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Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört åt ett företaget inom fordonsbranschen 
med egna produkter. Företaget är certifierat enligt ISO TS 16949 och 
kvalitetsplanering görs enligt APQP. De metoder 
utvecklingsavdelningen använder idag är främst anpassade för 
utveckling av mekaniska system. På senare år har efterfrågan på 
semiaktiva och aktiva produkter ökat kraftigt. 
  
För att möta den marknadens efterfrågan står företaget inför uppgiften 
att integrera mekatronik i dess befintliga utvecklingsmodeller och söker 
därför efter alternativ som är bättre anpassade för utveckling av 
elektroniskt styrda system och mjukvara och som även hanterar 
utveckling av säkerhetsklassade funktioner. Det här examensarbetet 
undersöker om det med går att integrera Automotive SPICE och ISO 
26262 med befintliga APQP och ISO TS 16949 som plattform. 
 
Med hjälp av processkartor beskrivs i rapporten aktiviteter som enligt 
Automotive SICE och ISO 26262 måste finnas och med dem tillhörande 
resultatdokument. Kraven ur Automotive SPICE och ISO 26262 
analyseras sedan mot företagets egen utvecklingsmodell för att avgöra 
hur väl den överensstämmer med kraven. Utifrån analysen ges förslag på 
vad som är viktigt att tänkta på vid en implementering. 
 
Slutsatsen är att det går att använda APQP som plattform genom att 
komplettera med livscykler enligt den V-modell som beskrivs i 



Automotive SPICE och ISO 26262. Livscyklerna kan tänkas iterera vid 
sidan APQP genom att förhålla sig till specificerade tidsgrindar. 
Aktiviteter som ryms inom V-modellen kan kompletteras med 
checklistor och resultatdokument för att uppfylla processpecifika krav. 
Flera av de management- och stödprocesser som finns i Automotive 
SPICE och ISO 26262 har motsvarigheter i ISO TS 16949.  
 
Eftersom mekatronik är en liten avdelning med begränsade resurser 
rekommenderas företaget börja med att skapa en utvecklingsprocess 
enligt den föreskrivna V-modellen och först därefter genomföra en 
fullskalig implementering av Automotive SPICE. Företaget 
rekommenderas avvakta med en implementering av ISO 26262, då 
faroanalys enligt ASIL förväntas innebära en omfattande arbetsinsats, 
tills implementeringen av Automotive SPICE fungerar i full skala. 
Nyckelord 
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Abstract 

This thesis is rendered to a company in the automotive industry with its 
own products. The company is certified according to ISO TS 16949 and 
quality planning is done according to APQP. The methods development 
department currently uses are primarily suited for the development of 
mechanical systems. In recent years, the demand for semi-active and 
active devices increased sharply. 
 
To meet the market demand, the company is faced with the task of 
integrating mechatronics in its existing development models and is 
therefore looking for alternatives that are better suited for the 
development of electronic control systems and software, and also 
manages the development of safety-classified functions. This thesis 
examines whether it is possible to integrate Automotive SPICE and ISO 
26262 with existing APQP and ISO TS 16949 as a platform. 
 
Using process maps described in the report activities under Automotive 
SICE and ISO 26262 must be present and with them the associated 
output documents. The requirements of Automotive SPICE and ISO 
26262 are then analyzed against the company's own development model 
to determine how well it complies with the requirements. Based on the 
analysis, suggestions on what is important to consider in case of an 
implementation. 
The conclusion is that APQP can be used as a platform by adding life 
cycles of the V-model described in the Automotive SPICE and ISO 



26262. Lifecycles may iterate alongside APQP through to relate to the 
specified time gates. Activities included within the V model can be 
supplemented by checklists and performance documents to meet 
process-specific requirements. Several of the management and support 
processes in the Automotive SPICE and ISO 26262 have counterparts in 
ISO TS 16949 certified. 
 
Because mechatronics is a small department with limited resources 
recommended now starts by creating a development process according 
to the prescribed V model and only then carries out a full-scale 
implementation of Automotive SPICE. It is recommended to wait with 
an implementation of ISO 26262, thou the hazard analysis according to 
ASIL is expected to involve a large amount of work, until the 
implementation of the Automotive SPICE works in full scale.o insert 
text 
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Ordlista 

APQP  Advanced Product Quality Planning, modell för kvalitetsplanering. 

Autosar  Automotive System Open Architecture. Ett partnerskap mellan 

fordonstillverkare, leverantörer och försäljare av halvledare som arbetar 

med att utveckla en öppen, standardiserad arkitektur för ECUer. 

(D)FMEA  Design-FMEA, felriskanalys för en produktdesign. 

ECU Electronic Control Unit, ett inbyggt system innehållande hård- och 

mjukvara som styr ett eller flera funktionsområden i ett fordon. 

Element En av delarna som skapar systemet. Ett element kan innefatta hårdvara, 

mjukvara, mekaniska eller manuella operationer. 

Flashing  Benämning inom fordonsindustrin för programmering av en EPPROM 

(electrically erasable programmable read-only memory).   

Fulltaktsprov  Kvalificering av en produktionsprocess vid fullskalig produktion. 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, är en sammanslutning av 

ingenjörer och vetenskapsmän från hela världen som ligger bakom mängder 

av litteratur, standarder och tidsskrifter inom elektriska och elektroniska 

ingenjörs- och datavetenskapliga områden. 

Integrated Software Item En uppsättning komponenter som integrerats till en större sammansättning 

i syfte att integrationstestas.  

ISO 9001 Internationell kravstandard för kvalitetsledningssystem inom ISO 9000. 

ISO TS 16949 Teknisk Specifikation särskilt framtagen för fordonsbranschen  

Lessons Learned Ett systematiskt sätt att ta till vara på tidigare erfarenheter. 

Livscykelmodell En metod för att strukturera ett projekt. Projektet delas in i ett antal större 

faser med grindar. Underordnade aktiviteter specificeras och förhållandet 

dem emellan i form av loopar och iterationer. 

Mappa  I denna rapport innebär mappa att ställa innehåll mot varandra i en tabell. 

Operations  Innefattar daglig styrning produktion/drift. 

(P)FMEA  Process-FMEA, felsriskanalys för en process. 

SOP  Start Of Production, slutgiltigt produkt- och processutförande godkänd. 

Work Product  Processprodukt, i den här rapporten ett resultatdokument. 

.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I mer än 30 år har företaget producerat avancerade produkter och över 200 världsmästar-titlar har erövrats 

med god hjälp av dess teknik under årens lopp. Företagets DNA är racing och passionen för motorsport 

är enorm vilket har lett fram till den unika positionen på marknaden.  

Idag finns företaget representerade i 50 länder världen över och utvecklar och tillverkar produkter för 

bland annat motorcyklar och bilar. Större delen av försäljningen går på export till framförallt Europa, 

Japan och USA. På senaste tiden har företaget haft en stark frammarsch inom området mekatronik med 

semiaktiva produkter till både motorcyklar och bilar. Detta område är en växande del av marknaden och 

därmed en viktig del av företagets framtid. Företagets utvecklingsavdelning är idag uppbyggd för 

utveckling av mekaniska produkter, ett arbetssätt som inte går att tillämpa fullt ut på mekatronik, 

elektroniska system och mjukvara. 

1.2. Problembeskrivning  

Företaget står idag inför problemet att kombinera och samordna ledningssystem för kvalitet, som ISO 

9000 och tekniska specifikationer som ISO/TS 16949 med kravspecifikationer som Automotive SPICE 

(baserad på ISO 15504) och ISO 26262. ISO 9000 och ISO/TS 16949 har båda sitt ursprung i mekaniska 

traditioner. Många av dagens produkter innehåller inte enbart mekanik och andelen elektronik och 

mjukvara ökar ständigt. Utveckling av framförallt mjukvara skiljer sig på många områden från mekanik. 

Eftersom företaget använder sig av APQP, som har sina rötter i mekanik, samt att företaget byggt upp sin 

APQP kring den egna mekaniskutvecklingen, uppstår idag komplikationer i samband med utveckling av 

system som innehåller både mekanik, elektronik och mjukvara.  

Automotive SPICE som är anpassad för utveckling av mjukvara och ISO 26262 som behandlar 

funktionssäkerhet hos elektroniska system för fordon <3500 kg är bättre lämpade för utveckling inom 

området för mekatronik. APQP styr idag företagets sätt att arbeta med projekt och företaget vill därför 

undersöka möjligheten att sammanföra modeller som ISO 26262 och Automotive SPICE med den egna 

APQP.  

Mekatronik är idag en liten avdelning med begränsat antal resurser och nya krav innebär ofta merarbete. 

Det är därför väldigt viktigt att fundera över hur arbetet kan bedrivas utifrån de resurser som finns att 

tillgå idag. 
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1.3. Syfte och målformulering 

Syftet med examensarbetet är att föreslå anpassningar av APQP avseende kraven i ISO 26262 och 

Automotive SPICE. 

Målsättningen är att analysera, identifiera och ge förslag på hur företaget bör bedriva sin 

mekatronikutveckling med hänsyn taget till Automotive SPICE, ISO 26262 och APQP. De övergripande 

målen med arbetet är: 

 Analysera företagets APQP. 

– Vad är APQP, går det att anpassa företaget APQP, vilken av företagets APQP är mest lämpad 

för en anpassning? 

 Kartlägga de krav som ska analyseras mot företagets APQP. 

– Vilka krav ska ingå analysen, finns det krav som inte ska ingå och i så fall varför? 

 Samordna kraven till en gemensam kravbild. 

– På vilket sätt kan analysen APQP mot ISO 26262 och Automotive SPICE utformas? 

 Går det att avgöra status för företagets APQP i förhållande till ISO 26262 & Automotive SPICE? 

 Utifrån analysen ge rekommendationer för anpassning av befintlig företagets APQP. 

– Vilka möjligheter respektive begränsningar finns i företagets APQP, avseende ISO 26262 och 

Automotive SPICE?  

1.3.1. Omfattning och avgränsningar 

Syftet med examensarbetet är främst att titta på utvecklingsarbetet inom ramen för mekatronik och 

därmed läggs fokus på utveckling av system och mjukvara. Hårdvara (elektronik) utvecklas huvudsakligen 

utanför huset och därför inkluderades inte ISO 26262-5:2011. Automotive SPICE innefattar inte hårdvara. 

Både ISO 26262 och Automotive SPICE innehåller stödprocesser som behövs för att fungera 

självständigt. Då många stödprocesser fanns mer eller mindre representerade i ISO/TS 16949, ansågs det 

rimligt att avgränsa arbetet från dessa. Nedan följer en förteckning över samtliga delar ur ISO 26262 och 

Automotive SPICE. Studien innefattar de delar som är markerade med grått. Författaren har således inte 

tagit någon hänsyn till omarkerade delar i detta arbete. 

 ISO 26262-1:2011 Vokabulär 

 ISO 26262-2:2011 Styrning av funktionssäkerhet 

 ISO 26262-3:2011 Funktionssäkerhetskoncept 

 ISO 26262-4:2011 Produktutveckling på systemnivå 

 ISO 26262-5:2011 Produktutveckling på hårdvarunivå 

 ISO 26262-6:2011 Produktutveckling på mjukvarunivå 

 ISO 26262-7:2011 Produktion och drift 

 ISO 26262-8:2011 Stödprocesser 

 ISO 26262-9:2011 Automotive Safety Integrity Level (ASIL)-orienterad och säkerhetsorienterad 

analys. 

 ISO 26262-10:2012 Riktlinjer för ISO 26262 

 Automotive SPICE 

o ACQ.3 Avtalsförhandling 

o ACQ.4 Bevakning av leverantörer 

o ACQ.11 Tekniska krav 

o ACQ.12 Legala och administrativa krav 

o ACQ.13 Projektkrav 

o ACQ.14 Förfrågan 
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o ACQ.15 Kvalificering av leverantörer 

o SPL.1 Anbudsförfarande mot leverantör 

o SPL.2 Release 

o SUP.1 Kvalitetssäkring 

o SUP.2 Verifiering 

o SUP.3 Gemensam granskning 

o SUP.7 Dokumentation 

o SUP.8 Konfigurationsstyrning 

o SUP.9 Problemlösning 

o SUP.10 Hantering av ändringar 

o ENG.1 Insamling av krav 

o ENG.2 Systemkravsanalys 

o ENG.3 Designa systemarkitektur 

o ENG.4 Mjukvarukravsanalys 

o ENG.5 Designa mjukvara 

o ENG.6 Konstruera mjukvara 

o ENG.7 Integrationstesta mjukvara 

o ENG.8 Testa mjukvara 

o ENG.9 Integrationstesta system 

o ENG.10 Testa system 

o MAN.3 Projektstyrning 

o MAN.5 

o MAN.6 Processindikatorer 

o PIM.3 Processförbättringar 

o REU.2 Program för återanvändning 

Analysen av företagets nuvarande arbetssätt har gjorts utifrån den dokumentation som finns via företagets 

ledningssystem för kvalitet. Hänsyn har därmed inte tagits till information och processer som inte framgår 

av dokumentationen.  

1.4. Företagsbeskrivning 

Företaget grundades för snart 40 år sedan då företagets ägare ensam började tillverka produkter till 

motorfordon inom racingbranschen i liten skala. Positiv respons från marknaden gav mer arbete och 

företaget kunde expandera. Sedan dess har företaget utökat sin verksamhet mot flera typer av fordon och 

på senare år även mot fabrikstillverkare (OEM), som blivit ett alltmer betydande kundsegment. Idag är 

förtaget en av branschens viktigaste aktörer och arbetar fortfarande med egen produktutvecklig. 

Företaget är etablerat globalt med försäljningskontor över hela världen. Sverige är huvudsäte och här finns 

största andelen produktion och utveckling. På senare år har elektroniskt styrda produkter präglat 

fordonsbranschen vilket har resulterat i att företaget utökat sin verksamhet med en mekatronikavdelning. 

Mekatronikavdelningen arbetar idag med utveckling av aktiv och semiaktiv teknologi. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras en redogörelse för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Här förklaras de kravspecifikationer som 

rapporten ämnar jämför samt dess tillhörande metoder. 

2.1. Automotive SPICE 

Automotive SPICE är ett ramverk för framtagning och kvalificering av utvecklingsprocesser för mjukvara. 

Innehållet härstammar från ISO/IEC 15504, också känd som SPICE. Automotive SPICE har tagits fram 

på initiativ från Automotive Special Interest Group (ASIG) som består av representanter från stora 

biltillverkare exempelvis Audi, BMW, Ford, Fiat, Daimler, Porsche, Volkswagen och Volvo. Automotive 

SPICE består av två delar, Process Assessment Model (PAM) och Process Reference Model (PRM). 

Automotive SPICE är indelad i två dimensioner, process- och kapabilitetsdimensionen (Automotive SPICE 

Process Assessment model (PAM), 2010). 

Processdimensionen är indelad i tre huvudkategorier med tillhörande sub-processer. Primary life cycle 

processes innefattar processer för anskaffning av produkter via leverantör. De kan även användas i motsats 

riktning då en leverantör levererar till en kund som är Automotive SPICE. Organizational life cycle processes är 

styrprocesser för hur arbetet ska bedrivas och Supporting life cycle processes är kompletterande stödprocesser. 
 

 

Figur 1 Sammanställning över processer Automotive SPICE (Automotive SIG, 2010). 
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Kapabilitetsdimensionen beskriver företagets förmåga att tillämpa innehållet från processdimensionen. I 

denna dimension beskrivs mognadsgraden för en process utifrån ett antal nivåer. Nivåerna är indelade i 

stegen 0-5. Grundläggande är att klara nivå 1. För att klara den krävs att samtliga subprocesser, Base 

Practices, från processdimensionen samt dess tillhörande resultatdokument, Work Products, implementerats. 

Till varje kapabilitetsnivå hör ett antal processegenskaper, Process Attributes (PA), vilka beskriver kriterierna 

för respektive kapabilitetsnivå. Till varje Process Attribute finns ett antal allmän praxis, Generic Practice 

(GP), vilka anger riktlinjer för vad som krävs för att uppnå Process Attributes. Till Generic Practice hör 

även föreslagna resurser i form av Generic Resources (GR) (Automotive SPICE in Pratice, 2008). 

För att uppfylla nivå 1 behöver exempelvis processen uppfylla PA 1.1, vilket i detta fall betyder att 

processen uppfyller sitt eget syfte. Med det menas att processen existerar och bevis för relevanta Base 

Practices med tillhörande Work Products finns tillgängliga. 

2.1.1. APQP (Advanced Product Quality Planning) 

APQP är ett tillägg till ISO/TS16949 och är en del av Core Tools. Core tools är en samling verktyg inom 

som tagits fram på initiativ av Automotive Initiative Action Group (AIAG). APQP är en metodik för 

kvalitetssäkring i samband med produktframtagning med syftet att skapa en samsyn mellan kunder och 

leverantörer inom fordonsbranschen. Förhoppningarna är att förenkla arbetet med produktframtagning 

och förenkla kommunikationen mellan olika parter samtidigt som kraven i ISO/TS 16949 uppfylls 

(AIAG, 2008). 

2.1.2. PPAP (Production Part Approval Process) 

PPAP är en kvalitetssäkringsprocess och är nära knutet till APQP. Den innehåller 18 punkter ska uppfyllas 

och presenteras för kund för godkännande av ny produkt. Den som levererar en PPAP skriver på en 

PSW, Part Submission Warrant, en slags försäkran om att innehållet i PPAP är utfört på ett korrekt sätt. 

