
  

Kvalitetsstandarder och värderingar  

ROA ELIWI 
SHEIMA ELIWI 

 

 
 

  

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 
MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning 

 
Stockholm, Sverige 2013 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kvalitetsstandarder och värderingar 
 

av 
 

Roa Eliwi 
Sheima Eliwi 

 
 
 

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik 
MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning  

 
KTH Industriell teknik och management 

Industriell produktion 
SE-100 44 STOCKHOLM 

 
 
 
 



 

 
Sammanfattning 
Fler och fler företag har integrerat konceptet Corporate Social Responsibility, CSR i företaget. 
CSR är ett verktyg för att bygga förtroende mellan företaget och dess intressenter då konceptet 
innefattar allt från det interna arbetet med värdegrunder till det externa arbetet med sociala 
frågor. 

Ett företags värderingar kan komma att påverka arbetet med att bygga detta förtroende mellan 
intressent och företag. Värderingar kan till en viss grad skapa vissa förväntningar hos 
intressenten. beroende på vilka värderingar företaget har kan de resultera i en uppfattning om 
exempelvis bemötandet vid kontakt med företaget, kvalitén på dess varor, arbetsförhållanden 
etc. Att fallera med att uppehålla dessa kan resultera i bristande tilltro mellan företag och 
intressent och motverka företags arbete med CSR.  

I detta arbete kommer vi att undersöka ifall man kan säkerställa Scanias värderingar med hjälp 
av verktygen ISO/TS 16949 samt STD 3868 (kvalitetsstandarder). Detta arbete är alltså en 
fallstudie där Scanias värderingar samt användande av kvalitetsstandarder har undersökts. 
Genom kvalitativa intervjufrågor har vi undersökts hur Scania förhåller sig till kvalitet, CSR 
och värderingar och hur värderingar och standarder förhåller sig till varandra.  
Scania lyckas, genom standarderna, säkerställa kärnvärderingen kvalitet. Vad gäller 
kärnvärderingen kund i fokus, har man lyckats säkra att värderingen uppehålls för den interna 
kunden och för den externa kunden i form av köparen, dock så fallerar man när det kommer till 
att säkerställa värderingen för samhället, som figurerar som extern kund för Scania. Detta då 
Scania brister i uppföljning av tillämpning av de olika kvalitetsstandarderna som berör samhället.  
 För den sista kärnvärderingen, respekt för individen så är endast standarderna inte tillräckliga för 
att kunna säkerställa värderingen. Standarderna initierar arbetet med kompetensutveckling och 
betonar vikten av engagerade medarbetare genom att ställa krav på att det ska finnas system för 
bl.a. medarbetarutveckling, kommunikation etc. Dock behandlas inte tillvägagångsättet för att 
uppnå detta.  
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte, avgränsningar samt hur arbetet är disponerad och en 
överblick över arbetsprocessen. 
 
1.1 Bakgrund 
 
CSR är ett ständigt växande koncept som har anammats av företag på flera olika sätt.  Arbete 
med CSR innebär att företagen på ett naturligt sätt integrerar sociala och miljöaspekter i 
verksamheten såsom ansvar gentemot anställda, kunder, myndigheter och övriga intressenter 
samt ett ansvar och engagemang i samhället.  Genom att integrera CSR i verksamheten kan 
förtagen leva upp till de förväntningar som allmänheten har vad gäller företagets förhållningssätt 
till samhället. CSR bör behandlas som en managementfråga som integreras in i hela företaget 
och sträcker sig från arbete med välgörenhet till arbetsförhållanden, värdegrunder etc.  
 
En viktig aspekt av CSR är att bygga och stärka förtroendet mellan företag och dess intressenter, 
genom företagets arbete med deras värdegrunder samt det externa arbetet med sociala frågor. 
Intressenter är kunderna som ställer krav på en ökad kvalitet på varor och tjänster. Genom att 
implementera olika kvalitetsstandarder i förtaget får man en förbättrad kvalitet på sina produkter, 
man får nöjdare kunder, lägre personalomsättning, minskade kassations- och 
omarbetningskostnader samt högre kvalitet.1  
I detta arbeta har man undersökt ifall man genom implementerandet av två olika 
kvalitetsstandarder kan säkerställa Scanias kärnvärderingar vid inköpsavdelningen för 
busskomponenter i Södertälje. Fokus ligger kring Scanias kärnvärderingar som är; kunden först, 
respekt för individen och kvalitet. 
 
 
 
 

                                                
1 Bergman Bo och Klefsjö Bengt. Kvalitet, från behov till användning. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med kandidatexamensarbetet är att undersöka och få förståelse för hur Scania arbetar med 
att säkerställa företagets kärnvärderingar genom implementering av kvalitetsstandarderna 
ISO/TS 16949 och STD 3868. Kandidatexamensarbetet kommer behandla hur 
inköpsavdelningen för busskomponenter går till väga för att kontrollera att dess leverantörer 
uppehåller den standard som Scania utlovar kunderna. Denna undersökning utgår från frågan: 
 
”Kan man säkerställa Scanias kärnvärderingar vid tillämpandet av kvalitetstandaren ISO/TS 
6949 och Scanias kvalitetstandar STD 3868 vid Scanias inköpsavdelning för chassi och 
bussar?” 
 
1.3 Process 
 
Kandidatarbetet har formats av en dynamisk arbetsprocess, vilket har tillåtet en flexibilitet i 
arbetet samt interaktion med de olika nyckelprocesserna under arbetsgången, vilket demonstreras 
i figur 1.1. Frågeställningen bearbetades och formades med hänsyn till tillgången av material och 
kontakt med företag. Informationen som erhålls genom litteratursökningen och intervjufrågorna 
formar riktlinjerna för analysen och diskussionen. 
 

 
                          Figur 1.1. Den dynamiska arbetsprocessen. 
 
 
 
1.5 Disposition 
 
Kandidatarbetets disponeras i kronologisk ordning, som börjar med en redovisning av teoretiskt 
bakgrundsmaterial till redovisning av den kvalitativa empirin som har erhållits genom 
intervjumaterial och informationssökning. Arbetet avslutas med en slutsats om rapporten och 
resultatet.  
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2. Metodik 
I detta avsnitt beskrivs vilka undersökningsmetoder som används för att skapa en förståelse för 
hur Scania arbetar med kvalitetsstandarderna vid inköpsavdelningen för busskomponenter. 
Nyckelstrategierna kommer att behandlas i texten med en förklaring av den teoretiska 
bakgrunden och motivering till valen av de olika strategierna.   
 
Forskningsmetodiken i detta arbete har varit en kvalitativ ansats, detta medvetna val har gjorts då 
ansatsen möjliggör att man får en djupare förståelse av frågan som undersöks. Följande tekniker 
kommer att tillämpas vid detta arbete: respondentintervju, samt analys av de olika källorna. En 
respondentintervju är när man intervjuar någon som är delaktig i företeelsen som studeras.2 
Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse för hur Scania arbetar med sina 
kvalitetsstandarder och därmed kunna dra relevanta tolkningar till huruvida Scania 
implementerar sina värdegrunder i sitt arbete anses tillvägagångsättet av en kvalitativ ansats vara 
lämplig.  
Styrkan i en kvalitativ intervju är att man utövar minsta möjliga styrning av samtalets utveckling 
genom att avskaffa de standardiserade frågorna och låter de som blir intervjuade få styra 
samtalet. 2 Genom att låta de som bli intervjuade ge sina egna synpunkter av situationen kan man 
komplettera detta med information som samlats in via källor. Dock så finns det också nackdelar 
med en kvalitativ intervju. Ett problem som kan uppstå är när respondenten känner till syftet med 
intervju finns det en risk att respondenten har en defensiv inställning under intervju och ger 
partiska svar. För att förhindra detta har en variation av frågor tagits fram, där man diskuterar 
olika aspekter kring kvalitetsstandarder samt leverantörsamverkan. 
För att skapa en förståelse för arbetet med kvalitetsstandarderna vid Scania har författarna valt 
att ha en respondentintervju med Krister Johansson som är Head of Supplier Quality på 
inköpsavdelningen för Chassi och Busskomponenter. Krister Johansson har jobbat med kvalité 
frågor vid Scania i över 10 år och är därmed väl insatt i arbetet med kvalitetsstandarder vid 
inköpsavdelningen i Scania. Vi har även valt att ha en respondentintervju med Roland G Langhé 
som är Universitetsadjunkt på KTH Södertälje och har forskat inom kvalitet och kvalitetsarbete 
på KTH.  
 
