 

verkligen fokuserar på kvalitet och möjliggör för företaget att ta sig i kragen och 

ifrågasätta sin kapacitet att uppnå kvalitetskraven.  

 

Under GAP-analysen började vi fundera huruvida alla dessa krav och 

rekommendationer är applicerbara på ett litet företag med åtanke på vilket arbete som 

krävs för att säkerställa kraven gentemot den egna verksamheten. På frågan angående 

huruvida en IATF-certifiering är värd mödan för ett litet bolag menar Detter att det är 

värt även för det minsta företaget då det är så pass applicerbart, men att 
                                                           
3 Mikael Detter Kvalitet&Miljöansvarig Talent Plastics Laxå AB, intervju den 12 

april 2018. 
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förutsättningarna för organisationen måste tas i beaktning. Anledningarna till detta är 

att fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Även om en implementering och således 

en certifiering av IATF är tidskrävande väger fördelarna med avseende på kvalitet, 

kundnöjdhet och möjligheter att erhålla kunder inom fordonstillverkningsindustrin 

högre. 

 

Vidare har denna studie indikerat på att även företag utanför fordonsindustrin 

använder sig av verktyg och metoder som framhävs i IATF 16949:2016, däribland 

APQP och PPAP vilket tyder på att standarden är väldigt applicerbar och ur 

företagsvärldens syn oerhört gedigen då den tydligt fokuserar på kvalitet samtidigt 

som krav och rekommendationer tydligt framhävs. 

5.4 Vidare forskning 

Då IATF 16949:2016 är en global standard som används inom 

fordonstillverkningsindustrin i hela världen är området för vidare forskning enormt. 

Ett intressant forskningsområde, som poängterades i avsnitt 5.3, är att studera 

huruvida en IATF-certifiering är värt mödan för ett litet företag, genom att på ett 

tydligare sätt främja fördelar och nackdelar och granska utfallet möjliggörs analys av 

företagets kvalitetsarbete, kundrelationer och kundnöjdhet före likväl som efter 

certifiering. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1. Omfattar avsnitt 1. – 5.3.2 i standarden IATF 16949:2016. 
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 Bilaga 2. Omfattar avsnitt 6. – 7.5.3.2.2 i standarden IATF 16949:2016. 

 

 
 

 

 

 



 

 32 

 

 

 Bilaga 3. Omfattar avsnitt 8. – 8.3.6.1 i standarden IATF 16949:2016. 
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 Bilaga 4. Omfattar avsnitt 8.4 – 8.5.6.1.1 i standarden IATF 16949:2016. 
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 Bilaga 5. Omfattar avsnitt 8.6 – 10.3.1 i standarden IATF 16949:2016. 
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 Bilaga 6. Intervjuguide med frågor kopplade till specifika avsnitt i bilaga 1-5. 

 

Mats Andersson - Marknad 

 

8.3.2.3 - I den nya standarden är ett nytt begrepp gällande inbyggd mjukvara vanligt förekommande, är detta något som är aktuellt för er? 

 

7.5.3.2.2 - Har ni en dokumenterad process som beskriver granskning, distribution och införande av alla kundens tekniska 

standarder/specifikationer och relaterade ändrade enligt den tidsplan som kunden kräver? 

 

8.1.1 - Vid planering av produktframtagning finns nu utökade krav, däribland kapacitet, tas detta i beaktning i dagsläget? 

 

8.2.1.1 - Sker någon sorts överensstämmelse med kund angående språk, inklusive filformat? 

 

8.3.3.3 - Hur arbetar ni för att fastställa speciella egenskaper som fastställs av kund samt framkommit från riskanalysen? 

Är samtliga avdelningar involverade i denna process? 

 

8.4.1.3 - Har ni någon kund som hänvisar till så kallat ”directed-buy”? 

 

10.2.6 - Hur ser eran process för analyser av kunders klagomål och fältfel ut? Innefattas problemlösning och hur kommuniceras resultatet av 

analysen? 

 

9.1.3.1 - Hur sker prioritering av förbättringsåtgärder ut för att öka kundtillfredsställelsen? 

 

Björn Öhrman - Projekt 

6.1.2.1 - Riskanalys är ett vanligt förekommande begrepp för många avsnitt i standarden, hur ser eran nuvarande riskanalys ut och vad 
inkluderas i den?  

6.1.2.2 - Finns det en etablerad och dokumenterad process för förebyggande åtgärder? 