PPAP innehåller bland annat dokument som beskriver flöde i tillverkningsprocess, FMEA, styrplan, 

protokoll från genomförda tester, vilken kontrollutrustning som används samt hur dess duglighet 

verifierats, resultat från kapabilitetsstudier med mera. Utöver detta levereras alltid 5+1 fysiska 

utfallsprover. Hänvisningar till dessa finns på protokoll från olika tester och samtliga krav har utvärderats 

för dessa produkter. Anledning till 5+1 är att 5 utfallsprover levereras till kund och 1 sparas som en så 

kallad master hos leverantören (AIAG, 2006). 

2.1.3. Styrplan 

Styrplan är en metod för att beskriva hur ett flöde styrs/kvalitetssäkras. I styrplanen beskrivs vad som 

kontrolleras för respektive flödessteg, hur det kontrolleras samt hur resultatet dokumenteras (International 

Automotive Task Force, 2009).  

2.1.4. FMEA (failure mode & effects analysis) 

FMEA är en metod för att identifiera, klassificera och prioritera risker. En potentiell risk bedöms i FMEA 

som produkten av riskens allvarlighet, sannolikheten att den inträffas samt sannolikheten att den upptäcks. 

Produkten blir ett tal, Risk Priority Number (RPN), som kan användas för att jämföra risker mot varandra 

(International Automotive Task Force, 2009). 
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2.2. ISO 26262 

ISO 26262 är en anpassning av IEC 61508 avseende organisationer som utvecklar elektriska och/eller 

elektroniska system för vägfordon < 3500 kg. ISO 26262 har tagits fram med anledning av det ständigt 

ökande kraven på säkerhet. I takt med ökande andel elektroniskt styrda säkerhetssystem ställs allt högre 

krav på att organisationer som utvecklat sådana system uppfyller relevanta krav och kan uppvisa bevis på 

att lämpliga verktyg, metoder och dugliga processer används (Kommitén för funktionssäkerhet i 

elektroniksystem SIS/TK 240/AG 16, 2011). 

Standarden är en guide som behandlar alla viktiga aktiviteter under den så kallade säkerhetslivscykeln. 

Säkerhetslivscykelns innefattar projektets initiering, framtagande av kravspecifikation avseende 

funktionssäkerhet, design och utveckling av säkerhetsrelaterade funktioner på system- och komponentnivå 

samt sådant som rör avveckling av produkten från marknaden, exempelvis support (Kommitén för 

funktionssäkerhet i elektroniksystem SIS/TK 240/AG 16, 2011). 

Standarden består av tio delar och beskrivs enligt V-modell enligt nedan. V-modellen förklarar sambanden 

de olika delarna.  

 

 

Figur 2 V-modell enligt ISO 26262 (Kommitén för funktionssäkerhet i elektroniksystem SIS/TK 240/AG 16, 2011). 
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2.2.1. ISO 26262-3:2011 Funktionssäkerhetskoncept 

Del 3 i ISO 26262 berör framtagande av ett så kallat funktionssäkerhetskoncept. Det innefattar en 

objektsbeskrivning innehållande alla, för produkten, relevanta krav. Utifrån kraven avgör företaget sedan 

vilken teknologi som är mest lämpad att använda. Antingen kan ny teknologi utvecklas alternativt används 

befintlig med eventuell modifiering. Om det sistnämnda är aktuellt krävs att en konsekvensanalys utförs 

som beskriver ändringar och dess konsekvenser (ISO 26262-3, Konceptfas, 2011). 

De krav som sammanställts lyfts sedan in i en faroanalys med efterföljande riskbedömning. Syftet med 

faroanalysen är att utvärdera farliga scenarion som kan uppstå vid utebliven funktion och klassificera dessa 

utifrån Automotive Safety Integrity Level (ASIL), som är säkerhetsnivåer avseende fordon. De faror som tas 

upp blir föremål för riskbedömning där avsikten är att minska dess uppkomst och/eller allvarlighet. ASIL-

nivån ligger till grund för produktutvecklingens omfattning (ISO 26262-3, Konceptfas, 2011). 

Slutligen sammanställs objektsdefinitionen, konsekvensanalysen, faroanalys och riskbedömningen till ett 

funktionskoncept som lägger grunden för vidare utveckling på systemnivå (ISO 26262-4, 

Produktutveckling på systemnivå, 2011). 

2.2.2. ISO 26262-4:2011 Produktutveckling på systemnivå 

Del 4 i ISO 26262 behandlar utveckling av system inklusive delsystem. Den innefattar aktiviteter för att 

beskriva det system som ska uppfylla de säkerhets- och funktionskrav som kommuniceras via 

funktionssäkerhetskonceptet. Funktionskraven omsätts till tekniska säkerhetskrav vilka fördelas till 

systemets olika delar. Systemet och dess delsystem beskrivs i en systemarkitektur, som är en metod för 

schematisk beskrivning. Systemkrav blir vidare utgångspunkten för andra krav som omfattar gränssnitt vid 

utarbetande av mjukvaru- och hårdvarukrav (ISO 26262-4, Produktutveckling på systemnivå, 2011). 

Del 4 kan uppfattas som två inriktningar. Den första riktningen beskriver utarbetande av ett system och 

den andra riktningen innefattar utvärdering av hård- respektive mjukvara mot systemet. Del 4 innehåller 

också avslutande funktionstester inför release till produktion, vilken också är den sista Work Product i del 

4, releaserapport för produktion (ISO 26262-4, Produktutveckling på systemnivå, 2011). 

2.2.3. ISO 26262-6:2011 Produktutveckling på mjukvarunivå 

Del 6 följer efter ISO 26262:2011-4, Produktutveckling på systemnivå. Systemkrav och systemdesign som 

utvecklats i del 4 fungerar som input för framställning av mjukvarans kravspecifikation. Utifrån 

kravspecifikationen görs en mjukvaruarkitektur som ligger till grund för konstruktion av mjukvaran (ISO 

26262-6, Produktutvekcling på mjukvarunivå, 2011). 

Del 6 täcker även in enhets- och integrationstestning av mjukvaran, både inbördes och för gränssnitt mot 

hårdvara. Målsättningen med del 6 är en verifierad och godkänd mjukvara som uppfyller samtliga 

funktions- och säkerhetskrav som är spårbara tillbaks mot funktionssäkerhetskonceptet (ISO 26262-6, 

Produktutvekcling på mjukvarunivå, 2011).  
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2.2.4. ASIL, Automotive Safety Integrity Level 

ASIL härstammar från IEC/EN 61508 där de kallas Safety Intergrity Level (SIL). Säkerhetsnivåer är något 

som uppkommit med anledning av historiska olyckor som inträffat. Frågor kring säkerhet hos elektroniska 

styrsystem har länge funnits hos säkerhetsintensiva verksamheter som exempelvis kärnkraftverk. Idag 

finns elektroniska styrsystem inom de flesta områden vilket gör frågan alltmer aktuell (ISO 26262-3, 

Konceptfas, 2011). 

ASIL består av fyra nivåer A-D, där D är den högsta nivån. Om processen inte behöver följa ISO 26262 

används ”-”. Modellen behandlar tre huvuddelar, allvarlighet, exponering och kontrollförmåga. För varje område 

görs en avvägning där sannolikheten multipliceras med konsekvensen vilket ger ett risktal. Utifrån 

risktalen fördelas riskerna in i kategorier som sedan utvärderas i en tabell, se exempel nedan (ISO 26262-3, 

Konceptfas, 2011). 

 

Allvarlighetsklass Exponeringsklass 
Kontrollerbarhet 

K1 K2 K3 

A1 

E1 - - - 

E2 - - - 

E3 - - A 

E4 - A B 

A2 

E1 - - - 

E2 - - A 

E3 - A B 

E4 A B C 

A3 

E1 - - A 

E2 - A B 

E3 A B C 

E4 B C D 

Figur 3 Övergripande beskrivning av klassificering enligt ASIL 

 

2.3. Kanban 

Kanban är en metod för att minska lager. Metoden är kundorderstyrd vilket innebär att ett inget 

produceras förrän ett behov finns. Inom Kanban används s.k. Kanban-kort vilka förmedlar information 

mellan två processteg. Inom tillverkningsindustrin används Kanban som ett verktyg för lagerstyrning. Ett 

kanbankort placeras exempelvis i en lastbärare vid en viss nivå. Operatören plockar material tills det att 

kortet dyker upp. Kortet beskriver här en miniminivå och lämnas till lagerpersonalen som fyller på 

(Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2005).  

2.4. Scrum 

Scrum är en projektledningsmodell där projektet delas upp i mindre delar som utvecklas i så kallade 

tvärfunktionella, självstyrande team. Precis som i Kanban så delas arbetet upp i mindre beståndsdelar, 

vilka prioriteras med avseende på tidsåtgång. I Scrum används så kallade sprintar som innebär en 
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förutbestämd loop om 1-4 veckor och avser en viss mängd arbete. Arbetsåtgången planeras vid start av ny 

sprint och följs sedan kontinuerligt upp genom korta uppföljningsmöten (Kniberg & Skarin, 2010). 

2.5. Kvalitetsplan 

En kvalitetsplan beskriver arbetssätt, rutiner etc. som ska användas för att styra kvaliteten för t.ex. en 

process. Syftet med en kvalitetsplan är att visa hur en process ska kvalitetssäkras genom ett helt flöde. 

Planen ska omfatta kvalitetspåverkande aktiviteter som utförs. 
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3. Metod och genomförande 

Detta kapitel redogör för vilka metoder som valts samt motivering till varför. Vidare följer en beskrivning över arbetsgången. 

3.1. Val av metoder 

För arbetet valdes fyra huvudsakliga metoder där litteraturstudie och sekundära data användes för att 

samla in empiri. Processkartläggning och kvalitetsplaner användes för att jämföra och presentera data.  

3.1.1. Litteraturstudie och sekundära data 

Då arbetet har sin utgångspunkt i ett antal kravspecifikationer krävdes en litteraturstudie som underlag. 

Referenslitteraturen är skriven på ett objektivt sätt och förklarande litteratur har till viss del använts som 

stöd vid tolkning av innehållet.  

En av huvuddelarna i arbetet var att studera företagets arbetsprocess, för att skapa en förståelse kring dess 

processer, rutiner och system. Alla data kring nuvarande arbetssätt fanns att tillgå i företagets 

ledningssystem för kvalitet. Därför ansågs lämpligt att använda befintlig data framför att samla in ny.  

3.1.2. Processkartläggning  

Större delen av materialet är textbaserat och tar därför tid att sätta sig in i. För att underlätta förståelsen 

valdes att göra processkartor. Processkartor ger en god överblick över processer och förhållanden till 

andra delar. Då företaget redan idag presenterar sina egna processer i kartform ansågs det rimligt att 

använda sig av ett liknande upplägg. Därför användes en modell från Volvo Aero som demonstreras i 

boken Kvalitet från behov till användning av Bergman & Klevsjö, 2012. Den ger en pedagogisk bild över 

processen, dess input och output samt kunder och leverantörer.  

3.1.3. Kvalitetsplaner 

För analys av företagets APQP 1 mot ISO 26262 och Automotive SPICE gjordes kvalitetsplaner. Det är 

ett användbart format som kan användas vid planering inför en implementering (IVF Industriforskning 

och utveckling AB, 2001). Utformning av kvalitetsplanerna är tänkt att ge läsaren en god överblick över 

företagets nuvarande status mot ISO 26262 och Automotive SPICE, och visa på de möjligheter som finns 

i den befintliga processen, APQP 1. Eftersom analysen handlar om att preliminär planera för 

kvalitetsförebyggande aktiviteter benämns de kvalitetsplaner i denna rapport. 

  



12 

3.2. Genomförande 

Inledningsvis utforskades de två kravspecifikationerna ISO 26262 och Automotive SPICE för att skapa en 

bild över dess omfattning. Båda visade sig vara omfattande till storlek och eftersom arbetet var 

tidsbegränsat behövde avgränsningar göras och författaren valde att fokusera på ISO 26262 och 

Automotive SPICE (se kapitel 1.3.1 för en exakt beskrivning över vilka delar som ingår). När 

avgränsningarna gjords studerades utvalda delar i en litteraturstudie. Litteraturstudien kompletterades för 

ökad förståelse och hjälp att tolka referenslitteraturen. Resultatet av litteraturstudien sammanställdes i 

processkartor. 

Parallellt med litteraturstudien samlades sekundära data in från företagets ledningssystem för kvalitet. 

Resultatet sammanställdes i en tabell och relevanta resultatdokument valdes ut och beskrevs mera 

ingående. Resultatet från litteraturstudien och de sekundära data som samlats in jämfördes sedan i 

kvalitetsplaner för att upptäcka eventuella samband samt hitta förbättringsmöjligheter.  

3.2.1. Processkartläggning 

En viktig del i arbetet har varit att skapa en tydlig bild över de processtillägg som kravspecifikationerna 

förespråkar. Därför användes en processkartläggningsmodell från Volvo Aero. Den anger tydlig från vem 

informationen kommer, vilken typ av information, hur den ska processeras, vad processen resulterar i 

samt vem som ska använda den processade informationen. Processkartorna refererar till Work Products 

men beskriver inte dess innehåll. Som komplement till processkartorna finns förteckningar med 

förklaringar till respektive Work Product i Appendix A-D. Processkartläggningen är inte en fullständig 

jämförelse mellan de nya kraven och företagets befintliga process, tyngden ligger snarare på att i grova 

drag visa hur arbetet kan se ut med hänsyn till kraven i ISO 26262 och Automotive SPICE. 

Processkartans är uppbyggd med byggstenar enligt nedan. 

 

3.2.2. Kartläggning av APQP 1 

För att kartlägga och förstå företagets nuvarande arbetsprocess studerades och sammanställdes relevanta 

data från företagets kvalitetsledningssystem. Ledningssystemet finns tillgängligt via ett webbaserat system 

som företaget valt att kalla Navigatorn. I Navigatorn fanns förklarande processkartor att tillgå. Enligt 

företaget relevanta rutiner för respektive process, checklistor och mallar var länkade och kunde på så vis 

identifieras. I den här rapporten valdes att enbart följa processen APQP 1, eftersom den ansågs mest 

omfattande av företagets fem olika APQP-modeller. Processens alla olika faser sammanställdes i en tabell. 

Utifrån tabellen drogs sedan korsreferenser till resultatdokument för respektive processteg.  

Aktivitet 

Beslutspunkt 

Avslutad aktivitet, gå vidare 

Aktivitet ej korrekt utförd, gå tillbaks 
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3.2.3. Kvalitetsplaner 

Efter att resultatet från litteraturstudien och kartläggning av APQP 1 genomförts jämfördes de båda 

resultaten med hjälp av kvalitetsplaner. Kvalitetsplaner togs fram för respektive processteg för att punktvis 

jämföra kravspecifikationerna mot APQP 1. Här valdes att särskilja referenslitteraturen åt och göra 

separata kvalitetsplaner för Automotive SPICE respektive ISO 26262. Kvalitetsplanerna kom slutligen att 

innehålla en processbeskrivning, syftet med processen, vilka krav som ingår, viktiga Work Products samt 

förhållande till APQP 1. Innehållet beskriver de delar från kravspecifikationerna som behövs för att ge en 

komplett beskrivning av respektive krav. För jämförelse mot APQP 1 räckte det med en kolumn. Som en 

sista punkt i planen gjordes ett fält för status. Syftet med status var att ge en bild över hur mycket 

anpassning som behöver göras vid en implementering. Likheter mellan APQP 1 och Automotive SPICE, 

ISO 26262 bedöms på en tregradig skala, där: 

 ”0” betyder nästan eller inga likheter finns i APQP 1, tillägg krävs; 

 ”+” vissa likheter, större/mer omfattande korrigeringar behövs; 

 ”++” många likheter, enklare/mindre korrigeringar behövs. 
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4. Beskrivning av företagets arbetsmodell 

Den här delen analyserar de processoutputs som APQP 1 genererar. Underlaget till detta kapitel är hämtat ur företagets 

ledningssystem. En sammanställning över APQP 1 finns att tillgå i Appendix E. Av sekretesskäl finns kopia på 

dokument som valts ut i analysen inte med i rapporten.  

4.1. APQP 1 struktur 

APQP 1 är indelad i 6 faser. Enligt APQP-manualen så är det egentligen fem faser men företaget har valt 

att lägga till en sjätte, fas 0, som fungerar som ett filter för att prioritera interna och externa projektförslag. 

Faserna är uppbyggda enligt APQP-manualens cykler, planering, produktdesign och utveckling samt 

processdesign och utveckling. Dessa tre innefattar en rad aktiviteter och löper till större delen parallellt 

under en fas. Varje fas avslutas med ett uppföljningsmöte, grindmöte. Grindmötet är till för att verifiera en 

fas innan inträde i nästa fas. 

Fas 1 kallas ”genomförbarhetsanalys” och handlar om att avgöra om projektet är genomförbart och i linje 

med kundens krav och önskemål. Här utvecklas själva produktkonceptet övergripande.  

Fas 2, utveckling, går ut på att i detalj utveckla produkten, resultatet ska vara färdigt underlag för 

framställning av prototyp.  

Fas 3, förserieutveckling, här utvärderas prototyper och ändringar genomförs inför framställning av 

förserie och release till produktion.  

Fas 4, industrialisering, är målet kvalificera produktionsprocessen inför slutgiltigt godkännande och 

fulltaktprov.  

Fas 5, uppföljning, innebär SOP och fulltaktsprov, om det inte gjorts i samband med förserie. I den här 

fasen dokumenteras ändringar och eventuella Lessons Learned för att undvika framtida misstag. Efterkalkyl 

genomförs och plan för kontinuerlig förbättring av produkt och produktionsprocess för produktens livstid 

tas fram. Slutgiltig avstämning mot kund görs och projektet lämnas över från projekt till 

operation/produktion. 