2.1 Avgränsningar 
 
Författarna har valt att avgränsa sin rapport till inköpsavdelningen för bussar & chassi hos 
Scania i Sverige, detta val har gjorts då standarderna ISO/TS 16949 och STD3868 främst 
används vid samarbete mellan inköpsavdelning och leverantörer. 

                                                
2 Holme Idar Magne och Solvang Bernt Krohn, Nilsson Björn. Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 1997. 
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3. Teoretisk referensram  
i detta avsnitt behandlas de teoridelar som ligger som grund för denna rapport. 
 
3.1 CSR – Definition 
 
I dagens samhälle har fler och fler företag anammat det växande konceptet, CSR – Corporate 
Social Responsibility som står för ” företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till 
sociala, etiska och miljömässiga aspekter ”3.  En annan definition ger Tommy Berglund där han 
menar att ”CSR är att ta ansvar för relevanta förtroendefrågor som rör organisationens 
viktigaste intressenter, exempelvis anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhällen och 
huvudmän”4.  Detta är även definition som författarna valt att baserar rapporten på. Vad detta 
ansvar är beror därefter på företagets egen verksamhet och i vilken utsträckning denna påverkar 
omgivingen.  
Begreppet i sig kan tolkas på fler olika sätt och kan sträcka sig till allt från företagets arbete med 
välgörenhet till att öka mångfalden på arbetsplatsen. Implementeringen av CSR i företaget bör 
dock vara kopplat och relevant till den egna verksamheten för att inge en känsla av förtroende 
och vara värdeskapande.  
Hur företagen axlar detta ansvar spelar, enligt Tommy Berglund, en stor roll i huruvida företaget 
får ett så kallat license to operate 4. D.v.s. allmänhetens informella godkännande av företagets 
verksamhet.  Detta i samband med företagens ökade exponering genom mediekanaler har gynnat 
och brett väg för CSR framfart i dagsläget.  
 
3.1.1 CSR – Intressentmodellen  
 
Eric Rhenman, som var en känd konsult och akademiker som tidigt formulerade tankar kring 
intressentmodellen, definierar ordet intressent som ” grupper som är beroende av företaget och 
vilka företaget samtidigt är beroende av ”. 
Intressentmodellen är ett värdefullt och grundläggande verktyg som ligger som grund för arbetet 
med CSR-policyn i företag då detta används för att ” hantera och kartlägga 
intressentrelationer” 2. Dessa intressenter kan delas upp i primära samt sekundära intressenter. 
Primära intressenter är de personer/grupper som har direkt påverkan på företag och vars aktioner 
kan ha drastiska effekter på verksamheten.  Medan sekundära intressenter ”är de som kan skapa 
opinion”5 . 
Utöver kartläggandet av företagets egna intressenter så bör en förståelse finnas för hur dessa 
intressenter förhåller sig till varandra och hur arbetet med en viss intressent kan leda till 
konsekvenser hos en annan intressent. Arbetet med intressentmodellen kan leda till väldigt 
komplexa nät och resulterar sällan i så enkla relationer som företag-köpare utan får snarare ett 
utseende såsom bilden nedan illustrerar. Denna komplexitet kan både underlätta och försvåra 
arbetet med CSR 
.  
 
 
 

                                                
3	  http://www.csrguiden.se/miljoearbete-‐och-‐socialt-‐ansvar-‐foer-‐loensamma-‐affaerer/csr-‐laes-‐haer-‐vad-‐det-‐
innebaer/	  
4 Borglund Tommy och de Geer Hans, Hallvarsson Mats, Värdeskapande CSR: Hur företag tar socialt ansvar. 
Stockholm: Norstedts Akademiska förlag 2008. 
	  
5 Grafström Maria och Göthberg Pauline, Windell Karoline. CSR: Företagsansvar i förändring. Malmö: Liber 
2008. 
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3.2 Kvalitet  
 
Ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas” som betyder beskaffenhet. Det finns många olika 
definitioner på ordet kvalitet och det är idag ett begrepp som sträcker till att beskriva ett 
helhetsintryck som innefattar bemötande vid inköp, service, leveranstider, tillgång på reservdelar 
etc.   
En ofta använd, dock snäv definition på ordet är ” conformance to requirements”6, vilket 
beskriver produktens/ tjänsten förmåga att efterfölja uppsatta krav. Dock så kan detta resultera i 
att fokus på utveckling och kunden förloras i arbete med kvalitén. En mer kundorienterad 
definition är den som formulerades av amerikanen Joseph Juran, ”fitness for use”7 och innebär 
att kvalitet uppfylls då produkten är lämpad för sitt syfte. I denna rapport väljer författarna att 
utgå från Bo Bergmans formulering på kvalitet ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar”8 då definitionen 
behandlar både nutid och framtid och sätter kundens behov i fokus. 
 
3.2.1 Kvalitetssystem ISO 9000:2000  
 
Ett kvalitetssystem är en organisatorisk struktur, processer och rutiner som är nödvändiga för 
ledning och styrning av företagets verksamhet med avseende på kvalitet. Detta arbete utgör 
basen för ett företag, för att kunna styra och förbättra kvaliteten på företagets produkter och 
processer.  Det man bör göra när man arbetar med kvalitetssystem är att man dokumenterar 
systemet i en tillräcklig omfattning så att det kan användas som stöd i det dagliga arbetet samt 
var en bas för kvalitetsrevision av verksamheten och hur de arbetar9.  
Ett verktyg som man införde för granskning av kvalitetssystemen är ISO standarderna. 
Standarderna är dokument som tillhandahåller krav, specifikationer, riktlinjer eller karaktäristik 
som kan användas kontinuerligt för att försäkra att material, produkter, processer och service är 
lämpade för sitt syfte. Standarderna har reviderats efter att man första gången man släppte dem. 
Efter revideringen har man anpassat ISO serier mer mot värdering och arbetssätt inom 
kvalitetsutveckling. Revideringen ledde till att man fram ISO 9000:2000.  
Bergman och Klefsjö förklara ISO 9000:2000  som en standard som innehåller fyra olika 
standarder med beteckningen: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 och ISO 19011. Dessa fyra olika 
standarder behandlar olika områden, ISO 9000 innehåller grundprinciperna för det som kallas 
kvalitetsledning och specificera termer och begrepp för ett kvalitetsledningssystem. ISO 9001 
innehåller standardens krav på kvalitetsledningssystem och utgår från ett process angreppssätt. 
ISO 9004 ger vägledning för hur man inför ett kvalitetsledningssystem, den diskuterar också hur 
man arbetar med process för ständig förbättring och hur man som organisation kan arbeta för 
ökad tillfredsställes hos deras kunder och intressenter. ISO 19011 ger vägledning för hur man 
bör genomföra revisioner med avseende på kvalitet och miljö. 10  
 
 
 
 

                                                
6 Howard Helen. Managing quality, Kent C.T. : Scitech 2000. E-bok 
7 Juran J.M. Juran on planning for quality. New York N.Y: Free press , cop. 1988. 
8 Bergman Bo och Klefsjö Bengt. Kvalitet, från behov till användning. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007.  
 