7.1.3.1 - Tas risker i beaktning vid planering och läggs fokus på att identifiera risker i nuläget? 

8.2.3.1.3 - Vad används för metod för att säkerställa kapacitet för tillverkning? 
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8.4.2.1 - Finns en dokumenterad process för utlagda processer, innefattande både typ och omfattning av tjänsten/produkten samt 

kvalitetskontroll och utvärdering? 

 

8.5.6.1 - Dokumenteras en process för styrning av ändringar som berör produktframtagningen? 

 

10.2.3 - Hur ser eran process för problemlösning ut? Den nya standarden ställer många krav, däribland; utveckling av nya produkter, befintliga 

problem i tillverkning, fältfel, revisionsanmärkningar? 

 

8.3.4.3 - Har ni något prototypprogram? 

 

8.3.2.1 - Sker planering av konstruktion och utveckling med samtliga intressenter/avdelningar? (Inklusive konstruktion, tillverkning, teknik, 

kvalitet, produktion, inköp osv). 

 

Mikael Detter - Kvalitet&Miljö 

 

7.5.1.1 - Finns företagets kvalitetsledningssystem dokumenterat och innehåller det en kvalitetsmanual? 

 

7.5.3.2.1 - Finns en dokumenterad policy för bevarande av dokument? 

 

8.2.2.1 - Den nya standarden ställer krav på miljöpåverkan inklusive återvinning/återanvändning, tas detta i åtanke när krav sätts på produkterna 

i dagsläget? 

 

8.3.1.1 - Finns dokumenterad process för konstruktion och tillverkning? 

 

8.3.4.2 - Hur säkerställs att myndighets- och industristandarder uppnås? 

 

8.3.4.4 - Är alla externt tillhandahållna tjänster godkända av kund/certifierade? 

 

8.4.2.3 - Kräver ni att era leverantörer av diverse produkter/tjänster är certifierade enligt ISO 9001? 

 

9.1.1.3 - Har personer som är involverade inom insamling, analys och hantering av den statistiska datan kompetens inom statistiska begrepp? 

 

8.5.4.1 - Bevarande av produktegenskaper gällde tidigare bara interna processer, är detta något som sker även på externt tillhandahållna 

processer för er? 
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Tobias Setterberg - Teknik 

7.1.5.1.1 - Vad är det för MSA metod som tillämpas och hur sker kalibrering av mätverktyg/utrustning eller mätmaskiner? Dokumenteras detta? 

7.1.5.3.2 - Har ni internt eller externt laboratorium? Uppfyller kund/certifieringskrav? 

8.5.1.1 - Krav på styrplanen har skärpts och vad är då erat upplägg för styrplaner? Uppfylls de nya kraven? 

 

8.5.1.3 - Utförs första-/sistabits validering? 

 

8.5.1.4 - Vid avbrott i produktionen skall ni ha definierade åtgärder för att säkerställa kvalitet? (Gäller både planerade och oplanerade avbrott) 

 

8.5.1.5 - Hur ser erat nuvarande system för TPM ut? (Totalt produktivt underhåll). 

 

8.5.6.1.1 - Har ni några alternativa metoder för processtyrning? Finns den dokumenterad? Finns riskanalys (FMEA), standardiserat arbetssätt, 

och verifiering av denna? 

Kundgodkännande innan leverans av den alternativa metoden? 

 

8.6.1 - Har ni någon process som säkerställer att planerade åtgärder verifieras med krav på produkter och tjänster och överensstämmer med vad 

som omfattas i styrplanen? 

 

9.1.1.1 - Innefattas PFMEA vid bedömning av processernas kapacitet och redogörs vem som är ansvarig i åtgärdsplanen? 

 

9.1.1.2 - Vilka statistiska metoder och hjälpmedel har företaget, och innefattas detta i riskanalyser, styrplan osv? 

 

10.2.3 - Hur ser eran process för problemlösning ut? Den nya standarden ställer många krav, däribland; utveckling av nya produkter, befintliga 

problem i tillverkning, fältfel, revisionsanmärkningar? 

 

10.2.4 - Hur ser processen för felsäkring ut? Dokumenterad? Innefattas provning av felsäkringsutrustning, finns åtgärdsplan vid fel på denna 

utrustning? 

 

10.3.1 - Hur ser den dokumenterade processen gällande ständiga förbättringar ut? Handlingsplan och riskanalys skall innefattas.
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