4.1.1. TPS 

Teknisk projektspecifikation (TPS) är ett dokument där kundens och företagets egna krav sammanställs. 

Här definieras hårdvara respektive mjukvara, viktiga milstolpar, ritningsrevisioner samt 

kommunikationskanaler. 

4.1.2. FMEA 

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) används som verktyg för riskbedömning på produktnivå. 

Företaget gör FMEA för både tillverkningsprocess (P) och design (D). Krav på process-(P)FMEA ställs på 

leverantörer för riskbedömning av externa processer. PFMEA från externer tillhandahålls i samband med 

PPAP från leverantör. Bedömningskriterier finns specificerade i separat dokument. 

4.1.3. PS 

Performance specification (PS) är ett dokument som kompletterar TPS. I PS specificeras i detalj 

funktionskrav avseende robusthet mot t.ex. vibrationer, yttre miljö och hållfasthet. Här specificeras även 

produktens testprogram och kriterier för godkännande. 
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4.1.4. Projektplan 

Projektplanen beskriver projektet som helhet och innehåller projektbeskrivning, produktbeskrivning, 

övergripande planer för validering och tester, projektmål, prioriteringar, budget, tidplan och risker. 

4.1.5. Speciella egenskaper 

Metod för att styra kritiska egenskaper (KE) rörande funktion och/eller säkerhet. Dessa hanteras via 

markering på ritning, vidare i FMEA, styrplan och instruktioner. Säkerhets noteras med [S] och funktion 

som [F]. Som ett komplement till speciella egenskaper finns dokumentet hantering av kritiska egenskaper. 

4.1.6. Processflödesschema 

Schema för att beskriva produktens flöde genom exempelvis tillverkning och lagring. Schemat ingår i 

PPAP och är till för att förklara produktflöden för externer. 

4.1.7. Styrplan 

Plan som beskriver kvalitetsstyrning för respektive aktivitet, exempelvis operationssteg i samband med 

tillverkning. Kritiska egenskaper som tilldelats produkten vid klassificering av speciella egenskaper ska 

tydligt framgå i styrplanen.  

4.1.8. Ändringsbegäran 

Ett dokument som fungerar som en loggbok över projektändringar. Där definieras objektet som är 

föremål för ändring samt ändringens innebörd. 

4.1.9. Lessons Learned 

Dokumenterar lärdomar från tidigare projekt. Före avslutat projekt samlar företaget in sådan information 

som kan vara till nytta för andra projekt och upprättar en Lessons Learned. Nästa gång ett liknande 

projekt uppkommer går man tillbaks och tittar i dessa för att undvika att misstag upprepas. 

4.1.10. Konstruktionshandboken 

Dokument som innehåller viktiga konstruktionsparametrar och riktlinjer.  

4.1.11. Checklista för att frisläppa produkt 

En checklista som beskriver viktiga kontrollpunkter som ska genomföras före release av en produkt. 

4.1.12. Ritningshantering 

Dokument som beskriver hur ritningar ska hanteras, godkännas, arkiveras och distribueras. 

4.1.13. Navigatorn 

Navigatorn är ett webbaserat dokumentstyrningssystem från Canea, företaget har valt att intern döpa det 

till Navigatorn. I Navigatorn finns företagets ledningssystem beskrivet. Där finns även en projektmodul 

för at planera och styra projekt samt en ärendemodul för att hantera olika former av ärende. I rapporten 

kommer Navigatorn främst att nämnas som ett verktyg för projektstyrning. 

4.1.14. Projektmodulen i Navigatorn 

Projektmodulen är en modul i Navigatorn där färdiga projektmallar finns. Dessa är uppbyggda utifrån 

företagets APQP modeller och hanterar både information om projektet, projektorganisation, 

tidsplanering, aktivitetsfördelning, riskhantering samt har en egen kommunikationskanal där 

projektdeltagare kan kommunicera till projektgruppen.  
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4.1.15. Projekthistorik för APQP 

Dokument som fungerar som en loggbok för projektet. Loggen kan användas som underlag för Lessons 

Learned för framtida projekt. 
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5. Resultat 

Detta kapitel innehåller beskrivande processkartor och förslag på förbättringar/åtgärder som grundas på den jämförande 

anallysen från kvalitetsplanerna i Appendix F.  

5.1. Processkartor 

Processkartorna är grupperade efter typ, exempelvis systemrelaterade och mjukvarurelaterade. 

Processkartorna beskriver vilka aktiviteter som innefattas i respektive process samt vilka in- respektive 

outputs som är relevanta. In- och outputs beskrivs i resultatet som Work Products och benämns efter sitt 

namn, exempelvis WP 00-01, eller liknande. I Appendix A-D finns tabeller, uppdelade efter 

kravspecifikation, där varje Work Product förklaras. Processkartorna är uppbyggda med symboler enligt 

nedan. 

 

I figur 4 förklaras hur de olika processerna hänger ihop och dess förhållande till den V-modell som 

beskrivs i både ISO 26262 och Automotive SPICE. Pilarna i figuren beskriver den dubbelriktade 

spårbarheten mellan specificerade design- och funktionskrav, kriterier för verifiering och specificerade 

testfall. De vita pilformade textboxarna illustrerar de olika processerna. Under varje sådan textbox finns en 

ruta som beskriver var i APQP 1 respektive aktivitet troligtvis kommer att behandlas. 

 

Figur 4 Förhållande V-modell enligt Automotive SPICE, ISO 26262 och APQP 1

Aktivitet 

Beslutspunkt 

Avslutad aktivitet, gå vidare 

Aktivitet ej korrekt utförd, gå tillbaks 
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Utveckla koncept Release produkt 

Mjukvarukravsanalys 

Designa mjukvara 

Konstruera mjukvara 

Integrationstesta mjukvara 

Testa mjukvara 

Systemkravsanalys 

Designa systemarkitektur Integrationstesta system 

Testa system 
Spårbarhet 

APQP 1 punkt 2.1 – 2.15 

APQP 1 punkt 2.10 – 2.23 APQP 1 punkt 3.22 – 3.23 

APQP 1 punkt 3.22 – 3.23 

APQP 1 punkt 2.10 – 2.23 och 3.1 - 3.13 

APQP 1 Fas 1 APQP 1 Fas 5 

APQP 1 punkt 2.1 – 2.15 APQP 1 punkt 4.20 – 4.22 

APQP 1 punkt 2.10 – 2.23 APQP 1 punkt 4.20 – 4.22 
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Processkartan nedan beskriver kraven ur ISO 26262 och Automotive SPICE för den del som företaget i sin APQP 1 kallar ”utveckla produkt”. Utveckla 

produktkoncept går ut på att sammanställa produktens kravbild, tolka om kraven till funktions- och designkrav, kartlägga produktens säkerhetsklass samt göra 

preliminära antagande kring produktens design och testprogram. 

 

  

Leverantör Input Utveckla produktkoncept Output Kunder 

Fas 0 

 

Marknad 

 

TFT 

Projektplan 

 

Kundkrav 

 

Interna krav 
och för-
väntningar 

 

Funktions-
krav 

 

Lessons 
Learned 

 

26262-3 

WP 5.5 

WP 6.5.1 

WP 6.5.2 

WP 7.5.1 

WP 7.5.2 

WP 7.5.3 

WP 8.5.1 

WP 8.5.2 

 

A.SPICE 

WP 13-21 

WP 17-03 

System-
utveckling 

Ny 

teknologi 

Planera och 

definiera objektet. 

Gör preliminära 

designantaganden. 

Gör en faroanalys  

ASIL och 

riskbedömning 

Gör en 

konsekvensanalys 

som beskriver 

modifieringar. 

Befintlig 

teknologi 

Täcker  

analysen  

alla krav? 
Vilken teknologi 

ska användas för 

projektet? 
Innefattar konceptet 

alla krav? Finns tydlig 

spårbarhet till respektive 

krav ursprungskälla? 

 

Ta fram ett 

funktionssäkerhets-

koncept. 

Samla in alla krav 

från kunder, 

intressenter & 

myndigheter. 

Tolka kraven, är de 

genomförbara? Går de att 

omsätta till lämpliga 

systemkrav? 

Sammanställ kraven i en 

kravspecifikation. Mappa 

kraven mot tänkbara 

systemfunktioner. 

Funktionssäkerhets-

koncept färdigt 
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Utveckla och designa system innefattar att tolka produktkonceptet till genomförbara systemkrav och utifrån dessa ta fram en arkitektur för systemet och dess 

undersystem. Större delen av designen förväntas ske i APQP 1 fas 2 och görs då före detaljerad design av hård- och mjukvara. 

 

  

Leverantör Input Utveckla och designa system Output Kunder 

Konceptfas A.SPICE 
WP 17-03 
 
ISO 26262-2 
WP 6.5.2 
WP 6.5.1 
 
ISO 26262-3 
WP 8.5.1 
 
ISO 26262-4 
WP 5.5.4 
 

 A.SPICE 
WP 17-08 
WP 17-12 
WP 13-22 
 
26262-4 
WP 5.5.1 
WP 5.5.2 
WP 5.5.3 
WP 5.5.4 
WP 5.5.5 
WP 6.5.1 
WP 6.5.2 
WP 6.5.3 
 

Systemdesign 

Systemkravs-
analys 

A.SPICE 
WP 17-08 
WP 17-12 
 
ISO 26262-4 
WP 5.5.3 
WP 6.5.1 

 

A.SPICE 
WP 13.22 
WP 04-06 
WP 13-25 
 
26262-4 
WP 7.5.1 
WP 7.5.2 
WP 7.5.3 
WP 7.5.4 
WP 7.5.5 
WP 7.5.6 

Mjukvaru-
utveckling 
 
Inköp/SQA 

  

Identifiera 

systemkrav 

från 

konceptet 

Analysera, är 

identifierade krav 

genomförbara? 

 

Analysera påverkan, 

samverkan och 

gränssnitt med/mot 

avsedd systemmiljö 

Prioritera och 

kategorisera krav 

Planera kriterier för 

verifiering och 

validering av 

systemkrav 

 

 

Systemkravsanalys 

Fastställ och 

kommunicera krav  
Är alla krav inkluderade 

 och tydligt spårbara? 

Systemarkitektur/design 

Definiera arkitekturer 

för system och 

subsystem 

Föredela kraven till 

systemets olika delar 
Definiera interna- och 

externa gränssnitt 

Prototyp- 

design klar 
Är alla krav upptagna  

arkitekturer och spårbara? 
Sammanställ, prioritera och 

kategorisera arkitekturer 
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Mjukvaran ska konstrueras utifrån de systemkrav som specificerats vid utveckling av systemet. Mjukvaruutvecklingen kan ses som en subprocess i 

systemutvecklingen och är också föremål för APQP 1 fas 2. De bör delvis ske parallellt med systemutveckling. 

Leverantör Input Utveckla och designa mjukvara Output Kunder 

Mjukvaru-
utveckling 
 

 A.SPICE 
WP 04-06 
 
ISO 26262-4 
WP 5.5.1 
WP 5.5.2  
WP 7.5.1 
WP 7.5.2 
WP 7.5.4 
WP 7.5.6 
 
ISO 26262-6 
WP 5.5.1 
WP 5.5.2  
 

 A.SPICE 
WP 17-11 
WP 13-22 
 
26262-6 
WP 5.5.1 
WP 5.5.2 
WP 5.5.3 
WP 5.5.4 
WP 6.5.1 
WP 6.5.2 
WP 6.5.3 
WP 6.5.4 
 

Designa 
mjukvara 

Analys av 
mjukvaru- 
Krav 

A.SPICE 
WP 17-11 
 
ISO 26262-4 
WP 7.5.6 
 
ISO 26262-6 
WP 5.5.1 
WP 5.5.3 
WP 6.5.1 
WP 6.5.3 
WP 6.5.4 

 

A.SPICE 
WP 04-04 
WP 04-06 
WP 13-22 
 
26262-6 
WP 7.5.1 
WP 7.5.2 
WP 7.5.3 
WP 7.5.4 
WP 7.5.5 
WP 7.5.6 

Konstruera 
mjukvara 

 

  

Tolka om systemkrav till 

mjukvarukrav 

Analysera kraven, är de 

genomförbara? 
Fastställ interna och 

externa gränssnitt 

Prioritera och mappa 

krav mot mjukvaran 
Möter mjukvaran 

 alla systemkrav? Är de spårbara? 

Upprätta en 

kravspecifikation 

Analysera mjukvarukrav 

Skapa en arkitektur på 

hög nivå 
Fördela mjukvarukrav 

inom arkitekturen 
Utveckla interna och 

externa interface 

Utvärdera dynamiska 

beteenden 

  

Möter designen 

 alla krav? Är kraven spårbara? 

Definiera resursåtgång 

för komponenter 

Designa mjukvaran 

Planera hur mjukvaran 

ska valideras 

Gör en detaljerad design 

för mjukvaran  

(arkitektur på låg nivå) 

Detaljerad 

design 
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Konstruktion, integrering och test av mjukvara är även denna en subprocess till systemutvecklingen men förväntas vara föremål för både APQP 1 fas 2 och fas 3. 

Hur stor andel som faller under vilken fas beror på systemets- och prototypprogrammets omfattning. Beroende på antalet systemkomponenter och dess komplexitet 

förväntas antalet prototypklasser/integreringsnivåer variera.  

Leverantör Input Konstruera, integrera och testa mjukvara Output Kunder 

Mjukvaru-
utveckling 

A.SPICE 
WP 04-04 
WP 04-05 
 
26262-6 
WP 7.5.1 
 

 A.SPICE 
WP 08-50 
WP 08-52 
WP 11-05 
WP 13-50 
WP13-22 
 
26262-6 
WP 8.5.1 
WP 8.5.2 
WP 8.5.3 
 

System-
utvärdering 

A.SPICE 
WP 11-05 
 
26262-6 
WP 8.5.3 

 

A.SPICE 
WP 01-03 
WP 01-50 
WP 08-50 
WP 08-52 
WP13-22 
WP 13-50 
WP 17-02 
 
26262-6 
WP 9.5.1 
WP 9.5.2 
WP 9.5.3 
WP 10.5.1 
WP 10.5.2 
WP 10.5.3 
WP 10.5.4 
WP 11.5.1 
WP 11.5.2 
WP 11.5.5 

 

 

Fastställ kriterier för 

utvärdering av enheter 
Utveckla  

enheter 

Testa enheter och korrigera 

eventuella felaktigheter 
Möter enheter mjukvarudesignen? Är 

kraven spårbara? 

Konstruera mjukvara 

Ta fram en strategi för 

utvärdering av enheter 

Fastställ hur enheter ska 

integreras 
Fastställ hur integrations-

förfarandet ska utvärderas 
Genomför 

integrering 

Möter enheter all testkrav? Är kraven 

spårbara? 

Integrera och testa enheter 

Verifiera resultat av integrering 
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A.SPICE 
WP 01-03 
WP 01-50 
WP 17-02 
 

 A.SPICE 
WP 01-03 
WP 01-50 
WP 08-50 
WP 08-52 
WP 13-22 
WP 13-50 

  

  

Fastställ hur mjukvaran 

ska testas 
Genomför tester 

  

Testa mjukvaran 

Analysera testresultat 

Är tester godkända 

 och krav spårbara? 
Mjukvara färdig att 

integrera i system 
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Integrera och testa systemet är systemdelens högerled enligt V-modellen. Här sker integrering av hård- och mjukvara för olika nivåer och slutgiltiga tester på 

fordonsnivå utförs. 

 ISO 26262-2 
WP 6.5.3 
WP 6.5.5 
 
ISO 26262-3 
WP 7.5.1 
WP 7.5.2 
WP 8.5.1 
 
ISO 26262-4 
WP 5.5.2 
WP 5.5.3 
WP 5.5.5 
WP 6.5.3 
WP 7.5.1 
WP 7.5.2 
WP 7.5.3 
WP 10.5.1 
 

 26262-4 
WP 8.5.1 
WP 8.5.2  
WP 8.5.3 
WP 9.5.1 
WP 9.5.2 
WP 10.5.1 
WP 11.5.1 

 

  

 

A.SPICE 
WP 08-50 
WP 08-52 
WP 13-50 

Release till 
produktion 

  

Leverantör Input Integrera och testa system Output Kunder 

  

  

Fastställ hur mjukvaran 

ska testas 
Genomför  

systemtester 

Utvärdera systemet och dess funktionssäkerhet 

Analysera testresultat 

Är tester godkända och krav spårbara? 

Möter systemet alla säkerhetskrav? 
Utvärdera 

funktionssäkerhet 

Fastställ hur hårdvara och mjukvara 

ska integreras i systemelement 
Fastställ hur 

integrationens-förfarandet 

ska utvärderas 

Genomför 

integrering 
Är kraven  

spårbara? 

Integrera hårdvara och mjukvara och utvärdera delsystem 

Verifiera resultat, är 

integrering godkänd? 

Godkänt 

system 
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Inför överlämnandet av konstruktion till produktion sker en slutgiltig granskning av produktutvecklingsprocessen. Testresultat jämförs med den initiala kravbilden 

för att verifiera korrekt spårbarhet samt att inga krav utelämnats. Ofta finns en checklista som innefattar alla de delar som ska finnas tillgängliga i samband med 

release.  