	  
9	  Bergman	  Bo	  och	  Klefsjö	  Bengt.	  Kvalitet,	  från	  behov	  till	  användning.	  4	  uppl.	  Lund:	  Studentlitteratur,	  2007	  
10	  Bergman	  Bo	  och	  Klefsjö	  Bengt.	  Kvalitet,	  från	  behov	  till	  användning.	  4	  uppl.	  Lund:	  Studentlitteratur,	  2007	  
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3.2.2 ISO/TS 16949 
 
ISO/TS 16949 är ett internationellt kvalitetsledningssystem som har utvecklats av världens 
ledande fordonstillverkare11  och bygger på standarden ISO 9001:2000, där TS16949 är 
tilläggskrav utöver punkterna som innefattas av ISO 9001:2000. Vid innehavande av en ISO/TS 
16949 certifikat har underleverantören satt fokus på en ständig förbättring av 
produktionsprocessen genom reducering av variation, förbyggande åtgärder av defekter 
samtidigt som man ökar effektiviteten på produktionsprocessen. Syftet med ISO/TS 16949 är att 
få en gemensam kravbild på leverantörens kvalitetssystem, vilket underlättar för leverantören 
med ett flertal kunder. Man har möjliggjort det med hjälp av flera olika verktyg som används för 
att garantera leverantörens kvalitet. Kunden kan komma med egna specifika kundkrav samt 
använda sig av en av flera referensmanualer såsom PPAP, APQP, FMEA, MSA och SCA. 
 
 
3.2.3 PPAP – Production Parts Approval Process 
	  
PPAP är ett dokument som krävs av leverantören där man redogör för vilka processer som 
används vid tillverkningen samt intygar att produkten och processen är klara för serieproduktion. 
Dokumentet utgörs av 18 handlingar (Se Bilaga A). 
 
3.2.4 APQP – Advanced Product Quality Planning and Control Plan 
 
APQP är en samling riktlinjer för leverantören som beskriver hur kvalitetsarbetet ska gå till.  
 
3.2.5 Lean production 
 
Lean production är en produktionsfilosofi som är hämtad från biltillverkarna Toyota och deras 
produktionssystem (TPS). Syftet med lean production är att man ska identifiera och undvika alla 
form av slöseri i en produktionsprocess och skapa värde för kunden. Genom att utgå från ett 
kundvärde ska man identifiera flödet av olika aktiviteter och forma ett värdeflöde där arbete 
flyter på i en takt som sammanfaller med kundens efterfrågan. Med lean production ska man 
även alltid sträva efter perfektion och ständigt jobba med förbättringsarbete.  
 
3.2.6 OECD – Organisation for Economic and Co-operation and Development 
 
OECD är en internationell standard med målet att främja en hållbar utveckling. 
Sammanfattningsvis behandlar OECD människliga rättigheter, hur arbetarnas fackliga rättigheter 
skall respekt samt att företaget ska aktivt jobba med att erbjuda sina anställda vidareutbildningar. 
Företag som jobbar enligt OECD har även en skyldighet att jobba för att motverka barnarbete 
och bidra till en hållbar utveckling. Utöver detta ska företaget förhindra korruption och 
miljöförstörelse.  
 
	  
	  
	  
	  

                                                
11	  http://www.dnvba.com/se/Certifiering/Ledningssystem/Kvalitet/Pages/ISO-‐TS-‐16949.aspx	  
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3.2.6 STD 3868 
	  
I Scania har man arbetat med att ta fram en egen standard, STD 3868. Denna standard formulerar 
de extra krav som ställs på leverantörerna utöver de vanliga standarderna. Leverantören åläggs 
skyldigheten att följa OECD, hålla sig uppdaterad vad gäller Scanias standarder och manualer 
samt rapportera vid eventuella ändringar i produktionsprocessen. Standarden behandlar även 
miljö regulationer samt förfarandet vid avvikelser från ISO/TS 16949 samt vid användningen av 
PPAP samt APQP. Enligt standarden så har leverantören även en skyldighet att använda sig av 
Scanias elektroniska rapporterings system e-quality som används av leverantören samt Scania 
vid eventuella avvikelser. 
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4. Företaget Scania 
En kort introduktion om företaget Scania samt dess värderingar och arbetssätt.  
 
Scania en av de ledande tillverkarna av tunga lastbilar, bussar och industri- och marinmotor. De 
är verksam i över 100 länder med mer än 35000 anställda. Forskningen och utvecklingen av 
produkterna är fokuserad till Sverige medan tillverkning sker i Europa och Latinamerika  
Scanias mål är att leverera optimerade tunga lastbilar, bussar, motorer och service och därmed 
gör det möjligt för kunden att optimera sin kapacitet och därmed bli ledande inom sin industri. 
Scanias identitet utformats av människorna inom företaget, kunder, deras värderingar, 
arbetsmetod och produkter9. Scanias kärnvärderingar, som utgör grunden för företags filosofi, är 
kunden först, kvalité och respekt för individen. Med kunden först, så ställer Scania kunden i 
centrum för hela värdekedjan; från forskning och utveckling via produktion och inköp till 
försäljningen. Med värderingen respekt för individen, vill Scania utnyttja och erkänna alla 
anställdas kunskaper, ambitioner och erfarenheter och genom det utveckla och förbättra 
arbetsmetoderna i Scania. Den sista kärnvärderingen kvalitet går hand i hand med de andra 
värderingarna, genom att känna till kundens behov kan Scania hela tiden förbättra kvaliteten på 
sina produkter och tjänster. Man ser avvikelser som en värdefull informationskälla för 
förbättringsarbetet och därmed hanteras avvikelser genom att lagra informationen i väletablerade 
processer. Deras kärnvärderingar utgör grunden för Scanias kulter, medarbetarnas hängivelse till 
arbetet, ledarskap samt framgång,12 se Figur 4.1 
   

                            Figur 4.1. Bild över Scanias filosofi (Scania InLine 2012) 
 
 

                                                
12	  http://www.scania.se/om-‐scania/scaniakoncernen/	  
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Scania organisations struktur består av fem huvudfunktioner, se Figur 4.2 som är: Production 
and Logistics, Franchise and Factory Sales, Research and Development Purchasing, Finance 
and Business Control, Sales and Services Management. Inköpsavdelningen, purchasing, kommer 
att beskrivas mer i detalj med hänsyn till rapportens syfte.  
 
 
 
   

 
Figur 4.2. Scanias organisations struktur. 
 