Leverantör Input Överlämnande till produktion Output Kunder 

System-
utvärdering 

26262-2 
WP 6.5.3 
 
26262-4 
WP 10.5.1 
 
 

 

A.SPICE 
WP 08-16 
 
26262-4 
WP 11.5.1 

 

Produktion 

 

 

Release till produktion 

Definiera det funktionella 

innehållet för release 

Definiera vilka produkter/delar 

som ska releaseas 

Ta framschema för 

klassificering av release 

Är byggaktiviteter och 

byggmiljöer definierade 

Är release grundat på 

konfigurerade enheter 

Kommunicera typ, servicenivå 

och hur länge support varar 

Fastställ vilken media 

release ska levereras via 

Objekt redo för release 

till produktion 
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5.2. Förbättringsförslag 

De åtgärder, förslag till förbättring, som beskrivs nedan är en summering av den jämförande analys som 

gjorts i form av kvalitetsplaner. Kvalitetsplanerna finns i Appendix F och bryter ner processerna som 

beskrivs i processkartorna i detalj. Varje steg jämfördes sedan mot APQP 1 avseende likheter och 

skillnader. I de fall många likheter finns markerades den delen med ”++”, i de fall få likheter fanns ”++” 

och i de fall likheter saknades ”0”. De förslag till förbättring som beskrivs nedan är till största delen en 

summering av de delar som i kvalitetsplanerna markerats med ”+” eller ”0”. 

5.2.1. Komplettera checklistor och resultatdokument 

Samtliga av de checklistor och resultatdokument som kompletterar APQP 1 bör kompletteras med 

innehåll avseende mekatronik, i detta fall sådant som rör utveckling av elektroniska system och mjukvara. 

Där dokument saknas bör så upprättas. Exempel på där checklistor används är vid verifiering av 

produktkoncept i fas 1, verifiering inför release samt vid konstruktionsgenomgångar och grindmöten. 

Exempel på viktiga resultatdokument är Projektplan, PS och TPS. 

5.2.2. Funktion ska vara styrande 

Enligt både ISO 26262 och Automotive SPICE måste företaget tänka funktioner. Produktkrav ska tilldelas 

funktion och beskrivas ur ett funktionsperspektiv. Det är varken själva produkten eller dess krav som 

klassificeras avseende säkerhet utan de funktioner som produkten behöver för att uppfylla sitt syfte som 

produkt. Det är därför mycket viktigt att bestämma vem som ansvarar för funktionen när utveckling köps 

från leverantör, exempelvis konstruktion/utveckling av elektronisk hårdvara.  

5.2.3. Dubbelriktad spårbarhet 

Både ISO 26262 och Automotive SPICE ställer höga krav på spårbarhet i båda riktningar. Med det menas 

att funktionskrav kan härledas till verifieringskriterier och verifieringskriterier till funktionskrav. Det är 

därför viktigt att ta fram kriterier för verifiering/validering i samband med att funktionskraven 

specificeras. Det skapar också förutsättningar att uppskatta lämpliga testfall/testmiljöer, vars kostnader 

måste inkluderas i projektet budget. Det är bra om preliminära antaganden kan göras redan i utveckling av 

produktkonceptet, så att kostnaderna verkligen täcks in i projektbudget. Det är också en del i V-konceptet 

att konstruktion verifieras för den nivå som konstruktionen äger rum och inte senare. Det kan också ses 

som en fördel vid iterativa arbetsmodeller då resultat kan utvärderas kontinuerligt och åtgärder sättas vid 

rätt tillfälle. 

5.2.4. Designa arkitekturer 

System- och mjukvara ska enligt Automotive SPICE och ISO 26262 designas som arkitekturer. 

Arkitekturer ska göras preliminärt redan vid utvecklin av produktkonceptet och vidare på detaljnivå för 

respektive nivå i konstruktionskedjan. I arkitekturen ska kunna utläsas var säkerhetsrelaterade funktioner 

äger rum, referenser till teknisk information, dataflöden och gränssnitt mot omgivande yttre- och inre 

miljö.   
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5.2.5. Program för återanvändning 

Både Automotive SPICE och ISO 26262 förespråkar återanvändning av beprövad teknologi. Särskilt 

påtagligt blir det för produkter som innefattar säkerhetsklassade funktioner enligt ASIL. ASIL innebär 

komplicerade utvecklingsprocesser och ofta omfattade testprogram. Genom att återanvända redan 

kvalificerad teknik kan både tid och pengar sparas samt onödiga risker minimera. Företaget bör därför ta 

fram en plan över hur mekatronik på sikt ska inkluderas i konstruktionshandboken och vad som ska ingå.  

5.2.6. Faroanalys med ASIL 

Idag finns ingen process i företaget där faroanalys enligt ASIL kan tillämpas. För att göra sådana analyser 

behöver företaget först samla in trovärdiga data från fältet, via myndigheter och egna erfarenheter, som 

underlag för uppbyggnad av säkerhetsklasser. Det är troligt att en sådan insamling är både tids- och 

resurskrävande. ASIL ställer höga krav på konstruktion och spårbarhet eftersom det måste finnas en 

specifik utvecklingsprocess för respektive ASIL-klass. Det kan även vara till hjälp att studera hur andra 

företag arbetar med säkerhetsanalyser inom sina utvecklingsverksamheter. 

5.2.7. Strategisk planering för releaser 

Företaget har idag en bra checklista som kontrollunderlag inför release. Den bör förslagsvis kompletteras 

med en tydlig plan över vilka releaser som är aktuella, kategorisera och prioritera efter innehåll, definiera 

kriterier för innehållet i respektive kategori samt planera när respektive kategori ska frisläppas. Det ger en 

möjlighet att hitta fel i ett tidigare skede. 

5.2.8. Tydligare specificering av gränssnitt 

Både ISO 26262 och Automotive SPICE talar för tydligt specificerade gränssnitt. För de dokument som 

idag specificerar företagets hård- och mjukvara saknas enligt författaren tydlig struktur för hantering av 

gränssnitt. För att uppfylla innehållet i ISO 26262 och Automotive SPICE bör företaget komplettera sina 

dokument så att det tydligt går att se specifikationer för gränssnitt. Specifikationer för gränssnitt kan 

exempelvis innehålla följande enligt Automotive SPICE: 

 För hårdvaran relevanta driftsförhållanden och relevanta konfigurationsparametrar; 

 Hårdvarufunktioner som säkerställer självständighet mellan element och som stödjer mjukvarans 

partitionering; 

 Delade- och enskilt bruk av hårdvaruresurser; 

 Mekanism för access till hårdvaruenheter; och 

 Interaktioner med omgivande miljö. 

5.2.9. Strategisk planering för prototyper 

Prototyper planeras idag i Projektplanen. Det framgår inte i APQP 1 om företaget använder något 

specifikt prototypprogram. Företaget bör fråga sig om det går det att planera prototyper för olika 

systemnivåer? Går det att bryta ner dem i mindre beståndsdelar till fördel för ett iterativt arbetssätt? Inom 

fordonsbranschen förekommer kategorisering av prototyper till A, B, C och så vidare för att i ett så tidigt 

skede påbörja tester och upptäcka eventuella problem. Ofta förekommer prototyper på olika nivåer, 

exempelvis komponentnivå (låg nivå) och fordonsnivå (hög nivå) (Hoermann, Mueller, Dittmann, & 

Zimmer, 2008). Det kan därför vara en god för företaget idé att börja planera, kategorisera och prioritera 

prototyper efter innehåll. Prototypstrategin kan integreras i releasestrategin.  

5.2.10. Designa enkla processer 

Innehållet i Automotive SPICE och ISO 26262 kan lätt medföra en ökad arbetsbörda. Ju fler dokument 

företaget använder, desto mer arbete kommer behöva läggas på administration granskning av innehåll för 
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att säkerställa exempelvis spårbarhet. Risken för att saker glöms bort eller försvinner ökar. Detta kan 

också leda till ökad stress som medför slarvigt utförda eller i värsta fall uteslutna moment. Företaget bör 

därför undersöka om det finns programvara som täcker hela konstruktionsförfarandet.  

5.2.11. Skapa livscyklar och jobba iterativt 

Idag styr mekatronik sitt arbete via en modell enligt Kanban-Scrum. ISO 26262 och Automotive SPICE 

förespråkar livscyklar inom projekt vilket kan ses som en loop innehållande ett antal aktiviteter. En 

projektfas kan innehålla en eller flera livscyklar. Företaget bör komplettera APQP 1 med livscyklar 

anpassade för mekatronik. Dessa kan sedan fortsättningsvis styras med hjälp av Kanban-Scrum modellen.  

Enligt författaren kan det vara bra att lägga till Lessons Learned som en stående punkt till de löpande 

uppföljningsmötena så att processen ständigt förbättras inför nästkommande sprintar.  

5.2.12. Definiera resurser för mekatronikavdelningen 

I APQP 1 fördelas aktivitetsansvaret mellan ett antal resurser. Exempel på resurser i APQP 1 är 

konstruktion, projektledning och beställare. Det kan vara fördelaktigt att definiera ett antal resurser 

avseende mekatronik för att förtydliga hur arbetsfördelningen inom mekatronikavdelningen förhåller sig 

till APQP 1.  
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6. Diskussion 

Samtliga kravspecifikationer som använts i detta arbete är av omfattande innehåll och storlek. För att 

underlätta förståelsen och för att lättare förstå komplexiteten valde författaren att skapa processkartor som 

övergripande beskriver processers uppbyggnad och koppling till varandra och resulterande 

dokumentation. 

Andra viktiga faktorer till arbetets utformning var begränsad tidsåtgång samt att många ISO standards är 

upphovsrättsskyddade och måste köpas. I detta fall innebar det en begränsning eftersom exempelvis ISO 

26262 innefattar 10 delar som kostar runt 1 000 SEK per del. Eftersom detta arbete inte innebar en 

implementering ansåg företaget det inte försvarbart att köpa alla delarna i detta skede. 

APQP är en modell för kvalitetplanering tänkt som ett komplement till ISO 9001, ISO TS 16949 och 

förutsätter stöd från ett ledningssystem. ISO 26262 och Automotive SPICE är också 

kvalitetsplaneringsmodeller men innehåller egna stödprocesser med viss kvalitetsledning. De är dock inte 

att anse som kompletta ledningssystem för kvalitet då de inte innefattar hela företaget. För att jämföra 

samma sak valde författaren att jämföra processer som främst är knutna direkt till utveckling av system 

och mjukvara. Eftersom alla tre, ISO 26262, Automotive SPICE och APQP, producerar resulterande 

dokumentation, Work Products, valde författaren att särskilt studera likheter och skillnader dem emellan. 

Kvalitetsplanerna i den jämförande analysen ansågs vara ett lämpligt sätt att mappa krav mot verklighet. 

Kvalitetsplanerna i den här rapporten skiljer sig något från den definition som vanligtvis används för en 

kvalitetsplan men författaren ansåg ändå att begreppet var passande för ändamålet. Varje krav har 

utvärderats och tilldelats en statussymbol. Symbolen hoppas ge läsaren en uppskattning av hur mycket 

arbete som behöver läggas ner för respektive process vid en implementation.  

Vissa delstandarder som inte ingått, hade kanske kunnat resultera i ytterligare input till resultatet: 

 ISO 26262-2 omfattades inte av arbetet, därmed saknas detaljer kring uppbyggnad av säkerhets- 

och projektplan. Eftersom företagets projektplan varit en viktig del i arbetet borde en jämförelse 

mot den som beskrivs i SIO 26262-2 gjorts. 

 ISO 26262-8 omfattades inte av arbetet och därmed saknas detaljer för hur verifieringar bör 

utföras. Det hade varit bra och jämföra företagets egna verifieringsmetoder, 

konstruktionsgenomgångar och grindmöten, mot ISO 26262. 

 ISO 26262-9 omfattades inte av arbetet och därmed detaljer för hur faroanalys enligt ASIL ska 

utföras. Innehållet i SIO 26262-3 var dock ganska omfattande och gav en god översiktbild över 

vad ASIL är och hur det fungerar.  

 ISO 26262-1 omfattades inte av arbetet och därmed utelämnades vissa termer och definitioner 

vilka enbart finns beskrivna i denna del. Det kan medföra vissa oklarheter kring detaljfrågor.  

 De delar i rapporten som rör Automotive SPICE är baserat på PRM och PAM framtagna av 

Automotive SIG. Det kan innebära att innehåll uteslutits som finns med i den ursprungliga källan 

ISO/IEC 15504 Process Reference Model. Vid en implementering måste därför denna användas 

som underlag för att säkerställa fullständig täckning.   
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För att undvika problem som detta arbete inneburit rekommenderas den som ämnar göra ett liknande 

arbete att dela in arbetet i två delar innefattande följande aktiviteter: 

Del 1 

 Avgränsa tidigt och om möjligt jobba med en kravspecifikation och försök få med hela innehållet 

istället som för i detta arbete jobba med två ofullständiga. 

 Lägg mycket tid på att kartlägga omfattning och historia för den kravspecifikation som är föremål 

för studien. Det är bra att känna till historien för att få reda på hur den förhåller sig till andra 

standarder och kravspecifikationer. Då kan redan i ett tidigt upptäckas om ytterligare standards 

eller kravspecifikationer bör inkluderas i studien. Det visade sig t.ex. för detta arbete finnas olika 

uppfattningar kring vad som var viktigast i Automotive SPICE samt att det kunde finnas delar ur 

ISO 15504 Process Reference Model som inte fanns med i Automotive SPICE men som ska 

finnas med vid en fullständig implementering.  

 Det kan vara lämpligt att göra en tydlig budget eftersom många standarder är 

upprätthovsskyddade och måste köpas in. 

 Mappa kraven från standarden eller kravspecifikationen och jämför mot nuläget.  

Del 2 

 Ta reda på vad som är viktigt för företaget, hur vill de jobba? Ta hänsyn till både processägare, 

berörda avdelningar, kunder och leverantörer. Annars finns risken att viktiga gränssnitt missas. 

 Använd informationen för att skapa en process som passar företaget men uppfyller kraven ur 

standarden/kravspecifikationen, inte tvärtom.  
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7. Slutsats 

Analysen av företagets APQP gav att APQP 1 är den modell som är bäst lämpad för en anpassning. 

Strukturen i APQP 1 är mycket lik den i APQP referensmanual. Aktiviteterna i APQP 1 innehåller bilagor 

som resultatdokument och checklistor vilka är anpassade för det sätt som företaget arbetar på idag. Dessa 

bilagor innefattar därför främst sådant som berör aktiviteter utanför ramen för mekatronik. Det finns 

dokument, exempelvis PS, som tar upp information rörande elektroniska system och mjukvara men inte 

tillräckligt detaljerat för att uppfylla kraven i ISO 26262 och/eller Automotive SPICE. I samband med en 

implementering är det främst resultatdokument och checklistor som är av intresse att komplettera 

alternativt skapa nya men behålla strukturen i APQP 1 som bas. Resultatdokument bör även kompletteras 

med tydligare spårbarhet. Spårbarheten måste vara dubbelriktad vilket innebär att det ska gå att spåra ett 

krav genom hela utvecklingskedjan både från koncept till slutprodukt och från slutprodukt till koncept.  

Jämförelsen mot kraven i ISO 26262 och Automotive SPICE gav att företaget bör skapa livscykler som 

kan iterera. Livscyklerna bör utformas med hänsyn till funktioners säkerhetskrav och komplexitet och i 

linje med den V-modell som föreskrivs i Automotive SPICE. Livscyklerna bör innefatta aktiviteter för att 

identifiera och tolka krav, designa arkitekturer för både hög och låg nivå, integrera och testa objekt samt 

för återkoppling via Lessons Learned och konstruktionshandbok. 

I rapporten uteslöts flera delar med anledning av arbetets tidsramar samt att stora delar av 

referenslitteraturen var kostnadsbelagd. Den här rapporten fokuserar därför huvudsakligen på de delar 

som direkt berör aktiviteter för utveckling av elektroniska system och mjukvara. I samband med en 

implementering måste såklart alla delar köpas in och analyseras. 

Den här rapporten ger ingen exakt bild över hur väl företaget uppfyller kraven i ISO 26262 och 

Automotive SPICE. Det beror dels på avsaknad av vissa delar men också på begränsning i tid. 

Kvalitetsplanerna hjälper dock till att skapa en övergripande bild över vad som finns eller inte finns och 

vad som är viktigt att fokusera på. Målet var att underlätta för företaget att ta vid där författaren slutat. 

7.1. Rekommendationer 

Eftersom företaget idag arbetar med mjukvaruutveckling i begränsad omfattning skulle en 

implementering, oavsett vilken, av ISO 26262 eller Automotive SPICE innebära en omfattande 

arbetsinsats. Eftersom ISO 26262 endast är tillämplig vid funktioner som klassas som säkerhetsrelaterade, 

kan den snarare ses som ett komplement till Automotive SPICE. ISO 26262 är även den som skiljer sig 

mest från företagets APQP. Det kan därför anses lämpligt att börja med att implementera Automotive 

SPICE. Det går även att finna många likheter mellan Automotive SPICE och ISO/TS 16949, vilket är att 

se som ytterligare argument för att välja denna först. Här kan processkartorna med tillhörande Appendix 

användas som ett hjälpmedel för att snabbare få en uppfattning om omfattningen. Kvalitetsplanerna i 

rapporten kan användas som en grund eftersom större delen av kraven redan finns mappade där.  

Automotive SPICE innefattar en process som heter Reuse Program Management (REU 2). Den beskriver hur 

företaget kan jobba för att effektivisera sin utvecklingsprocess genom att återanvända information. 

Mekatronik är en liten avdelning med begränsade resurser. För att hålla nere utvecklingskostnader och inte 

öka utvecklingstider, bör företaget så tidigt som möjligt ta fram en strategi för hur dokument, tester och 

resurser ska utnyttjas på smartast möjliga sätt. Andra avdelningar inom Research and Development (R&D) 

använder idag en konstruktionshandbok vilket även mekatronik bör ta fram. 