Scanias centrala inköpsavdelningar kan hittas i Södertälje, Sverige och den andra i São Paolo, 
Brasilien. Inköpsavdelningen har hand om att skaffa fram direkta och indirekta material till olika 
produkter. Med indirekt material menas material som är kopplad till produkterna såsom olja och 
direkt material är nya och befintliga artiklar, reservdelar och komponenter.  
Avdelningen Chassi & Buss är belägen i Södertälje där flera olika arbetsroller inryms såsom 
projektinköpare, produktionsinköpare, reservdelsinköpare samt kvalitetsingenjörer SQA:are.  
Projektinköpare är delaktig i produktutvecklingsprocessen, denna har huvudansvaret vid 
hantering av inköp av nya produkter. Projektinköparen utvärderar olika erbjudande från 
leverantören och avgör om leverantören kvalificerar, detta görs i samarbete med SQA:aren.  
Produktionsinköparen uppgift är övervaka, utveckla status och prestation av en utvald leverantör 
med hänsyn till totalkostnaden, miljön, leveransen och kvaliteten 
Reservdelsinköparna ansvara för att det ska finnas tillgängliga reservdelar. Det innefattar även 
att hitta tillgängliga delar för artiklar som inte längre finns i produktion för äldre produkter.  
SQA:arens huvudansvar är att kvalitetssäkra både nya och modifierade artiklar, utvärdera 
leverantören med hänsyn till olika kvalitetsparametrar och vara ett stöd vid kvalitetsavvikelser.  
Avdelningen Chassi & Buss inom inköpsavdelningen arbetar i commoditygrupper. En 
commodity innefattar minst en projektinköpare, en produktionsinköpare och en SQA och de 
arbetar med ett antal segment med likartade artiklar. Genom att arbeta i commodity får de 
inblandade lättare en överblick över vad som har hänt och vad ska göras och därmed kan man 
lättare lösa olika hinder som dyker upp längs vägen.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras den information som erhållits angående Scanias arbete med ISO/TS 
16949 samt STD3868 vid intervju med Johansson Krister, Head of Supplier Quality, vid Scanias 
inköpsavdelning. Samt redogörelse för intervjun med universitetsadjunkten Roland G Langhé 
som undervisar i kvalitet vid KTH, Södertälje.  
 
5.1 Johansson Krister, Head of Supplier Quality Scania 
 
För att få en klarare bild i hur Scania arbetare med kvalitetsstandarder utfördes en kvalitativ 
intervju med Johansson Krister, Head of Supplier Quality som jobbar med kvalitetsfrågor vid 
inköpsavdelningen på Scania. Krister började jobba på Scania 1995 med process och 
kvalitetskontroll och jobbade därefter som SQA i fem år innan han positionerades som chef för 
gruppen för kvalitetsingenjörer.  
Enligt Krister så har man inte jobbat med att ta fram en Scania specifik definition på kvalitet utan 
man arbetar enligt ISO/TS 16949 generella definitionen på kvalitet. Krister anser att kvalitet är ” 
förmågan att uppfylla kundens uttalade och outtalade krav”. Kvalitet i sig utgör en viktig 
prioritering vid arbete på Scania och finns som en punkt i prioriteringslistan som man jobbar 
utefter på avdelningarna. För att uppehålla kvaliteten jobbar man med ett flertal 
kvalitetsstandarder. Vid val av leverantör kan man göra undantag för standarden ISO/TS 16949 
dock så måste leverantören ha en plan för införandet av denna standard, i detta undantag så 
dokumenteras vilka avsteg man gör från kraven i ISO/TS 16949. Vid användandet av ISO/TS 
16949 använder man sig av referensmallarna PPAP och APQP, orsaken till att man valt att 
arbete med dessa är, enligt Krister, att det är de mallarna som leverantörerna använder sig av 
mest.  
Uppföljningen av hur leverantören arbetar med att följa dessa referensmallar görs av SQA: rna 
genom revisioner och av leverantören själv. Dock så tar man inte in nya dokument vid dessa 
kontroller. Det enda fallet man behöver ta in ny PPAP dokumentering är då leverantören väljer 
att avvika från tidigare PPAP.  
På Scania har man även jobbat med att ta fram en egen standard, STD 3868, en paraply standard 
som talar om alla tilläggskrav Scania har på sina leverantörer. Leverantörerna måste prenumerera 
på Scanias standarder eftersom man uppdaterar dessa vartannat år. Utöver arbetet med kvalitén 
gentemot leverantören i form av standarder så utfärdas även en riskrapport årligen av Scania där 
man identifierar extra kritiska leverantörer Hos dessa utförs årliga revisioner på plats och 
leverantörerna skall ha tagit fram åtgärdsplaner för att kunna hantera de scenarion som Scania 
bedömer som extra riskfyllda.  
Scania undervisar sina leverantörer i SPS, Scania produktion system utöver detta finns det fall 
där Scania går in och tittar på vilka förbättringar som kan utföras för att dra ner 
tillverkningskostnaderna. Relationen mellan Scania och leverantörerna tar enligt Krister två olika 
former, som den mellan kund och köpare eller som medarbetare. Krister anser inte att man 
förlorar möjligheten till att ha en nära kontakt med sina leverantörer trots antalet eftersom man 
inte har många leverantörer per komponent. 
På Scania har man ingen ankomstkontroll. Krister anser att det är resursslöseri att ägna sig åt 
kontroller på kontroller och reaktionstiden när man upptäcker ett fel ska vara kort. Ett fel ska 
detekteras så nära den orsakade operationen som möjligt. Att upptäcka ett fel först när artikel 
kommit till Scania leder till reaktivt arbete. Man ska prioritera förebyggande arbete, så att felen 
inte uppkommer alls. Man har utvecklat ett elektroniskt system, e-quality, som man använder sig 
av vid avvikelser i produktionen eller på fältet. Man skriver då en rapport som skickas till 
leverantören som skall skicka ett svar inom 24h. Svaret skall innehålla en åtgärdsplan där man 
talar om hur man ska klara av nästa leverans samt hur man garanterar att resterande komponenter 
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fungerar. En långsiktig lösning skall presenteras inom tio dagar, dock kan olika faktorer leda till 
att det tar lite längre tid i vissa fall.  
För att säkra arbetarnas arbetsförhållanden jobbar man med OECD standarden. Krister anser 
dock att man är dålig med att följa upp det i bl.a. Tyskland och Sverige, länder där man förväntar 
sig att det skall fungera, dock jobbar man mera aktivt med uppföljning i s.k. lågkostnadsländer. 
Uppföljningen utförs av SQA:rna som skickar frågeformulär till leverantören som skall besvaras. 
Utöver OECD innefattar ISO/TS 16949 punkter angående arbetsskydd. För att säkerställa att 
inköpsavdelningen får ut det mesta av den expertis och erfarenhet som finns på Scania jobbar 
man tvärfunktionellt vid bestämmandet av leverantör. Valet påverkas av vilka avdelningar som 
kommer att arbeta med de inköpta komponenterna.  
Vid frågan om vem man anser vara kund svarade Krister att för Scanias inköpsavdelning är den 
interna kunden chassielinerna, men även R & D när det gäller projekt/utveckling av nya artiklar. 
Den externa kunden är köparen och i förlängningen även samhället i stort.  
CSR är ännu inte en stor del inom Scania, begreppet kopplas i nuläget till bl.a. arbetet med 
miljöutsläpp och uppfyllandet av miljölagstiftning. Krister anser inte att användandet av 
kvalitetsstandarder relaterar till CSR. Även i detta fall har man inte riktigt jobbat med att 
definiera begreppet CSR. Dock säger Krister att man håller på med detta för tillfället. 
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5.2 Langhé, G Roland, Universitetsadjunkt på KTH Södertälje 
 
För att få en ännu en synvinkel vad gäller arbetet med kvalitetsstandarder samt dess koppling 
med företagets värderingar fördes en intervju med Roland G Langhé som är universitetsadjunkt 
på KTH Södertälje och har forskat inom kvalitet och kvalitetsarbete. 
I intervjun så framgick det att Roland anser att rätt implementerade standarder i sig är effektiva 
och bra verktyg som räcker väl för att säkerställa och uppehålla kvalitén på ett företags 
produkter. För att standarden ska bli rätt implementerad så krävs det dock att man har rätt kultur 
så att man vill leva efter standarden. Roland anser att Scania i sig har en väldigt speciell kultur 
med ett starkt kvalitetstänkt där man arbetar mycket med visualiseringar med många 
anslagstavlor överallt och att man är väldigt öppen med att redovisa hur det ligger till i 
produktionen och vilka kvalitetsfel man upptäcker och så vidare så man har alltså en kultur som 
handlar om att synliggöra de problem man har. Standarderna i sig kan hjälpa till och skapa en del 
utav kulturen. Vid exempelvis kvalitetsrevisioner så kan man konstatera att resultat inte blir det 
man har hoppats på och då kan fråga sig om det är en kompetensbrist eller teknisk brist och är 
det så att man ser att det är en kompetensbrist då går man inte på personen ifråga utan man går 
på systemet istället och säger att man inte har utnyttjat det fullt ut.  
ISO/TS 16949 standarden är en produktinriktad standard som inte är inriktad emot värderingar 
och liknande utan den är inriktad på att man ska skapa den produkt man utlovat kunden. Kunden 
är alltså alltid i fokus för standarden.  
När det gäller medarbetarutveckling så är detta en del som lades till vid den andra revisionen av 
ISO 9000 standaren, ISO 9000:2000, som utfördes då de produkter som kom ut på marknaden 
inte var ett dugg bättre än de som kom ut innan man använde sig av standarden. Man kom 
underfund med att människan var en avgörande faktorn och idag finns det krav i standarden att 
ha system för att utveckla människor, system för att kommunicera med människor samt krav på 
att ha processer för att göra ständiga förbättringar och så vidare. Det finns även krav på att man 
ska ha rutiner och instruktioner för att ha kontinuerlig medarbetarutveckling samt en plan för 
kompetensutveckling däremot det specifika om vad man ska lära sig det hamnar mer under lean 
production.  
När det kommer till arbetssätt, arrangerande av arbetsplats och så vidare så behandlas även detta 
i lean production. Lean production kan man säga är basen om man tänker sig en pyramid så 
ligger kvalitetsstandarden på toppen och bryter man ner i rutiner och instruktioner för 
ledarskapet och så kommer man ner till dem rent operativa verksamheten och där knyter lean 
production till det. Man har tydlig lean production på Scania, speciellt chassi, där man arrangerar 
arbetsplatserna på sådant sätt att de fungerar bättre än de gjorde tidigare, man ger människor mer 
mandat att arbeta på egen hand och det fungerar väl men då har man lämnat standarden så att 
säga och gått över till lean production och jobbar med metodutveckling som en fortsättning på 
standarden.  
Relationen mellan ett företag och dess leverantörer utgörs till största delen av pappersarbete samt 
dokumentation och kräver oftast ingen kontinuerlig personlig kontakt när allting fungerar som 
det ska utan det är förens ett problem dyker upp som man börjar engagera sig och det är nog inte 
typiskt för Scania utan det är nog typiskt för alla ställen. Detta arbetssätt är oftast tillräckligt, 
speciellt i Scanias fall där man jobbar mycket proaktivt, de har ju bl.a. benchmarking med 
Toyota där de ska lära sig Toyotas production system som de i sin tur har säkert hållit på och 
jobbat med i 50 år och sen ska Scania i sin tur lära ut modellering till Toyota så att de byter 
erfarenheter på detta sätt.  
För Scania som finns i hela världen mer eller mindre så betyder det att man har leverantörer från 
hela världen som gör att man inte kan ha en personlig kontakt p.g.a. något så enkelt som 
språkproblem. Standarderna underlättar dock det storskaliga samarbetet då de ska harmoniseras 
så att leverantörens kvalitetssystem ska vara kompatibelt med Scanias kvalitetssystem och där 
finns ju bilindustrins egen standard som i stor sett bygger på ISO 9001 men den ska då all följa 
helst för att det ska fungera bra. Trenden med att minska leverantörer för att förbättra den 
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personliga kontakten och samarbete anser Roland är något som kommer och går med ungefär 15 
år mellanrum och som kan bero av en ren generationsväxling. 
En annan fördel med standarder vid samarbetet mellan leverantörer och företag är att det finns 
dokumentation som följer med som visar att processen hos leverantörer har fungerat och när man 
har plockat ihop sina delar och skickat de vidare till Scania så har man gjort det rätt.  Vikten av 
ankomstkontroller vid leveranser från leverantörer anser Roland är något som har kommit 
tillbaka och att det finns med idag som ett sätt att försäkra sig om att man inte tar alltför stora 
risker när det gäller felaktiga produkter.  
Enligt Roland så är ledarskap och kompetensutveckling nycklarna till framgång vad gäller 
kvalitet och arbetet med standarder. Ledarskapet väger definitivt mest. Och där det enda som kan 
ge en effekt på hur värderingar påverkar kvalitetsstandarder är en engagerad VD som lyfter upp 
värderingar och kvalitet. 



 14 

 
6. Analys  
I detta avsnitt analyseras den information som erhållits vid intervjun med utgångspunkt från 
inhämtad kunskap från litteraturen.   
 
6.1 Kunden i fokus 
 
Kunden hamnar i fokus i kvalitetsarbetet då kvalitet på Scania definieras som förmågan att 
uppfylla kundens uttalade och outtalade krav. Kunden figurerar alltså som utgångspunkt vid 
arbetet med standarderna. För Scania är kunden ett samlingsbegrepp för två olika målgrupper, 
den intern och externa kunden. Den interna kunden sätts i fokus genom att man på Scania 
undervisar leverantörerna i SPS och tillämpar PPAP. På detta sätt får man en bra översikt i hur 
arbetsprocessen ser ut hos leverantörerna och Scania kan gå in och ge förslag på ändringar i 
tillverkningsprocessen. Användningen av PPAP tillföra även en nödvändig spårbarhet för Scania 
samt kunden. Denna spårbarhet underlättar arbetat med att anpassa produktionen till kundens 
önskemål då man med hjälp av dokumentation av arbetsprocessen, tidigare 
konstruktionsändringar, konstruktionsfel etc. får en klar bild av utgångsläget.  Med hjälp av 
PPAP kan Scania försäkra sig om att leverantören arbetar på ett optimalt för att den interna 
kunden inom Scania inte skall stöta på några problem. Genom att arbeta med att optimera och 
uppehålla den interna kundens kvalitet redan vid inköp så innebär det att man även säkrar att den 
utgående produkten inte fallerar i kvalité. På så sätt inkluderas köparens, Scanias externa kund, 
verksamhet i kvalitetsarbetet.  
 
I Scania inkluderas även samhället som extern kund. Problematiken med att säkerställa 
värderingen vid användningen av kvalitetsstandarderna med avseende på samhället är att det kan 
vara svårt att definiera omfattningen av samhällets verksamhet samt vilka delar som är relevanta 
för Scania. Genom att tillämpa OECD har man lyckats undvika detta problem då man har 
anammat ett färdigt synsätt på vad ett företag bör uppehålla gentemot samhället. Dock är 
nackdelen med att arbeta enligt ett färdigt program, där företaget inte har varit med och utformat 
programmet, att engagemanget kan förloras i arbetet då alla medarbetare inte nödvändigtvis 
anser att den standarden stämmer överens med ens egna syn på samhället.  
Man kan även föra resonemanget att Scania gynnar samhället genom sitt arbete med 
kvalitetsstandarder då man genom att säkerställa kvalitén drar ner på reparationskostnader, ökar 
vinsten och på detta sätt säkrar företagets position mot nedskärningar och kassationer. Genom att 
sätta sitt eget företag i fokus gynnas samhället som biprodukt. Utöver detta behandlas miljö 
regulationer i STD3868 som reglerar användandet av miljöfarliga kemikalier i Scania samt hos 
leverantören.  
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6.2 Kvalitet 
 