Mekatronik bör fortsätta styra sitt arbete enligt den egna Kanban-Scrum modellen. APQP 1 bör 

kompletteras med livscyklar vilka bör förhålla sig till milstolpar/grindar. Mera information om 
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livscykelprocesser finns i ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering – Software life cycle 

processes. 

Innehållet i APQP 1 bör revideras så att dubbelriktad spårbarhet används för samtliga stadier. Det kan 

även vara värt att komplettera mekanik, där så behövs. 
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Appendix A 

ISO 26262-3:2011 Konceptfas  

WP 5.5 Objektsdefinition med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

5.4.1 

Funktions- och icke funktionsrelaterade krav, såväl som krav gällande interaktioner med andra 
funktioner och enheter, ska tydliggöras. Informationen ska innehålla: 

 Ett funktionskoncept som beskriver syfte och funktion för olika tillstånd och situationer; 

 Villkor för drift och omgivning; 

 Lagar och andra relevanta krav från exempelvis internationella standards; 

 Likheter i beteenden hos funktioner, objekt eller beståndsdelar, om så finns; 

 Antaganden kring objekts förväntade beteenden; och 

 Konsekvenser för potentiella brister i beteende, inkluderat tidigare kända risker. 

 

5.4.2 

Objektets begränsningar, dess olika interface, och antaganden kring hur det interagerar med andra 
objekt och beståndsdelar, skall definieras med hänsyn till: 

 Objektets beståndsdelar; 

 Antaganden rörande objektet, vilken effekt olika beteenden får på andra objekt och element, 
som finns i dess omgivning; 

 Interaktioner med andra objekt och element; 

 Funktionskrav som ställs av andra objekt, element och omgivningen; 

 Funktionskrav som ställs på objektet, element och omgivningen; 

 Lokalisering och fördelning av funktioner mellan berörda system; och 

 Operativa scenarion vilka kan påverka funktionsdugligheten. 

 

WP 6.5.1 Konsekvensanalys med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

6.4.2.1 En konsekvensanalys ska göras för att identifiera och beskriva avsedda ändringar på befintligt 
utförande samt bedöma vilka konsekvenser det medför.  

6.4.2.4 Konsekvensanalysen ska identifiera och adressera till de delar som påverkas av ändringarna, samt hur 
användarvillkor ändras i jämförelse med tidigare utgåva, inkluderar skillnader i: 

 Handlingsduglighet för olika situationer och tillstånd; 

 Gränssnitt mot omgivningen; 

 Installationsparametrar som exempelvis placering på fordon, ändringar i värdfordon; och 

 Andra omgivningsrelaterade parametrar såsom temperatur, höjd, fuktighet, vibrationer, 
elektromagnetism, gränssnitt och typ av bränsle. 

 

WP 6.5.2 Säkerhetsplan (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

6.4.2.5 Säkerhetsrelaterade aktiviteter ska väljas i enlighet med tillämplig livscykelfas. 

6.4.2.9 Vid avsaknad av Work Products eller Work Products som inte är i paritet med ISO 26262, måste 
nödvändiga aktiviteter för att uppnå kraven enligt ISO 26262 fastställas. 

WP 7.5.1 Faroanalys och riskbedömning med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.1.1 Analysen ska baseras på informationen i objektsdefinitionen (WP 5.5) 

7.4.4.2 Det ska säkerställas att den detaljnivå som väljs med avseende på operativa situationer inte leder till en 
sänkning av ASIL-nivån. 

 

NOT: En lista med alltför många detaljerade scenarior kan leda till att faror underskattas. Det kan 
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därför vara lämpligt, även om det kan försvåra tolkning i bedömningsförfarandet, att hålla nere antalet 
operativa situationer i listan till ett mindre antal väl utarbetade situationer istället, alternativt dela in 
scenarion i kategorier med avseende på fara. 

WP 7.5.2 Mål för säkerhet med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.4.3 Mål för säkerhet ska tas fram för alla faror som tilldelats en ASIL i faroanalysen. Om liknande mål 
uppkommer ska dessa, om möjligt, bakas ihop till ett gemensamt mål. 

 

NOT: Mål för säkerhet är av högsta prioritet. Säkerhetsmålen ska uttryckas med avseende på 
funktion, inte som tekniska lösningar. 

7.4.4.6 Säkerhetsmålen tillsammans med egenskaper (ASIL) ska specificeras enligt ISO 26262-8:2011, avsnitt 
6. 

 

WP 7.5.3 Verifieringsrapport för granskning av faroanalys, riskbedömning och säkerhetsmål med 
utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.5 Faroanalys, riskbedömning och säkerhetsmålen ska kontrolleras enligt ISO 26262-8:2011, kapitel 9, 
och inkludera: 

 Fullständighet med hänsyn till situationer (7.4.2.1) och faror (7.4.2.2) 
7.4.2.1: Driftsrelaterade situationer och tillstånd där funktionsfel resulterar i fara, skall beskrivas både för 
fall där fordonet hanteras på rätt respektive förutsägbart felaktigt sätt. 
7.4.2.2: Faror ska identifieras med hjälp av lämpliga metoder. Faror ska definieras i termer av villkor eller 
beteenden som kan observeras på fordonsnivå. Endast faror som går att koppla till objektet är föremål för 
analysen. Händelser som uppstår från kombinationer av händelser och risker är föremål för bedömning. 
Faror ska konsekvensklassas. Identifierade faror som inte täcks av ISO 26262 måste också behandlas och 
åtgärder för att minimera dess uppkomst fastställas; 

 Överensstämmelse med objekt definitionen (WP 5.5); 

 Förenlighet med relaterade faroanalyser och riskbedömningar; 

 Att samtliga farliga händelser täcks in; 

 Överensstämmelse mellan faror och dess tilldelade ASILs. 

 

WP 8.5.1 Funktionssäkerhetskoncept med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

8.4.1 Krav på funktionssäkerhet ska specificeras i enlighet med ISO 26262-8:2011. 

8.4.4 Acceptanskriterier för bedömning av objektets säkerhet ska specificeras baserat på kraven för 
funktionssäkerhet. 

 

NOT: Detaljerad information angående vilka egenskaper som ska tas i beaktande finns att tillgå i ISO 
26262-4:2011, 6.4.6.2 och 9.4.3.2. 

WP 8.5.2 Verifieringsrapport för funktionssäkerhetskonceptet med utgångspunkt i kraven från 
nedanstående: 

8.4.5 Funktionssäkerhetskonceptet ska verifieras enligt ISO 26262-8:2011, avsnitt 9, för att visa på: 

 Förenlighet och överensstämmelse med säkerhetsmålen; 

 Dess förmåga att minimera eller undvika farliga händelser/situationer. 
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Appendix B 

ISO 26262-4:2011 Produktutveckling på systemnivå  

WP 5.5.1 Projektplan med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

5.4.4 
När livscykeln för produktutveckling på systemnivå skräddarsys ska det göras enligt ISO 26262-2, och 
baseras på modellen i figur 2. 

WP 5.5.2 Säkerhetsplan med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

5.4.4 Se WP 5.5.1 

WP 5.5.3 Integrations- och testplan för objekt med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

5.4.1 
Säkerhetsrelaterade aktiviteter för produktutveckling på systemnivå ska planeras och planen ska fastställa 
val av lämpliga metoder och mätetal för design och integration. 

WP 5.5.4 Utvärderingsplan med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

5.4.2 Aktiviteter för utvärdering/godkännande ska planeras. 

WP 5.5.5 Plan för bedömning av funktionssäkerhet med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

5.4.3 Aktiviteter för bedömning av funktionssäkerheten på systemnivå ska planeras. 

WP 6.5.1 Specifikation över tekniska säkerhetskrav med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

6.4.1 Specifikation över tekniska säkerhetskrav 

6.4.1.1 

Tekniska säkerhetskrav ska specificeras i överensstämmelse med funktionssäkerhetskonceptet, preliminära 
antaganden angående objektets arkitektur samt följande systemegenskaper: 

 Externa gränssnitt, t.ex. kommunikation- och användargränssnitt, om tillämpligt; 

 Villkor gällande exempelvis omgivningsvillkor eller funktionella begränsningar; och 

 Systemets konfigurationskrav. 

6.4.1.2 
Förenlighet mellan preliminära antaganden kring arkitekturen i ISO 26262-3:2011, 8.3.2 och antaganden i 
detta underkapitel. 

6.4.1.3 
Om ytterligare krav införs genom systemet eller dess element, utöver de funktioner för vilka tekniska 
säkerhetskrav specificerats enligt 6.4.1 (specifikation över tekniska säkerhetskrav), ska kraven för dessa 
specificeras eller refereras till. 

6.4.1.4 
De tekniska säkerhetskraven ska ange säkerhetsrelaterade beroenden mellan olika system eller objekts 
element samt mellan objekt och andra system. 

6.4.5 Produktion, drift, underhåll och avveckling/utfasning 

6.4.5.1 
Tekniska säkerhetskrav för objektets-, eller dess elements-, funktionssäkerhet under produktion, drift, 
underhåll, reparation och utfasning, som anges i ISO 26262-7, ska specificeras. 

WP 6.5.2 Systemverifieringsrapport med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

6.4.6 Verifiering och validering 

6.4.6.1 

De tekniska säkerhetskraven ska verifieras enligt ISO 26262-8:2011, avsnitt 9, för att bevisa dess: 

 Förenlighet och överensstämmelse med funktionssäkerhetskonceptet; och 

 Överensstämmelse med preliminära antaganden kring systemets arkitektur. 

6.4.6.2 Kriterier för utvärdering av objektets säkerhet ska förfinas utifrån de tekniska säkerhetskraven. 

WP 6.5.3 Utvärderingsplan med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

6.4.6.2 Kriterier för utvärdering av objektets säkerhet ska förfinas utifrån de tekniska säkerhetskraven. 
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WP 7.5.1 Tekniskt säkerhetskoncept med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.1 System-design-specifikation och tekniskt säkerhetskoncept 

7.4.1.1 

Systemets design ska baseras på funktionssäkerhetskonceptet, preliminära antaganden kring systemets 
arkitektur samt tekniska säkerhetskrav. Det ska även fastställas att designen överensstämmer med 
preliminära antaganden kring systemets arkitektur enligt ISO 26262-3:2011, 8.3.2 och antaganden i kapitel 
7.4.1. 

7.4.1.2 De tekniska säkerhetskraven ska tilldelas systemets olika delar. 

7.4.1.3 Systemets design ska ta hänsyn till de tekniska säkerhetskraven. 

7.4.1.4 

I samband med implementering av de tekniska säkerhetskraven ska följande tas i beaktande: 

 Möjligheten att utvärdera systemets design; 

 Den inbäddade hårdvaran- och mjukvarans tekniska förmåga att uppfylla kraven om 
funktionssäkerhet; och 

 Förmåga att utföra tester i samband med integrering. 

7.4.5 Tilldelning/fördelning till hårdvara och mjukvara 

7.4.5.1 
De tekniska säkerhetskraven ska tilldelas, direkt eller genom vidare förfining, till hårdvara, mjukvara eller 
bådadera. 

7.4.5.2 
Om tekniska säkerhetskrav tilldelats hårdvaruelement som innefattas i programmerbara beteenden ska 
lämplig process, innefattande krav från ISO 26262-5 och ISO 26262-6, definieras och implementeras. 

7.4.5.3 Systemets utformning ska följa beslut om tilldelning och uppdelning. 

WP 7.5.2 Specifikation för systemdesign med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.1 Se WP 7.5.1 

7.4.5 Se WP 7.5.1 

WP 7.5.3 Specifikation för gränssnittet hårdvara-mjukvara med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.6 Specifikation för gränssnittet hårdvara-mjukvara 

7.4.6.1 
Ska specificera interaktioner mellan hårdvara och mjukvara och följa det tekniska säkerhetskonceptet. 
Specifikationen ska inkludera de komponenters hårdvaruenheter, vilka kontrolleras av mjukvara och 
hårdvara, som stödjer exekvering av mjukvara. 

7.4.6.2 

Specifikationen för gränssnittet ska inkludera följande egenskaper: 

 För hårdvaran relevanta driftsförhållanden och relevanta konfigurationsparametrar; 

 Hårdvarufunktioner som säkerställer självständighet mellan element och som stödjer mjukvarans 
partitionering; 

 Delade och enskilt bruk av hårdvaruresurser; 

 Mekanism för access till hårdvaruenheter; och 

 Definierade tidsvillkor för varje tjänst som ingår i det tekniska säkerhetskonceptet 

7.4.6.3 

Specifikation över relevant diagnostisering av hårdvara och dess nyttjande av mjukvara, innefattande: 

 Diagnostiseringsfunktioner för hårdvara; och 

 Diagnostiseringsmöjligheter rörande hårdvara, som ska innefattas i mjukvaran. 

7.4.6.4 
Specifikationen ska tas fram under design av systemet och vidareutvecklas under utveckling av hård- och 
mjukvara. 

WP 7.5.4 
Kravspecifikation för produktion, drift, service och utfasning med utgångspunkt i kraven från 
nedanstående: 

7.4.7 Krav för produktion, drift, service och avveckling/utfasning 
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7.4.7.1 
Diagnostiseringsfunktioner, vars uppgift är att möjliggöra övervakning av objektet eller dess element 
under drift, ska specificeras med hänsyn till resultat från säkerhetsanalys och säkerhetsmekanismer. 

7.4.7.2 
För att upprätthålla funktionssäkerheten ska funktioner, vilka har till uppgift att diagnostisera systemet, 
specificeras så att status för systemet kan avläsas av personal i samband med service. 

7.4.7.3 

Krav för produktion, drift, service och avveckling/utfasning, som identifierats under design av systemet, 
ska specificeras enligt ISO 26262-7 och inkludera: 

 Krav för monteringsinstruktioner; 

 Speciella egenskaper gällande säkerhet; 

 Krav som avser tillräcklig identifikation för system eller element; 

 Metoder för verifiering och mätning av produktion; 

 Krav för service inklusive data från diagnos och serviceanteckningar; och 

 Krav för avveckling/utfasning. 

WP 7.5.5 Systemverifieringsrapport med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.8 Verifiering av systemdesignen 

7.4.8.1 

Systemets design ska verifieras avseende förenlighet och fullständighet med hänsyn till det tekniska 
säkerhetskonceptet genom att använda verifieringsmetoder i tabell 3. 

 

Tabell 3: Metoder 
ASIL 

A B C D 

1a Inspektion av systemdesigna + ++ ++ ++ 

1b Genomgång av systemdesigna ++ + O O 

2a Simuleringb + + ++ ++ 

2b Prototypframtagning av system och fordonstesterb + + ++ ++ 

3 Analys av systemdesignc Se tabell 1 

a 

 

b 

c 

Metod 1a och 1b avser kontrollera att implementeringen av de tekniska säkerhetskraven är slutfört 
och att det gjorts på ett korrekt sett. 

Metod 2a och 2b kan med fördel användas som en teknik för att injicera fel 

För genomförande av säkerhetsanalysen, se ISO 26262-9:2011, avsnitt 8 

7.4.8.2 
Nyligen upptäckta faror som inte innefattas av säkerhetsmålen måste introduceras i faroanalysen och 
riskbedömning enligt ISO 26262-3 och ändringförfarandet enligt ISO 26262-8:2011, avsnitt 8. 

WP 7.5.6 Säkerhetsanalysrapport med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.3 Mätetal för att undvika systematiska fel 

7.4.3.1 

För att identifiera orsaker till systematiska fel och dess effekter ska en säkerhetsanalys över systemets 
design utföras enligt tabell 1 och ISO 26262-9:2011, avsnitt 8. 

 

Tabell 1: Metoder 
ASIL 

A B C D 

1 Deduktiv analysa O + ++ ++ 

2 Induktiv analysb ++ ++ ++ ++ 
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a 

b 

Deduktiva analysmetoder innefattar FTA, tillförlitlighets-blockdiagram, Ishikawadiagram 

Induktiva analysmetoder innefattar FMEA, ETA, Markov modellering 

7.4.3.2 Interna orsaker till systematiska fel som identifierats ska elimineras alternativt reduceras 

7.4.3.3 Externa orsaker till systematiska fel som identifierats ska elimineras alternativt reduceras 

7.4.3.4 

För att reducera systematiska fel ska, för fordon, väl beprövade designprinciper användas. Det kan 
inkludera följande: 

 Återanvändande av beprövade tekniska säkerhetskoncept; 

 Återanvändande av beprövad design för element, inklusive hårdvaru- och 
mjukvarukomponenter; 

 Återanvändande av beprövade mekanismer för detektera och kontrollera fel; och 

 Återanvändande av beprövade eller standardiserade gränssnitt. 

7.4.3.5 
För att säkerställa beprövade designprincipers eller elements lämplighet vid användande i en ny 
applikation, ska resultat från dess tillämpning analyseras och underliggande antaganden kontrolleras innan 
tekniken återanvänds. 

7.4.3.6 
Särskilda krav för ASIL D: beslut om att inte återanvända beprövade designprinciper måste rättfärdigas, 
redogöras för. 

7.4.3.7 

För att undvika fel som härstammar från hög komplexitet ska den arkitektoriska designen uppvisa 
samtliga egenskaper från tabell 2: 

 Modularitet; 

 Adekvat nivå av granularitet; och 

 Enkelhet. 

Tabell 2: Egenskaper 
ASIL 

A B C D 

1 Hierarkisk design + + ++ ++ 

2 Exakt definierade gränssnitt + + + + 

3 
Undvikande av onödig komplexitet för hårdvaru- och 
mjukvarukomponenter 

+ + + + 

4 Undvikande av onödig komplexitet för gränssnitt + + + + 

5 Underhållsvänlighet vid service + + + + 

6 Testbarhet under utveckling och drift + + ++ ++ 

WP 8.5.1 Plan för integrering och testning av objekt med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

8.4.1 Planering och specificering av integrering och testning 

8.4.1.1 
En strategi för integration och testning ska definieras och baseras på specifikationer från systemdesignen, 
funktionssäkerhetkonceptet, det tekniska säkerhetskonceptet samt objektets integrations- testplan som 
bevis för att testmålen har tillräcklig täckning. 

8.4.1.2 

För att demonstrerar att systemdesignen är stämmer överens funktions- och tekniska säkerhetskrav, ska 
aktiviteter för integrationstestning utföras, enligt ISO 26262-8:2011, avsnitt 9. 

 

NOT: Följande testmål kan nås med aktiviteter beskrivna i tabell 4-18: 

 Att säkerhetskrav avseende funktion och teknik implementeras på ett korrekt sätt; 

 Att säkerhetsmekanismers prestanda, noggrannhet och timing är korrekt; 

 Att gränssnitt implementeras på ett konsekvent och korrekt sätt; 
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 Säkerhetsmekanismers förmåga att diagnostisera eller rapportera fel. 

8.4.1.3 

För att möjliggöra systemintegrationens sub-fas ska följande utföras: 

 Planen för integrering och testning ska förfinas med avseende integrering och testning av 
hårdvara-mjukvara; 

 Planen för integrering och testning av objektet ska förfinas för att inkludera specifikationen för 
integrationstester för system och fordonsnivåer. Den ska försäkra att öppna ärenden från 
verifiering av hårdvara-mjukvara adresserats; och att 

 Planen för integrering och testning av objektet på system och fordonsnivåer ska ta hänsyn till 
gränssnitt mellan fordonets undersystem (interna och externa som berör objektet) och 
omgivningen. 

8.4.1.4 
Om systemet använder konfigureringar eller kalibreringsdata ska verifiering på system eller fordonsnivå 
tillhandahålla bevis för förenlighet med säkerhetskraven för varje konfiguration på implementationsnivå 
eller för varje konfiguration som är avsedd för serieproduktion. 

8.4.1.5 Testutrustning ska vara föremål för kontroll och övervakning av kvalitetssystemet. 

8.4.1.6 
Varje funktions- och tekniskt säkerhetskrav ska verifieras (om tillämpligt med tester) åtminstone en gång i 
den slutförda integrations-sub-fasen. 

8.4.1.7 

För att möjliggöra en lämplig specifikation över testfall till integrationstestet, ska testfallen härledas utifrån 
lämpliga kombinationer av metoder i tabell 4, och med hänsyn till integrationsnivå. 

 

Tabell 4: Metoder för härledning av testfall för integrationstest 
ASIL 

A B C D 

1a Kravanalys ++ ++ ++ ++ 

1b Analys av externa och interna gränssnitt + ++ ++ ++ 

1c 
Ta fram och analysera ekvivalensklasser för integrering av hårdvara-
mjukvara 

+ + ++ ++ 

1d Analys av gränsvärden + + ++ ++ 

1e Felgissning baserat på kunskap och erfarenhet + + ++ ++ 

1f Analys av funktionsberoenden + + ++ ++ 

1g 
Analys av gemensamma begränsningstillstånd, sekvenser, och källor till 
beroende fel 

+ + ++ ++ 

1h Analys av omgivningsvillkor operativa användarsituationer + ++ ++ ++ 

1i Analys av erfarenhet från fältet + ++ ++ ++ 

WP 8.5.2 Specifikation för integrationstest med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

8.4.1 Se WP 8.5.1. 

WP 8.5.3 Rapport från integrationstest med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

8.4.2 Integrering och testning av hårdvara-mjukvara 
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8.4.2.1 Integrering hårdvara-mjukvara 

8.4.2.1.1 
Utveckling av hårdvara enligt ISO 26262-5 och utveckling av mjukvara enligt ISO 26262-6 ska integreras 
och vara föremål för testaktiviteter i tabell 4 till tabell 8. 

8.4.2.1.2 
Detta krav är tillämpligt för ASIL-nivå C, och D, i linje med 4.3: ska kraven för gränssnittet hårdvara-
mjukvara testas med lämplig täckning, med hänsyn till ASIL eller en logisk grund som stöder att inga 
problem gällande gränssnittet kvarstår. 

8.4.2.2 Mål och metoder för test av hårdvara-mjukvara 

8.4.2.2.1 

För att upptäcka systematiska fel, vilka introducerats i systemdesignen, under integrering av hårdvara-
mjukvara, ska testmålen som resulterar från kraven 8.4.2.2.2 och 8.4.2.2.6 adresseras genom tillämpning av 
adekvata metoder, vilka ges av motsvarande tabell. 

 

NOT: Beroende funktionen som implementeras, dess komplexitet eller det distribuerade systemets natur, 
kan det vara försvarbart att flytta testmetoder till andra under-faser med tillräcklig logisk grund 

8.4.2.2.2 

Ett korrekt införande av de tekniska säkerhetskraven på hårdvaru-mjukvarunivå ska demonstreras med 
hjälp av genomförbara metoder i tabell 5. 

Tabell 5: Metoder för korrekt implementering av tekniska 
säkerhetskrav på hårdvaru-mjukvarunivå 

ASIL 

A B C D 

1a Kravbaserade testa ++ ++ ++ ++ 

1b Felinjiceringstestb + ++ ++ ++ 

1c Back-to-back- testc + + ++ ++ 

a 

b 

 

 

 

 

c 

Ett kravbaserat test betecknar ett test mot funktionella och icke funktionella krav. 

Ett felinjiceringstest använder särskilda medel för att introducera fel i testobjektet under körning. 
Detta kan göras inom mjukvaran via ett speciellt testgränssnitt eller speciellt preparerad hårdvara. 
Metoden används ofta för att öka testets täckningsgrad med hänsyn till säkerhetkraven, därför att 
under normala driftsförhållanden åberopas inte säkerhetsmekanismerna. 

Ett back-to-back test jämför testobjektets respons mot simuleringsmodellens med samma stimuli, 
för att upptäcka skillnader i beteende mellan modellen och den implementerade verkligheten. 

8.4.2.2.3 

 

Detta krav är tillämpligt för ASIL (A), B, C och D, enligt 4.3: att säkerhetsmekanismers funktion uppvisar 
tillräcklig prestanda, noggrannhet och timing på hårdvaru-mjukvarunivå, ska demonstreras med hjälp av 
genomförbara metoder i tabell 6. 

  

Tabell 6: metoder för uppvisande av korrekt beteende avseende 
prestanda, noggrannhet och timing på hårdvaru-mjukvarunivå 

ASIL 

A B C D 

1a Back-to-back testa + + ++ ++ 

1b Prestandatestb + ++ ++ ++ 

a 

 

 

Ett back-to-back test jämför testobjektets respons mot simuleringsmodellens med samma stimuli, 
för att upptäcka skillnader i beteende mellan modellen och den implementerade verkligheten. 

Ett prestandatest kan verifiera prestandan (t.ex. uppgiftshantering, timing, ström output) i samband 
med hela testobjektet, och kan verifiera den avsedda kontrollmjukvarans förmåga att agera 
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b tillsammans med hårdvaran. 

8.4.2.2.4 

 

Detta krav är tillämpligt för ASIL (A), B, C och D, enligt 4.3: för att uppvisa en konsekvent och korrekt 
implementering av externa och interna gränssnitt på mjukvaru-hårdvarunivå, ska genomförbara metoder i 
tabell 7 användas. 

 

Tabell 7: Metoder för konsekvent och korrekt implementering av 
externa och interna gränssnitt på hårdvaru-mjukvarunivå 

ASIL 

A B C D 

1a Test av externa gränssnitta + ++ ++ ++ 

1b Test av interna gränssnitta + ++ ++ ++ 

1c Konsekvenskontroll av gränssnitta + ++ ++ ++ 

a Gränssnittstester inkluderar tester av analoga och digitala inputs och outputs, tester av begränsningar 
och ekvivalensklass till tester för det specificerade gränssnittets komplexitet, kompabilitet, timing 
och andra specificerade graderingar för testobjektet. Interna gränssnitt hos en ECU kan undersökas 
med statiska tester för kompabilitet mellan hårdvara-mjukvara såväl som dynamiska tester av seriell 
perifera gränssnitt- (SPI) eller integrerade kretsar (IC) kommunikationer eller andra gränssnitt mellan 
elementen inom en ECU. 

8.4.2.2.5 

 

Detta krav är tillämpligt för ASIL (A), (B), C och D, enligt 4.3: effektiviteten för hårdvarans 
feldetekteringsmekanismers diagnostiseringsmöjligheter på hårdvaru-mjukvarunivå, med hänsyn till 
felmodeller, ska demonstreras med hjälp av metoder i tabell 8. 

  

Tabell 8: 
ASIL 

A B C D 

1a Felinjiceringstesta + + ++ ++ 

1b Felgissningstestb + + ++ ++ 

a 

 

 

 

 

b 

Ett felinjiceringstest använder särskilda medel för att introducera fel i testobjektet under körning. 
Detta kan göras inom mjukvaran via ett speciellt testgränssnitt eller speciellt preparerad hårdvara. 
Metoden används ofta för att öka testets täckningsgrad med hänsyn till säkerhetkraven, därför att 
under normala driftsförhållanden åberopas inte säkerhetsmekanismerna. 

Ett felgissningstest använder experters kunskap och data från lessons learned för att förutse fel hos 
testobjektet. Vidare utarbetas ett antal tester med adekvata testanläggningar för att kontrollera dessa 
fel. Felgissning är en effektiv metod som anförtros testare med erfarenhet från likanande testobjekt. 

8.4.2.2.6 

 

Detta krav är tillämpligt för ASIL (A), (B), (C) och D, enligt 4.3: nivå för elementens robusthet på 
hårdvaru-mjukvarunivå ska demonstreras via genomförbara metoder i tabell 9. 

 

Tabell 9: Metoder för nivå av robusthet på hårdvaru-mjukvarunivå 
ASIL 

A B C D 

1a Test av resursutnyttjandea + + + ++ 

1b Stresstestb + + + ++ 
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a 

 

 

 

b 

Ett test för att se utnyttjande av resurser kan göras statiskt (t.ex. genom att kolla kodstyorlek eller 
genom att granska koden med avseende på avbrott under användning, för att verifiera värsta 
tänkbara scenario låt inte resurserna ta slut), eller dynamiskt genom bevakning under körning. 

Ett stresstest kontrollerar att testobjektet fungerar korrekt vid höga laster eller vid hög stress från 
omgivningen. Därför kan, tester vid hög last, eller vid exceptionella laster på gränssnittet, eller 
värden (bus-laster, elektriska stötar), såväl som tester under höga temperaturer, luftfuktighet eller 
mekaniska chockar, appliceras. 

8.4.3 Integrera och testa systemet 

8.4.3.1 Systemintegration 

8.4.3.1.1 

Individuella element inkluderade i system ska integreras enligt systemdesignen, testas enligt 
systemintegrationstestförfarandet och enligt det specificerade förfarandet för integrationstester i ISO 
26262-5 och ISO 26262-6. 

 

NOT: Testerna har för avsikt att tillhandahålla bevisning att systemets element interagerar på ett korrekt 
sätt, är förenligt med de tekniska kraven på funktionssäkerhet, och ger en adekvat nivå av tillförlitlighet att 
oavsiktliga beteenden, som skulle kunna skada ett säkerhetsmål, är frånvaranande. 

8.4.3.2 Mål och metoder för test av systemet 

8.4.3.2.1 

För att upptäcka systematiska fel under implementation av systemet, ska testmålen vilka resulterar från 
kraven 8.4.3.2.2 till 8.4.3.2.6 adresseras genom tillämpning av adekvata metoder, vilka ges av motsvarande 
tabell. 

 

NOT: Beroende funktionen som implementeras, dess komplexitet eller det distribuerade systemets natur, 
kan det vara försvarbart att flytta testmetoder till andra under-faser med tillräcklig logisk grund 

8.4.3.2.2 

En korrekt implementering av funktions- och tekniska krav på systemnivå ska demonstreras genom 
tillämpning av genomförbara metoder enligt tabell 10. 

 

Tabell 10: Korrekt implementering av funktions- och tekniska 
säkerhetskrav på systemnivå 

ASIL 

A B C D 

1a Kravbaserade testa ++ ++ ++ ++ 

1b Felinjiceringstestb + + ++ ++ 

1c Back-to-back testc O + + ++ 

a 

b 

 

 

 

 

c 

Ett kravbaserat test betecknar ett test mot funktionella och icke funktionella krav. 

Ett felinjiceringstest använder särskilda medel för att introducera fel i testobjektet under körning. 
Detta kan göras inom mjukvaran via ett speciellt testgränssnitt eller speciellt preparerad hårdvara. 
Metoden används ofta för att öka testets täckningsgrad med hänsyn till säkerhetkraven, därför att 
under normala driftsförhållanden åberopas inte säkerhetsmekanismerna. 

Ett back-to-back test jämför testobjektets respons mot simuleringsmodellens med samma stimuli, 
för att upptäcka skillnader i beteende mellan modellen och den implementerade verkligheten. 

8.4.3.2.3 

 

Detta krav är tillämpligt för ASIL (A), (B), (C) och D, enligt 4.3: att säkerhetsmekanismer på systemnivå 
fungerar på ett korrekt sätt avseende prestanda, noggrannhet och timing ska demonstreras genom 
tillämpning av genomförbara metoder i tabell 11. 
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Tabell 11: Säkerhetsmekanismers funktionsduglighet på systemnivå 
avseende prestanda, noggrannhet och timing 

ASIL 

A B C D 

1a Back-to-back testa O + + ++ 

1b Prestandatestb O + + ++ 

a 

 

 

b 

Ett back-to-back test jämför testobjektets respons mot simuleringsmodellens med samma stimuli, 
för att upptäcka skillnader i beteende mellan modellen och den implementerade verkligheten. 

Ett prestandatest kan verifiera prestandan (t.ex. aktuatorhastighet, systemets totala responstid) för 
säkerhetsmekanismer för hela systemet. 

8.4.3.2.4 

 

Att externa och interna gränssnitt på systemnivå implementerats på ett konsekvent och korrekt sätt ska 
demonstrerars genom tillämning av genomförbara metoder i tabell 12. 

 

Tabell 12: Metoder för konsekvent och korrekt implementation av 
externa -och interna gränssnitt på systemnivå 

ASIL 

A B C D 

1a Test av externa gränssnitta + ++ ++ ++ 

1b Test av interna gränssnitta + ++ ++ ++ 

1c Konsekvenskontroll av gränssnitta O + ++ ++ 

1d Test av interaktion/kommunikationb ++ ++ ++ ++ 

a 

 

 

 

 

 

b 

Gränssnittstester inkluderar tester av analoga och digitala inputs och outputs, tester av begränsningar 
och ekvivalensklass till tester för det specificerade gränssnittets komplexitet, kompabilitet, timing 
och andra specificerade graderingar för testobjektet. Interna gränssnitt för systemet kan testas 
genom statiska tester (t.ex. matchning av plug-connectors) såväl som dynamiska tester rörande bus-
kommunikation eller något annat gränssnitt mellan systemets element. 

Ett kommunikations- och interaktionstest inkluderar tester för kommunikationen mellan 
systemelement, såväl som mellan system under test och andra fordonssystem under drift, ställt mot 
funktionella- och icke funktionella krav. 

8.4.3.2.5 

 

Detta krav är tillämpligt för ASIL (A), (B), C och D, enligt 4.3: säkerhetsmekanismers feltäckning på 
systemnivå ska demonstreras genom tillämpning av genomförbara metoder från tabell 13. 

 

Tabell 13: Metoder för säkerhetsmekanismers feltäckning på 
systemnivå 

ASIL 

A B C D 

1a Felinjiceringstesta + + ++ ++ 

1b Felgissningstestb + + ++ ++ 

1c Test härledda genom erfarenhet från fältet O + ++ ++ 
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a 

 

 

 

 

b 

Ett felinjiceringstest använder särskilda medel för att introducera fel i testobjektet under körning. 
Detta kan göras inom systemet via ett speciellt testgränssnitt eller speciellt preparerade element, eller 
kommunikationsenheter. Metoden används ofta för att öka testets täckningsgrad med hänsyn till 
säkerhetkraven, därför att under normala driftsförhållanden åberopas inte säkerhetsmekanismerna. 

Ett felgissningstest använder experters kunskap och data från lessons learned för att förutse fel hos 
systemet. Vidare utarbetas ett antal tester med adekvata testanläggningar för att kontrollera dessa fel. 
Felgissning är en effektiv metod som anförtros testare med erfarenhet från likanande system. 

8.4.3.2.6 

 

Nivå för robusthet på systemnivå ska demonstreras genom tillämning av genomförbara metoder från 
tabell 14. 

 

Tabell 14: Metoder för nivå avseende robusthet på systemnivå 
ASIL 

A B C D 

1a Test av resursutnyttjandea O + ++ ++ 

1b Stresstestb O + ++ ++ 

1c Test av gränssnittens motståndskraft och robusthet under särskilda 
omständigheter från omgivningen. 

++ ++ ++ ++ 

a För resurser på systemnivå, utförs tester ofta i dynamiska miljöer (t.ex. laboratoriefordon eller 
prototyper). Problem med att testa energiåtgång och bus-laster. 

Ett stresstest verifierar att systemet fungerar korrekt under höga operativa laster eller höga krav från 
omgivningen. Därför kan, test under hög last, eller med extrema användarinputs eller begäran från 
andra system, såväl som test vid hög temperatur, luftfuktighet eller mekaniska chocker, tillämpas. 