Enligt Krister Johansson så använder sig Scania av ISO-standarder och sin egen kvalitetstandar 
STD 3868 vid arbetet med kvalitet. Vilket Enligt Bergman & Klefsjö ger Scania ” en bas för att 
kunna styra och förbättra kvaliteten på organisationens produkter.”13 Fördelarna med detta 
arbetssätt vid hantering av kvalitet är att Scanias inköpsavdelningar får ett gemensamt verktyg att 
arbeta med och utvärderingen av leverantörer sker enligt samma villkor. För Scania som har 
inköpsavdelningar över hela världen är detta väldigt viktigt då det underlättar förståelsen och 
kommunikationen.  
Ännu en fördel för Scania, vid användning av en ISO-standard som ISO/TS16949 samt den egna 
standarden STD3868, är att man som leverantör är skyldig att informera vid ändringar av 
tillverkningsprocesserna och vilket innebär att Scania kommer att ha en kontinuerlig överblick 
på leverantörens arbetsprocesser samt att den begärda kvaliteten uppehålls. Genom att tillåta 
undantag för företag som ej tillämpar ISO/TS 16949 så bortser inte Scania från potentiella 
leverantörer vilket en enformig syn på arbetet med standarder kan resultera i. Att Scania i 
samband med dessa undantag jobbar med leverantören för att inför ISO/TS 16949 möjliggör 
även standardens framfart. 
Då Scania har man arbetat med att ta fram den egna standarden STD3868 har man profilerat de 
ISO standarder som man arbetar med ännu mer till den egna verksamheten. Desto mer 
standarden är anpassad desto lättare blir tillämpningen av denna. Klara riktlinjer kommer att 
resultera i större engagemang i kvalitetsarbetet och kommer även att underlätta revisioner och 
uppföljning av det utförda arbetet. Scania stärker sitt arbete med kvalitén ännu mer genom att 
utföra kontinuerliga uppdateringar av standarderna vilket enligt Helen Howard 14är en av de 
avgörande faktorerna för en lyckad implementering av kvalitetsstandarder.  
Av intervjun framgick det att Scania inte har någon sorts ankomstkontroll, Kontroll på kontroll 
anser Krister Johansson vara slöseri med resurser. Enligt Lennart Sandholm är det ”primära 
skälet med mottagningskontroller är att man vill förhindra att partier med för mycket fel kommer 
in i kundens processer och där orsakar störningar”15. Genom Scanias arbete med ISO/TS 16949 
så har man inflytande på leverantörernas tillverkningsmetoder och processer. Detta kommer att 
resultera i att Scania kan vara med och påverkar kvaliteten på slutprodukten hos leverantören i 
ett tidigt stadie. Vilket kan ses som orsaken till att man trots avsaknaden av ankomstkontroll inte 
erfarit en försämring i kvalitén på inkommande varor. 
För att man på Scania ska kunna säkerställa och leverera kvalitet bör Scanias egen uppfattning av 
kvalitet sammanfalla med kundens definition på kvalitet samt leverantörerna. På Scania har man 
valt att arbeta utifrån den givna definitionen av kvalitet för ISO/TS 16949. Denna standard är 
väletablerad inom bilindustrin vilket underlätta Scanias kvalitetsarbete eftersom man på detta sätt 
har försäkrat sig om att man jobbar utifrån samma syn på kvalitet i ett samarbete mellan Scania 
och leverantörerna samt andra företag inom bilindustrin, detsamma gäller för Scanias interna 
kund, chassilinerna. I arbetet mellan Scania och de externa kunder, köpare samt samhället, måste 
man dock vara uppmärksam på att man även i dessa fall utgår från gemensamma mål vad gäller 
kvalité då dessa parter ej nödvändigtvis jobbat med ISO/TS 16949 tidigare.  
Huruvida man uppnår den kvalitén som kunderna efterfrågar beror mycket på leverantören 
prestation då en stor del av Scanias komponenter köps in av utomstående parter. I Scania har 
man valt att arbeta med flera leverantörer för en artikel, istället för trenden med single sourcing, 

                                                
13 Bergman Bo och Klefsjö Bengt. Kvalitet, från behov till användning. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007.  
14 Howard Helen, Managing quality, Kent C.T. : Scitech 2000. E-bok 
15 Sandholm Lennart, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet. 6 uppl. 
Lund : Studentlitteratur, 2008. 
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där man försöker dra ner på antalet leverantörer och jobba på att stärka relationen och 
samarbetet16.  
Relationen/kontakten mellan Scania och de icke kritisk klassade leverantörerna kommer i detta 
fall mestadels bestå av det gemensamma arbetet med ISO standarder som möjliggör för Scania 
att få en bra överblick på leverantörens produktionssystem. Standarden gör denna stora mängd 
leverantören hanterbar och man kan uppehålla nivån på kvalitet. En fördel med att inte införa 
singel sourcing är att man minskar risken för haveri vilket kan uppstå när produktionen blir 
beroende av ett begränsat antal leverantörer och man kan även pressa ner priserna då man inte är 
knyten till endast ett fåtal leverantörer för beställning av flera stora mängder artiklar.  
	  
 
6.3 Respekt för individen 
 
Värderingen ”Respekt för individen” handlar om hur Scanias arbetar med utvecklingsmöjligheter 
för sina medarbetar och hur viktigt det är för ett företag att ha en ambition att vilja utveckla och 
förbättra sina arbetsmetoder för att kunna leverera hög kvalitet på sina produkter.  
Kopplingen mellan kvalitet och människan har även uppmärksamts i arbetet med 
kvalitetsstandarderna. Vid införande av den första kvalitetsstandarden i företaget kunde man inte 
upptäcka någon markant skillnad på kvaliteten. Detta berodde på att den första utgåvan av 
kvalitetsstandardaren var för produktorienterad och man underströk inte vikten av hur viktigt det 
är med en ständig förbättring i arbete med kvalitén. Efter en revidering av kvalitetsstandarden så 
tog man hänsyn till människan, arbetsmetoder och värderingar. Nu finns det ett krav i 
kvalitetsstandarden att man ska arbeta med förbättringsarbete, utveckla sina medarbetar och även 
ha en bra kommunikation, allt detta tas i beaktning för att kunna säkerställa den kvaliteten man 
har utlovat sina kunder.  
Det är viktigt vid införande och arbete med kvalitetsstandarderna är att medarbetarna känner ett 
engagemang för kvalitetsfrågor och känner ett personligt ansvar. Genom personlig utvecklig och 
engagemang får man en arbetskultur som möjliggöra att kvalitetsstandarden tillämpas på rätt sätt. 
Scania gör detta genom visualisering av företagets värderingar, filosofi och genom sitt arbete 
med sitt produktionssystem (SPS). Man är också öppen med olika kvalitetsfel som uppstår i 
produktionen och detta möjliggör att medarbetar kan få vara delaktiga och hjälpa till vid 
förbättringsarbetet.  
I kvalitetsstandarderna så finns det krav på kontinuerlig medarbetarutveckling och 
kompentensutveckling. Dock så säger inte kvalitetsstandard om vad kompetensutveckling ska 
innehålla, för att kunna bättre förståelse om vad en medarbetarutveckling och 
kompentensutveckling innehåller och vad som lärs ut bör man vända sig till lean production 
system, eller Scanias produktionssystem. Så slutsatsen man kan dra är att standarderna hjälper 
till och inleder arbetet med medarbetar och kompetens utveckling men man behöver se över 
Scania produktionssystem för att kunna få en riktig helhetsbild om hur arbetet ser ut för de 
anställda på Scania. 

                                                
16 Bergman Bo och Klefsjö Bengt. Kvalitet, från behov till användning. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras sambandet mellan CSR, värderingar samt kvalitetsstandarder samt 
rapportens validitet.  
	  
7.1 CSR, värderingar och kvalitetsstandarder 
 
Frågeställningen behandlar huruvida Scanias värderingar kan säkras genom tillämpandet av 
kvalitetsstandarder, enligt författarna går värderingar och kvalitetsstandarder hand i hand med 
CSR. För att ett företag ska lyckas med att föra en vinnande CSR policy är det första och 
viktigaste steget att bygga upp förtroendet mellan företaget och dess intressenter.  Att ha tydliga 
värderingar är ett steg åt rätt håll för att bygga upp detta förtroende då man ger konsumenten en 
mer avgränsad bild av vad man som företag står för. Värderingar bör dock formuleras på så sätt 
att man känner att de är uppnåeliga och relativt konkreta samt att dessa går att koppla till 
företagets verksamhet för att inte motverka syftet och inge en känsla av att man som företag är 
handlingsfattigt. 
Dock bör man påpeka att linjen mellan värderingar och CSR är väldigt flytande. Ett företag som 
arbetar med att realisera sina värderingar kan anses arbeta med en intern form av CSR där man 
tar ansvar för sin egen verksamhet. Kvalitetsstandarder kan ses som ett verktyg för att kontrollera 
denna interna form av CSR. Genom att använda sig av olika ISO standarder som Scania så får 
man även en certifiering som säger att detta arbete utförs på rätt sätt. 
Fördelen med att upprätthålla den interna formen av CSR är att företaget uppfattas som mer 
trovärdigt i sitt arbete med den externa delen av CSR. Om företaget fallerar i att uppehålla sina 
värderingar kan detta leda till att den externa CSR delen kan komma att uppfattas som ett 
brandingverktyg för att förbättra företagets image och man förlorar därmed syftet med CSR, 
vilket är ”att ta ansvar för relevanta förtroendefrågor som rör organisationens viktigaste 
intressenter, exempelvis anställda, kunder, leverantörer, lokalsamhällen och huvudmän”17. I 
Scanias fall så jobbar man aktivt med att upprätthålla sina värderingar, den interna CSR delen, 
samt säkerställer de med sitt ständiga arbete med kvalitetsstandarder, detta kommer i slutänden 
att underlätta Scanias arbete med den externa delen av CSR. 
 
7.2 Rapportens validitet 
 
Denna rapport är en fallstudie och har undersökts med hjälp av införskaffning och genomgång av 
relevant dokumentation samt intervjuer med Krister Joansson, Chef för supplier quality som 
jobbar med kvalitetsfrågor vid inköpsavdelningen på Scania. Rapportens validitet kan 
ifrågasättas med tanke på huruvida detta var tillräckligt för att inskaffa den nödvändiga 
informationen om inköpsavdelningens användning av ISO/TS16949 samt STD3868. Dock så är 
denna intervju utförd med en nyckelfigur som har en omfattande insikt i hur 
kvalitetsstandarsarbetet ser ut på Scania. Man kan alltså säga att detta är tillräckligt för att uppnå 
målet vilket var att få en förståelse för hur tillämpandet av standarderna ser ut på 
inköpsavdelningen på Scania. Utöver detta fördes även en intervju med universitetsadjunkten 
Roland G Langhé för att få en djupare förståelse för standarderna som verktyg samt hur dessa 
relaterar till ett företags värderingar.   
För att få en rättvisare bild av hur kvalitetstandarsarbete ser ut i praktiken bör en djupare 
undersökning utföras. Man bör då ha möjligheten att granska arbetsförfarandet på en viss andel 
av Scanias stationer samt komma i kontakt med leverantörer. Då Scania har stationer samt 

                                                
17 Borglund Tommy och de Geer Hans, Hallvarsson Mats, Värdeskapande CSR: Hur företag tar socialt ansvar. 
Stockholm: Norstedts Akademiska förlag 2008. 
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omfattande mängd leverantörer över hela världen krävs resurser som inte var tillgängliga vid 
arbetet med denna rapport.  
Studien är en fallstudie och är inte komparativ. Detta då man undersöker en standard som är 
specifik för Scania samt utgår från företagets värderingar. De slutsatser man kommer fram till i 
denna rapport beror alltså på företags specifika värderingar och utformning av standard och kan 
alltså inte generaliseras för det allmänna fallet. Dock kan den användas till att jämföras med fall 
inom bilindustrin där företag jobbar med liknande värderingar och använder sig av ISO/TS 
16949 samt för vidare undersökningar.
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8. Slutsats                                                                                            
I detta avsnitt besvaras följande frågeställning; 
 
”Säkerställs Scanias kärnvärderingar vid tillämpandet av kvalitetstandaren ISO TS 6949 och 
Scanias kvalitetstandar STD 3868 vid Scanias inköpsavdelning för chassi och bussar?” 
 
Vad gäller kvalitet är kvalitetsstandarderna ISO/TS 16969 och STDD2868 verktyg som man kan 
använda sig av för att säkerställa kvalitén på buss och chassi komponenter. För att 
kvalitetsstandarden som verktyg ska kunna anses vara tillräcklig för att säkerställa kvalitén på 
Scanias produkter så bör de dock implementeras rätt vilket kräver att företagskulturen 
genomsyras av ett kvalitetstänk. I Scanias fall så fungerar företagskulturen som en stödpelare till 
kvalitetsstandarderna då som Roland berättade så har man på Scania jobbat väldigt mycket med 
visualisering och man är väldigt öppen med att redovisas hur det ligger till i produktionen och 
vilka kvalitetsfel man upptäcker vilket har tvingat fram ett kvalitetsstänk i Scania. Den största 
fördelen med standarden ISO/TS-16949 är att fokus sätts på förbättring samt utveckling av 
produktionsprocessen hos leverantören genom PPAP samt att leverantörerna genom STD3868 
åläggs en skyldighet att informera vid ändringar av tillverkningsprocesserna. Detta i kombination 
med kontinuerliga uppdateringar av de befintliga kvalitetsstandarderna samt ett effektivt 
rapporteringssystem, e-quality (ett verktyg från STD 3868), resulterar i ett dynamiskt 
kvalitetsarbete. 
 
Kvalitetsstandarderna som verktyg är väldigt produktinriktade och de används för att förse 
kunderna med rätt kvalitet och kvalitet i sin tur definieras som “förmågan att uppfylla kundens 
uttalade och outtalade krav”, verktyget i sig är kund fokuserat, arbetet slutar och startar alltså 
med kunden. Vad gäller den interna och externa kunden, Scania produktionsenhet och köpare, 
kommer dessa att vara i fokus i båda standarderna då man lägger mycket vikt på 
produktionsprocesser och optimering av dessa samt rapporteringssystem och genom detta 
minskar på variationen i produktionen och risken för att defekta varor ska levereras till kunden. 
Kundens tillfredställelse ligger alltså som grund till användandet av dessa verktyg. 
För den externa kunden, samhället kommer arbete ske i största del genom STD3868- och OECD 
standarden där man behandlar hur man ska arbeta med reglering av miljöfarliga kemikalier hos 
Scania och leverantörerna, genom standarderna ställes även krav på att leverantörer ska följa EU 
miljö regulationer, dock så brister Scania vad gäller uppföljningen av OECD standarden.  
 
 
 
Med värderingen respekt för individen vill Scania utnyttja och erkänna alla anställdas kunskaper, 
ambitioner och erfarenhet. Detta behandlas i ISO/TS 16949 där man betonar vikten av 
engagemangen och kompetensutveckling för medarbetaren för kunna uppehålla och levererar 
den nivån av kvalitet som lovar sina kunder. ISO/TS16949 initierar arbetet med medarbetarna 
såsom kompetens- och medarbetarutveckling, det som inte behandlas i ISO/TS 16949 är själva 
tillvägagångssättet. För att få en klarare bild av hur Scania arbetar med detta så bör man titta på 
hur Scanias produktionssystem ser ut samt hur man arbetar med företagskulturen.  
 