Testning av gränssnitt avseende resistens och robusthet, under särskilda omgivningsvillkor, är ett 
specialfall för stresstest. Detta inkluderar EMC och ESD tester. 

8.4.4 Integrera och testa fordon 

8.4.4.1 Fordonsintegrering 

8.4.4.1.1. Objektet ska integreras i fordonet och fordonsintegrationstester ska fullföljas. 

8.4.4.1.2 
Specifikationen för gränssnitt för fordon med integrerade kommunikationsnätverk och integrerad 
strömförsörjning ska verifieras. 

8.4.4.2 Mål och metoder för fordonstest 

8.4.4.2.1 

För att detektera systematiska fel under fordonsintegrationen, ska testmål, som resulterar från kraven 
8.4.4.2.2 till 8.4.4.2.6, adresseras genom tillämpning av adekvata testmetoder vilka ges i motsvarande 
modell. 

 

NOT: Beroende funktionen som implementeras, dess komplexitet eller det distribuerade systemets natur, 
kan det vara försvarbart att flytta testmetoder till andra under-faser med tillräcklig logisk grund 

8.4.4.2.2 

En korrekt implementering av funktionssäkerhetskraven på fordonsnivå ska demonstreras genom 
tillämpning av genomförbara metoder från tabell 15. 

 

Tabell 15: Metoder för korrekt implementering av 
funktionssäkerhetskraven på fordonsnivå. 

ASIL 

A B C D 
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1a Kravbaserade testera ++ ++ ++ ++ 

1b Felinjiceringstestb ++ ++ ++ ++ 

1c Långtidstestc ++ ++ ++ ++ 

1d Användartest under verkliga förhållandenc ++ ++ ++ ++ 

a 

b 

 

 

 

 

c 

Ett kravbaserat test betecknar ett test mot funktionella och icke funktionella krav. 

Ett felinjiceringstest använder särskilda medel för att introducera fel i testobjektet under körning. 
Detta kan göras inom mjukvaran via ett speciellt testgränssnitt eller speciellt preparerade element 
eller kommunikationsenheter. Metoden används ofta för att öka testets täckningsgrad med hänsyn 
till säkerhetkraven, därför att under normala driftsförhållanden åberopas inte 
säkerhetsmekanismerna. 

Ett långtidstest och ett användartest under verkliga förhållanden påminner mycket om tester som 
härstammar från erfarenhet från fältet men använder större provgrupper, normala användare som 
testförare, och är inte bundna att prioritera specificerade testscenarion, men utförs under verkliga 
förhållanden i vardagslivet. Dessa tester kan begränsas om så nödvändigt för att säkra testförarnas 
säkerhet, t.ex. med tillägg i mått på säkerhet eller urkopplade aktuatorer. 

8.4.4.2.3 

 

 

 

 

Detta krav är tillämpligt för ASIL (A), (B), C och D, enligt 4.3: att säkerhetsmekanismer på systemnivå 
fungerar på ett korrekt sätt avseende prestanda, noggrannhet och timing ska demonstreras genom 
tillämpning av genomförbara metoder i tabell 16. 

 

Tabell 16: Metoder för att åstadkomma tillräcklig prestanda, 
noggrannhet och timing för säkerhetsmekanismer på fordonsnivå 

ASIL 

A B C D 

1a Prestandatesta + + ++ ++ 

1b Långtidstestb + + ++ ++ 

1c Användartest under verkliga förhållandenb + + ++ ++ 

a 

 

b 

Ett prestandatest kan verifiera prestandan (t.ex. tolernas för tidsintervall mellan fel och fordonets 
förmåga att upptäcka närvaro av fel) för objektets säkerhetsmekanismer. 

Ett långtidstest och ett användartest under verkliga förhållanden påminner mycket om tester som 
härstammar från erfarenhet från fältet men använder större provgrupper, normala användare som 
testförare, och är inte bundna att prioritera specificerade testscenarion, men utförs under verkliga 
förhållanden i vardagslivet. Dessa tester kan begränsas om så nödvändigt för att säkra testförarnas 
säkerhet, t.ex. med tillägg i mått på säkerhet eller urkopplade aktuatorer. 

8.4.4.2.4 

 

Detta krav är tillämpligt för ASIL (A), (B), C och D, enligt 4.3: att externa gränssnitt på fordonsnivå 
implementerats på ett konsekvent och korrekt sätt ska demonstreras genom tillämpning av genomförbara 
metoder från tabell 17. 

 

Tabell 17: Metoder konsekvent och korrekt implementering av interna- 
och externa gränssnitt på fordonsnivå 

ASIL 

A B C D 

1a Test av externa gränssnitt a O + ++ ++ 

1b Test av interaktion/kommunikationb O + ++ ++ 

a Ett gränssnittstest på fordonsnivå testar fordonets systems gränssnitt med avseende på kompabilitet. 
Detta kan göras statiskt via validering av värde-intervall, graderingar eller geometrier såväl som 
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b 

dynamiskt under drift, för hela fordonet. 

En kommunikation- och interaktionstest inkluderar tester av kommunikationen mellan fordonets 
system under drift ställt mot funktionella- och icke funktionella krav. 

8.4.4.2.5 

 

Detta krav är tillämpligt för ASIL (A), (B), C och D, enligt 4.3: hur effektivt säkerhetsmekanismer täcker 
in potentiella fel på fordonsnivå ska demonstreras genom tillämpning av genomförbara metoder från 
tabell 18. 

 

Tabell 18: Metoder 
ASIL 

A B C D 

1a Felinjiceringstesta O + ++ ++ 

1b Felgissningstestb O + ++ ++ 

1c Test härledda genom erfarenhet från fältetc O + ++ ++ 

a 

 

 

 

 

b 

 

 

 

c 

Ett felinjiceringstest använder särskilda medel för att introducera fel i testobjektet under körning. 
Detta kan göras inom mjukvaran via ett speciellt testgränssnitt eller speciellt preparerade element 
eller kommunikationsenheter. Metoden används ofta för att öka testets täckningsgrad med hänsyn 
till säkerhetkraven, därför att under normala driftsförhållanden åberopas inte 
säkerhetsmekanismerna. 

Ett felgissningstest använder experters kunskap och data från lessons learned för att förutse fel hos 
systemet. Vidare utarbetas ett antal tester med adekvata testanläggningar för att kontrollera dessa fel. 
Felgissning är en effektiv metod som anförtros testare med erfarenhet från likanande system. 

Ett test som härletts från fälterfarenhet använder sig av data som insamlats från fältet. Felaktiga 
beteenden hos fordon eller nyligen upptäckta driftssituationer analyseras och ett antal tester 
utarbetas för att kontrollera fordonet från dessa. 

8.4.4.2.6 

 

Detta krav är tillämpligt för ASIL (A), (B), C och D, enligt 4.3: grad av robusthet på fordonsnivå ska 
demonstreras genom tillämning av genomförbara metoder på från tabell 19. 

 

Tabell 19: Metoder 
ASIL 

A B C D 

1a Test av resursutnyttjandea O + ++ ++ 

1b Stresstestb O + ++ ++ 

1c Test av gränssnittens motståndskraft och robusthet under särskilda 
omständigheter från omgivningen.c 

O + ++ ++ 

1d Långtidstestd O + ++ ++ 

a 

 

 

På objektsnivå, testas resursutnyttjande normalt i dynamiska miljöer (t.ex. laborationsbilar eller 
prototyper). Fåremål för test inkluderar objektets interna resurser, energiförbrukning eller 
begränsade resurser hos andra system. 

Ett stresstest verifierar att fordonet beter sig på ett korrekt sett under höga laster eller vid höga krav 
från omgivningen. Därför kan tester vid höga laster på fordonet eller genom extrema inputs från 
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b 

 

 

 

 

 

c 

 

 

d 

användaren eller begäran från andra system såväl som tester vid extrema temperaturer, luftfuktighet 
eller mekaniska chocker tillämpas. 

Ett test av gränssnittens motståndskraft och robusthet, under särskilda omgivningsvillkor, är ett 
specialfall av stresstestet. Det inkluderar tester för EMC och ESD. 

Ett långtids- och användartest under verkliga förhållanden liknar de tester som härletts genom 
erfarenhet från fältet men använder ett större provuttag, normala användare fungerar som testförare, 

och är inte bundna till testscenarion, men utförs under verkliga/normala driftsförhållanden från 
vardagslivet. 

WP 9.5.1 Valideringsplan med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

9.4.2 Planera validering 

9.4.2.1 Valideringsplanen ska förfinas och inkludera: 

 Konfigurationen för objektet som föremål för validering inklusive dess kalibreringsdata enligt 
ISO 26262-6:2011, annex C; 

 Specifikationen för valideringsförfarandet, testfall, körmanöver, och acceptanskriterier; och 

 Utrustning och krävda omgivningsvillkor. 

WP 9.5.2 Rapport från validering med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

9.4.3 Utföra validering 

9.4.3.1 Om tester används för validering, så kan samma krav som de för verifierande tester användas (se ISO 
26262-8:2011, 9.4.2 och 9.4.3). 

9.4.3.2 Säkerhetsmålen för objektet ska valideras på fordonsnivå genom utvärdering av följande: 

 Kontrollbarhet; 

 Effektivitet för mätetalen för säkerhet avseende förmåga att kontrollera slumpmässiga och 
systematsiska fel; 

 Effektiviteten för externa mätetal; och 

 Effektiviteten för element inom annan teknologi. 

9.4.3.3 Detta krav är tillämpligt för ASIL (B), C och D, för säkerhetsmål: validering av mätetal för slumpmässiga 
hårdvarufel ska utföras på objektsnivå för: 

 Utvärderingen av säkerhetsmålen fallerar p.g.a. slumpmässiga hårdvarufel som fastställts i ISO 
26262-5:2011, avsnitt 9, mot målvärden som definierats utifrån kraven i 7.4.4.3; och 

 Utvärderingen av mätetal för hårdvarans arkitektur enligt bedömningskriterier för ISO 26262-
5:2011, avsnitt 8, mot målvärden som definierats utifrån krav 7.4.4.2. 

9.4.3.4 Validering på fordonsnivå baserat på säkerhetsmålen, kraven på funktionssäkerhet och avsedd 
användning, ska utföras som planerat genom användning av: 

 Valideringsförfarandet och testfallen för respektive säkerhetsmål inklusive detaljerde pass/fail 
kriterier; och 

 Tillämpningens omfattning. Detta kan innehålla frågor kring konfiguration, omgivningsvillkor, 
driftsituationer, handhavande, m.fl. 

9.4.3.5 Ett lämpligt uttag av följande metoder ska tillämpas: 

 Upprepade tester med specificerade testförfaranden, testfall, och pass/fail kriterier; 
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 Analyser (FTA, FMEA, ETA, simulering); 

 Långtidstester såsom körscheman för fordonet och kapslade testflottor; 

 Användartest under verkliga förhållanden, panel- och blindtester, expertpaneler; och 

 Granskningar. 

9.4.4 Utvärdering 

9.4.4.1 Testresultaten från valideringen ska utvärderas. 

WP 10.5.1 Rapport från bedömning av funktionssäkerhet med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

10.4 Krav och rekommendationer 

10.4.1 Detta krav är tillämpligt för ASIL (B), C och D, för säkerhetsmål: för varje steg i säkerhetslivscykeln i ISO 
26262-2:2011, figur 2, ska specifika ämnen vilka adresseras via bedömning av funktionssäkerheten 
identifieras. 

10.4.2 Detta krav är tillämpligt för ASIL (B), C och D, för säkerhetsmål: bedömning av funktionssäkerheten ska 
genomföras enligt ISO 26262-2:2011, 6.4.9 (bedömning av funktionssäkerheten). 

WP 11.5.1 Rapport för release till produktion med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

11.4 Krav och rekommendationer 

11.4.1 Releasening för produktion 

11.4.1.1 Releasening av objektet för produktions ska endast godkännas om de Work Products som listats i 11.3.1 
finns tillgängliga, om tillämpligt (beroende på ASIL), and tillhandahålla tillförlitlighet till 
funktionssäkerheten. 

11.4.2 Dokumentation för releasening för produktion 

11.4.2.1 Den dokumentation kring funktionssäkerheten som ska finnas inför releasening till produktions ska 
innehålla följande: 

 Namn och signatur för ansvarig releaseare; 

 Objektets revisionsnummer; 

 Objektets konfiguration; 

 Referenser och associerade dokument; och 

 Releasedatum. 

11.4.2.2 Vid release till produktion ska en baseline för hård- respektive mjukvara finnas tillgänglig och 
dokumenteras enligt ISO 26262—8:2011, avsnitt 10. 

11.4.2.3 Identifierade säkerhetsanomalier ska adressers enligt ISO 26262-2:2011, 5.4.2 och ISO 26262-8:2011, 
avsnitt 8. 
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Appendix C 

ISO 26262-6:2011 Produktutveckling på mjukvarunivå  

WP 5.5.1 Plan för säkerhet (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

5.4.1 Aktiviteter och val av lämpliga metoder för produktutveckling på mjukvarunivå ska planeras. 

5.4.7 

För att stödja designen och implementationens riktighet, ska riktlinjer för design och programkodning, 
eller programspråk, vara i linje med ämnen i tabell 1 (ämnen som ska ingå i riktlinjer för modellering och 
kodning). 

 

Tabell 1: Ämmen 
ASIL 

A B C D 

1a Föreskriva lösningar av låg komplexiteta ++ ++ ++ ++ 

1b Användande av ”subsets”b ++ ++ ++ ++ 

1c Förskriva ”strong typing”c ++ ++ ++ ++ 

1d Användande av defensiva implementationstekniker O + ++ ++ 

1e Användande av fastställda design-principer + + + ++ 

1f Användande av icke tvetydiga grafiska representationer + ++ ++ ++ 

1g Användande av stilguider + ++ ++ ++ 

1h Användande av gemensamt system för namngivning ++ ++ ++ ++ 

a) 

 

b) 

 

 

 

 

 

c) 

Det kan komma att krävas en kompromiss mellan detta ämna och andra metoder i ISO 26262 

Målen med metod 1b är 

- Utesluta tvetydiga programkonstruktioner vilka kan tolkas olika av olika modellerare, 
programmerare, kodgeneratorer och kompilatorer. 

- Utesluta programkonstruktioner vilka av erfarenhet kan leda till misstag, t.ex. tilldelning av 
villkor eller namngivning av lokala och globala variabler. 

- Utesluta programkonstruktioner vilka kan resultera i icke hanterade driftfel. 

Målet med metod 1c är att påtvinga ”strong typing” där detta inte redan är inkluderat i 
programspråket.  

WP 5.5.2 Verifieringsplan för mjukvara med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

5.4.1 Se WP 5.5.1. 

5.4.5 
För varje under-fas i mjukvaruutvecklingen ska lämpliga metoder med motsvarande verktyg väljas och 
riktlinjer för användning tas fram. 

5.4.7 Se WP 5.5.1. 

WP 5.5.3 Riktlinjer för design och programkod avseende modellering och programspråk med 
utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

5.4.6 Kriterier som ska tas i beaktande vid val av lämpliga modellerings- eller programmeringsspråk är: 

 En icke tvetydig definition; t.ex. språkets syntax eller semantik. 

 Stöd för inbäddad realtids programvara och felhantering under körning. 
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 Stöd för modularitet, abstraktion och strukturerade konstruktioner. 

 

Kriterier som inte ges korrekt tilldelning av programspråket per automatik ska täckas av gällande 
riktlinjer eller av utvecklingsmiljön. 

5.4.7 Se WP 5.5.1. 

WP 5.5.4 Riktlinjer för tillämpning av verktyg med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

5.4.5 Se WP 5.5.2 

5.4.6 Se WP 5.5.3 

WP 6.5.1 Specifikation över säkerhetskrav för mjukvara med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

6.4.1 Säkerhetskrav för mjukvaran ska adressera varje mjukvarubaserad funktion vars funktionsfel kan leda till 
överträdelse för något av de specificerade säkerhetskraven. 

6.4.3 Om ASIL används i säkerhetskraven för mjukvaran ska, ISO 26262-9:2011, avsnitt 5, också innefattas. 

6.4.5 Om andra funktioner utöver de funktioner för vilkas säkerhetskrav specificerats i 6.4.1 utförs av den 
inbäddade mjukvaran, ska dessa funktioner specificeras, alternativt referera till befintlig specifikation. 

WP 6.5.2 Specifikation för gränssnitt hårdvara-mjukvara (förfinad) med utgångspun 

kt i kraven från nedanstående: 

6.4.4 Specifikationen för gränssnittet mellan hårdvara-mjukvara som initierats i ISO 26262-4:2011, avsnitt 7, 
ska beskrivas på en detaljnivå som anger korrekt kontroll och användande av hårdvara samt beskriva alla 
säkerhetsrelaterade beroenden mellan hårdvara och mjukvara. 

WP 6.5.3 Verifieringsplan för mjukvara (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

6.4.6 Verifieringen av säkerhetskraven för mjukvaran och den förfinade specifikationen för gränssnittet 
mellan hårdvara och mjukvara ska planeras enligt ISO 26262-8:2011, avsnitt 9. 

WP 6.5.4 Verifieringsrapport för mjukvara med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

6.4.7 De förfinade specifikationen för gränssnittet mellan hårdvara-mjukvara ska verifieras gemensamt av de 
personer som ansvarar för utveckling av system, hårdvara och mjukvara. 