Vad gäller kvalitetsstandarden STD 3868 som innefattar OECD standarden, så finns det krav på 
erbjuda anställda vidareutbildning. Hos Scania erbjuder man underleverantörer vidareutbildning 
inom SPS i de fall man finner det nödvändigt och på detta sätt tar man tillvara och främjar 
underleverantörens kunskaper som en helhet dock så sker detta inte på individ nivå. Det finns 
inget effektivt tillvägagångssätt för Scania att gå in och kontrollera att varje individ hos 
respektive leverantör arbetar på ett optimalt sätt. Man kan dra slutsatsen att man inte lyckas 
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säkerställa denna värdering endast med verktyg från standarderna. Genom standarderna försöker 
man dock säkra grundläggande rättigheter såsom mänskliga samt fackliga rättigheter, emellertid 
så lyckas man inte helt med detta då de saknas uppföljning av huruvida detta har implementerats 
på arbetsplatserna hos underleverantören.   
Den slutsatsen man kan dra är att standarderna ISO …. Är ett verktyg som kan användas för att 
kontrollera ifall Scania lever upp till sina kärnvärderingar, dock så bör detta arbete även använda 
sig av andra verktyg såsom hur ett starkt ledarskap som främjar implementeringen av 
standarderna samt ett produktionssystem som införlivar de värderingar som företaget har Är bra 
verktyg för att kontrollera ifall värderingarna säkerställs. Den enda värderingen som kan 
verifieras genom att endast undersöka arbete kring ISO/TS1 6949 och STD 3868 är värderingen 
kvalité. Då alla 3 värderingar är kopplad till varandra genom att kvalitet är ett kundcentrerade 
arbete och kan man kan inte få hög kvalitet på sina produkter utan engagerade och kompetenta 
medarbetar så leder en tillämpning av kvalitetsstandarderna på rätt sätt till att ge en bra grund till 
hur Scania har arbetat med sina värderingar. 
Den slutsatsen man kan dra är man genom användandet av kvalitetsstandarderna ISO/TS 16949 
och STD 3868 kan säkerställa Scanias kärnvärderingar till en viss grad. Detta då de tre 
kärnvärderingarna är sammankopplande till varandra genom kvalitet som är ett kundcentrerat 
begrepp där kunden och kundens behov ligger till grund för Scanias definition av kvalitet. För att 
i sin tur kunna uppehålla kvalitén bör man ha medarbetare som är engagerade och kompetenta. 
Utöver standarderna så spelar ledarskapet, företagskulturen och Scanias produktionssystem en 
viktig roll vad gäller införlivandet av värderingarna. 
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Bilaga A – PPAP 
 
De 18 ingående handlingarna som utgör PPAP 
 

1. Design	  Record	  
Detta	  är	  den	  gällande	  specifikationen	  av	  den	  färdiga	  produkten	  och	  dess	  ingående	  
komponenter,	  ofta	  i	  form	  av	  ritningar.	  

2. Authorized	  Engineering	  Change	  documents	  
Specifikationsändringar	  som	  överenskommits	  men	  som	  ännu	  inte	  införts	  i	  Design	  
Records.	  	  

3. Customer	  Engineering	  Approval	  
Konstruktions-‐	  eller	  processdetaljer	  som	  kunden	  speciellt	  vill	  godkänna.	  

4. Design	  Failure	  Mode	  and	  Effects	  Analysis	  (Design	  FMEA)	  
I	  Design	  FMEA	  analyseras	  vilka	  konstruktionsfel	  som	  kan	  finnas	  i	  produkten	  och	  värderar	  
deras	  betydelse.	  

5. Process	  Flow	  Diagram(s)	  
Ett	  flödesschema	  som	  tydligt	  beskriver	  stegen	  i	  produktionsprocessen	  och	  deras	  
inbördes	  ordning.	  

6. Process	  Filure	  Mode	  and	  Effects	  Analysis	  (Process	  FMEA)	  
I	  Process	  FMEA	  utgår	  man	  från	  de	  olika	  processtegen	  i	  processflödesschemat	  och	  i	  varje	  
steg	  analyserar	  man	  vad	  som	  kan	  gå	  fel,	  orsaken	  till	  felet	  och	  felets	  allvarlighet.	  

7. 	  Control	  Plan	  
I	  styrplanen	  framgår	  processtegen,	  vilka	  mätningar	  som	  görs	  och	  vilka	  mätsystem	  som	  
används,	  vilka	  utvärderingsmetoder	  som	  tillämpas	  samt	  åtgärder	  om	  något	  hamnar	  
utanför	  tillåtna	  variationsgränser.	  	  

8. Measurement	  System	  Analysis	  Studies	  
Statistisk	  studie	  där	  verkliga	  operatörer	  i	  verklig	  mätmiljö	  mäter	  upp	  verkliga	  detaljer.	  

9. Dimensional	  Results	  
Uppmätningsprotokoll	  som	  redovisar	  mätresultatet	  för	  alla	  dimensioner	  som	  visas	  på	  
ritningar	  och	  styrplaner.	  	  	  

10. Records	  of	  Material/Performance	  Test	  Results	  
Mätresultat	  på	  specificerade	  krav	  som	  utgör	  annat	  än	  dimensioner	  redovisas	  här.	  
Exempelvis	  temperatur,	  varvtal	  eller	  motstånd.	  

11. Initial	  Process	  Studies	  
Processtudie	  för	  att	  se	  till	  att	  processvariationen	  är	  under	  kontroll	  och	  tillräckligt	  liten.	  
Baseras	  på	  en	  statistik	  utvärdering	  (SPC)	  av	  100	  detaljer	  tagna	  ur	  en	  produktionsvolym	  
på	  minst	  300	  detaljer.	  Resultatet	  ska	  visa	  att	  man	  har	  en	  stabil	  process	  med	  en	  
processduglighet	  på	  minst	  1.67	  
	  
	  

12. Qualified	  Laboratory	  Documentation	  
13. Appearance	  Approval	  Report	  (AAR)	  
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Dokument	  för	  synliga	  detaljer	  där	  kunden	  har	  krav	  på	  utseendet,	  exempelvis	  färg,	  
ytstruktur	  eller	  glans.	  

14. Sample	  Production	  Parts	  
15. Master	  Sample	  

En	  detalj	  som	  mätts	  och	  redovisats	  i	  uppmätningsprotokollet	  ska	  bevaras	  av	  
leverantören	  som	  en	  referensdetalj.	  	  

16. Checking	  Aids	  
17. Customer-‐Specific	  Requirements	  

I	  denna	  ska	  bevis	  finnas	  för	  att	  de	  kundspecifika	  kvalitetsstyrningskraven	  uppfylls.	  
18. Part	  Submission	  Warrant	  (PSW)	  

PSW	  är	  det	  dokument	  där	  leverantören	  garanterar	  att	  produkten	  och	  
produktionsprocessen	  uppfyller	  kundens	  specifikationer	  och	  krav.	  Leverantören	  
garanterar	  även	  att	  alla	  relevanta	  PPAP-‐handlingar	  finns	  tillgängliga,	  vare	  sig	  kunden	  
begärt	  att	  få	  se	  dem	  eller	  ej.	  PSW	  kan	  antingen	  få	  ett	  fullt	  godkännande	  eller	  ett	  
interimsgodkännande,	  vilket	  innebär	  att	  något	  saknas	  eller	  behöver	  korrigeras.	  	  
	  

 
 
 
 
 
 
 