6.4.8 Säkerhetskraven för mjukvaran och de förfinade kraven för gränssnittet mellan hårdvara-mjukvara ska 
verifieras enligt ISO 26262-8:2011, avsnitt 6 och 9, för att visa på dess: 

 Överensstämmelse och förenlighet med de tekniska säkerhetskraven 

 Överensstämmelse med systemdesignen 

 Förenlighet med gränssnittet mellan hårdvara-mjukvara. 

WP 7.5.1 Specifikation för arkitektonisk mjukvarudesign med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.1 

För att säkerställa att den arkitektoniska mjukvarudesignen innehåller tillräckligt med information för att 
efterföljande utvecklingsaktiviteter ska kunna utföras på ett korrekt och effektivt sätt, ska den 
arkitektoniska mjukvarudesignen beskrivas med lämplig abstraktionsnivå genom att använda de 
noteringar som anges i tabell 2. 

  

Tabell 2: Metoder 
ASIL 

A B C D 

1a Informella notationer ++ ++ + + 

1b Semi-formella notationer + ++ ++ ++ 
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1c Formella notationer + + + + 

7.4.6 

Varje säkerhetsrelaterad mjukvarukomponent ska kategoriseras enligt någon av följande: 

 Nyutvecklad 

 Återanvänd med modifiering 

 Återanvänd utan modifiering 

7.4.9 
Säkerhetskraven för mjukvaran ska tilldelas till mjukvarukomponenterna. Som ett resultat, ska varje 
mjukvarukomponent utvecklas i linje med högsta ASIL om något sådant krav tilldelats. 

7.4.10 

Om den inbäddade mjukvaran behöver implementera mjukvarukomponenter av annan ASIL, eller 
säkerhetsrelaterade och icke säkerhetsrelaterade mjukvarukomponenter, ska hela den inbäddade 
mjukvaran hanteras utifrån högsta ASIL, om inte mjukvarukomponenterna uppfyller kriterier för 
samexistens enligt ISO 26262-9:2011, avsnitt 6. 

WP 7.5.2 Säkerhetsplan (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.7 
Säkerhetsrelaterade komponenter som nyutvecklas eller återanvänds med modifiering ska utvecklas 
enligt ISO 26262. 

WP 7.5.3 
Specifikation över säkerhetskrav för mjukvara (förfinad) med utgångspunkt i kraven från 
nedanstående: 

7.4.9 Se WP 7.5.1. 

WP 7.5.4 Säkerhetsanalysrapport med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.13 Säkerhetsanalysen ska utföras för mjukvarans på den arkitektoriska nivån enligt ISO 26262-9:2011, 
avsnitt 8, för att: 

 Identifiera eller bekräfta säkerhetsrelaterade delar av mjukvaran 

 Stödja specifikationen och bekräfta säkerhetsmekanismens verkningsgrad. 

WP 7.5.5 Felberoendeanalysrapport med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.12 En analys över beroende fel enligt ISO 2626-9:2011, avsnitt 7, ska utföras om implementationen av 
säkerhetskraven för mjukvaran bygger på oberoende av störningar eller tillräckligt oberoende 
mjukvarukomponenter sinsemellan. 

WP 7.5.6 Verifieringsrapport för mjukvara (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

7.4.18 Mjukvarans arkitektoriska design ska verifieras enligt ISO 26262-8:2011, avsnitt 9, och genom att 
tillämpa verifieringsmetoder i tabell 6 för att visa på följande egenskaper: 

 Överensstämmelse med säkerhetskraven för mjukvaran 

 Förenlighet med avsedd hårdvara, inkluderar resurser enligt 7.4.17 
7.4.17: En uppskattning över nödvändiga resurser för den inbäddade mjukvaran ska utföras, och inkludera: 
Tid för utförande av uppgift, utrymme för lagring och resurser för kommunikation. 

 Efterlevnad av riktlinjer för design. 
 

Tabell 6: Metoder 
ASIL 

A B C D 

1a ”Walk-through” av designen”a ++ + o o 

1b Inspektion av designena + ++ ++ ++ 

1c Simulering av dynamiska designelementb + + + ++ 

1d Prototypgenerering O O + ++ 

1e Formell verifiering O O + + 
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1f Kontrollflödesanalysc + + ++ ++ 

1g Dataflödesanalysc + + ++ ++ 

a) 

b) 

 

c) 

Dessa metoder är tillämpbara vid modellbaserad utveckling. 

Metod 1c kräver att körbara modeller används för dynamiska delar av mjukvaruarkitekturen. 

Kontroll och dataflödesanalys kan begränsas till säkerhetsrelaterade komponenter och dess 
gränssnitt. 

WP 8.5.1 Design av mjukvaruenhet med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

8.4.2 För att säkerställa mjukvaruenheten innefattar tillräckligt med information så att efterföljande 
utvecklingsaktiviteter kan utföras korrekt och effektivt, ska design av mjukvaruenheten beskrivas enligt 
notationsformer i tabell 7. 

 

Tabell 6: Metoder 
ASIL 

A B C D 

1a Naturligt språk ++ ++ ++ ++ 

1b Informella notationer ++ ++ + + 

1c Semi-formella notationer + ++ ++ ++ 

1d Formella notationer + + + + 

8.4.4 Principer för design och implementation av mjukvaruenheten på källkodnivå som listas i tabell 8 ska 
tillämpas för att åstadkomma följande: 

 Rätt ordning vid verkställande av underprogram och funktioner som innefattas i 
mjukvaruenheten, baserat på mjukvarans arkitektoriska design 

 Förenlighet med gränssnitt mellan olika mjukvaruenheter 

 Tillförlitlighet i data- och kontrollflöden mellan och inom mjukvarueneheten 

  Enkelhet 

 Läsbarhet och begriplighet 

 Robusthet, ex. förebygga osannolika värden, körfel, division med noll m.fl. 

 Anpassningsbarhet avseende framtida uppdateringar 

 Testbarhet 

 

Tabell 8: Metoder 
ASIL 

A B C D 

1a 
Underprogram och funktioner ska innehålla en inträdes- och en 
utträdespunkta 

++ ++ ++ ++ 

1b 
Inga dynamiska objekt eller variabler, än hellre online-test under 
skapande av enheta, b 

+ ++ ++ ++ 

1c Initiering av variabler ++ ++ ++ ++ 

1d Förbud mot användande av multipla variabelnamna + ++ ++ ++ 

1e Undvik globala variabler i annat fall redogör för dess användandea + + ++ ++ 

1f Begränsat användande av referenser (pointers)a O + + ++ 

1g Inga ovillkorliga typkonverteringara, b + ++ ++ ++ 
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1h Inga gömda data- eller kontrollflödenc + ++ ++ ++ 

1i Inga ovillkorliga ”jumps”a, b, c ++ ++ ++ ++ 

1j Inga recursions + + ++ ++ 

a) 

 

b) 

 

c) 

Metoderna 1a, 1b, 1d, 1e, 1f, 1g och 1i är kanske inte är tillämpliga för sådana grafiska 
modelleringsnotationer som används i modellbaserad utveckling. 

Metoderna 1g och 1i är inte tillämpliga för assembler-programmering. 

Metoderna 1h och 1i reducerar risken för modellerade dataflöden och kontrollflöden genom 
”jumps” och globala variabler. 

WP 8.5.2 Implementera mjukvaruenhet med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

8.4.4 Se WP 8.5.1. 

WP 8.5.3 Verifieringsrapport mjukvara (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

8.4.5 Design och implementering av mjukvaruenheten ska verifieras enligt ISO 26262-8:2011, avsnitt 9, och 
genom att applicera de metoder för verifiering som listas i tabell 9, visa på: 

 Överensstämmelse med specifikationen för gränssnittet mellan hårdvara-mjukvara (enligt ISO 
26262-5:2011, 6.4.10) 

 Hur väl mjukvaruenheterna är kopplade till säkerhetskraven för mjukvaran 

 Källkodens förenlighet med dess designspecifikationer 

 Hur väl källkoden överensstämmer med riktlinjer för programkodning 

 Den implementerade mjukvaruenhetens kompabilitet med avsedd hårdvara. 

 

Tabell 9: Metoder 
ASIL 

A B C D 

1a ”Walk-through”a ++ + O O 

1b Inspektiona + ++ ++ ++ 

1c Semi-formell verifiering + + ++ ++ 

1d Formell verifiering O O + + 

1e Kontrollflödesanalysb,c + + ++ ++ 

1f Dataflödesanalysb,c + + ++ ++ 

1g Statisk kodanalys + ++ ++ ++ 

1h Semantisk kodanalysd + + + + 

a) 

 

b) 

 

c) 

d) 

Om modellbaserad mjukvaruutveckling används kan specifikationen för mjukvaruenheten design 
och implementation verifieras på modellnivå. 

Metoderna 1e och 1f kan appliceras på källkodsnivå. Metoderna är tillämpbara både vid manuell 
kodutveckling och vid modellbaserad utveckling.  

Metoderna 1e och 1f kan ses som en del av 1d, 1g eller 1h. 

Metod 1h används för matematisk analys av källkod genom abstrakt representation av möjliga 
värden för variabler. I det här fallet är det inte nödvändigt att översätta och verkställa källkoden. 

WP 9.5.1 Verifieringsplan mjukvara (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 
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9.4.2 Enhetstest ska planeras, specificeras och utföras enligt ISO 26262-8:2011, avsnitt 9. 

9.4.6 Testmiljön vid enhetstestning ska, så långt det är möjligt, motsvara verkligheten. Om enhetstestet inte 
utförs i en verklighetstrogen miljö ska skillnaderna i käll- och objektkod, och skillnaderna mellan 
testmiljön och verkligheten, analyseras med avsikt att ta fram kompletterande tester för efterföljande 
test-fas. 

WP 9.5.2 Specifikation för verifiering av mjukvara med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

9.4.2 Se WP 9.5.1 

9.4.4 För att göra det möjligt att specificera lämpliga testfall för enhetstest enligt 9.4.3, ska testfallen härledas 
med hjälp av metoder ur tabell 11. 

 

 

Tabell 11: Metoder 
 

A B C D 

1a Kravanalys ++ ++ ++ ++ 

1b Frambringa och analysera ekvivalensklassera + ++ ++ ++ 

1c Analys av begränsande värdenb + ++ ++ ++ 

1d Gissa felc + + + ++ 

a) 

 

b) 

 

c) 

Ekvivalensklasser kan identifieras utifrån en uppdelning av inputs och outputs, på ett sådant sätt 
att representativa testvärden kan väljas för respektive klass. 

Den här metoden gäller för gränssnitt, värden som närmar sig och övertraserar gränser och 
värden utom räckhåll. 

Tester där man gissar fel kan baseras på data som insamlats via ”lessons learned” eller 
bedömningar av experter. 

9.4.6 Se WP 9.5.1 

WP 9.5.3 Verifieringsrapport mjukvara (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

9.4.2 Se WP 9.5.1 

WP 10.5.1 Verifieringsplan mjukvara (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

10.4.1 Planeringen för integration av mjukvaran ska beskriva stegvisa åtaganden som behövs för att integrera 
samtliga mjukvaruenheter hierarkiskt till mjukvarukomponenter ända tills det att den inbäddade 
mjukvaran är fullständigt integrerad, och ska ta hänsyn till: 

 Funktionella beroenden som är relevanta för integration av mjukvaran, och 

 Beroenden mellan integration av mjukvaran och integrationen hårdvara-mjukvara. 

10.4.6 Underklausuler tillämpas på ASIL (A), (B), C och D, enligt 4.3: För att utvärdera testfallens 
fullständighet och för att försäkra sig om frånvaro av oavsiktliga funktioner, ska strukturell täckning 
mätas enligt de mått som anges i Tabell 15. Om den uppnådda strukturella täckningsgraden är att se som 
otillräcklig, ska ytterligare testfall specificeras eller en logisk grund föreskrivas. 

 

Tabell 15: Metoder 
ASIL 

A B C D 

1a Funktionstäckning + + ++ ++ 
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1b Anropstäckning + + ++ ++ 

a) 

 

b) 

Metod 1a refererar till den procentuella andelen utförda mjukvarufunktioner. Detta bevis kan 
uppnås genom en lämplig integrationsstrategi. 

Metod 1b refererar till den procentuella andelen utförda funktionsanrop. 

10.4.8 Testmiljön vid integrationstestet ska, så långt det är möjligt, motsvara verkligheten. Om 
integrationstestet inte utförs i en verklighetstrogen miljö ska skillnaderna i käll- och objektkod, och 
skillnaderna mellan testmiljön och verkligheten, analyseras med avsikt att ta fram kompletterande tester 
för efterföljande test-fas. 

WP 10.5.2 Specifikation för verifiering av mjukvara med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

10.4.1 Se WP 10.5.1. 

10.4.2 Integrationstest för mjukvaran ska planeras, specificeras och utföras enligt ISO 26262-8:2011, avsnitt 9. 

10.4.4 För att göra det möjligt att specificera lämpliga testfall för integrationstest enligt 10.4.3, ska testfallen 
härledas med hjälp av metoder ur tabell 14. 

 

Tabell 14: Metoder 
ASIL 

A B C D 

1a Kravanalys ++ ++ ++ ++ 

1b Frambringa och analysera ekvivalensklassera + ++ ++ ++ 

1c Analys av begränsande värdenb + ++ ++ ++ 

1d Felgissningc + + + + 

a) 

 

b) 

 

c) 

Ekvivalensklasser kan identifieras utifrån en uppdelning av inputs och outputs, på ett sådant sätt 
att representativa testvärden kan väljas för respektive klass. 

Den här metoden gäller för gränssnitt, värden som närmar sig och övertraserar gränser och 
värden utom räckhåll. 

Tester där man gissar fel kan baseras på data som insamlats via ”lessons learned” eller 
bedömningar av experter 

10.4.5 För att utvärdera testens fullständighet och säkerställa frånvaro av oavsiktliga beteenden, ska 
täckningsgraden för de arkitektoriska kraven på mjukvaran fastställas. Om nödvändigt, ska ytterligare 
testfall specificeras eller en logisk grund föreskrivas. 

10.4.7 Det ska verifieras att den inbäddade mjukvaran som är avsedd att inkluderas som en del av en 
”production release” enligt ISO 26262-4:2011, avsnitt 11, innehåller alla specificerade funktioner, och 
om icke specificerade funktioner får det endast vara sådana som inte försämrar överensstämmelse med 
säkerhetskraven för mjukvaran. 

10.4.8 Se WP 10.5.1. 

WP 10.5.3 Inbäddad mjukvara med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

10.4.1 Se WP 10.5.1. 

WP 10.5.4 Verifieringsrapport mjukvara (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

10.4.2 Se WP 10.5.2. 

WP 11.5.1 Verifieringsplan mjukvara (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

11.4.1 Verifieringen av mjukvarans säkerhetskrav ska planeras, specificeras och itförs enligt ISO 26262-8:2011, 
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avsnitt 9.  

11.4.3 Testförfarandet av implementationen av mjukvarans säkerhetskrav ska utföras på avsedd hårdvara. 

WP 11.5.2 Specifikation för verifiering av mjukvara (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

11.4.1 Verifieringen av mjukvarans säkerhetskrav ska planeras, specificeras och itförs enligt ISO 26262-8:2011, 
avsnitt 9.  

11.4.3 Testförfarandet av implementationen av mjukvarans säkerhetskrav ska utföras på avsedd hårdvara. 

WP 11.5.3 Verifieringsrapport för mjukvara (förfinad) med utgångspunkt i kraven från nedanstående: 

11.4.1 Verifieringen av mjukvarans säkerhetskrav ska planeras, specificeras och itförs enligt ISO 26262-8:2011, 
avsnitt 9.  

11.4.4 Resultatet av verifieringen av mjukvarans säkerhetskrav ska utvärderas hänsyn till: 

 Överensstämmelse med förväntade resultat 

 Uppfyllnad av mjukvarans säkerhetskrav 

 ”pass” eller ”fail” kriterier. 
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Appendix D 

Automotive SPICE – förteckning över Work Products 

WP 01-03 

Mjukvaruobjekt 

Ett mjukvaruobjekt består av integrerade mjukvaruenheter, konfigurationsfiler, data och associerad 
dokumentation. 

WP 01-50 

Integrerad Mjukvara 

Integrerad mjukvara ses som en samling av mjukvaruobjekt, en uppsättning av verkställande filer för en 
specifik ECU konfiguration, och ibland även tillhörande dokumentation och data. 

WP 01-51 

Applikationsparameter ska innehålla: 

 Namn 

 Beskrivning 

 Domänvärde, tröskelvärde, kurvkaraktäristika 

 Ägare 

 Uppgifter om data (t.ex. flashing gränssnitt) 

 Om nödvändigt gruppera kategorier 
o Namn på kategori/grupp/filnamn 
o Beskrivning 

 Vilket faktiskt värde eller kurvkaraktäristiska som tillämpas  

WP 02-01 

Åtagande/Överenskommelse 

En giltig och bindande överenskommelse av något slag. För att överenskommelsen ska vara verifierbar 
och bindande till alla parter måste den dokumenteras (t.ex. överenskomna anteckningar med signatur). 
ACQ.4 avser överenskommelse mellan kunder och leverantörer. 

WP 04-04 

Mjukvarudesign på hög nivå 

Den arkitektoriska designen ger god översikt över systemets som helhet och beskriver samspelet mellan 
olika komponenter. Vanligen består den av ett eller flera olika blockdiagram som illustrerar olika 
komponenters inbördes förhållande. Den här typen av översiktsdiagram kompletteras ofta med tekniska 
beskrivningar. För komplexa arkitekturer kan beskrivningen bestå av flera olika dokument med av 
varierande detaljnivå. 

WP 04-05 

Mjukvarudesign på låg nivå 

Mjukvaruutveckling på låg nivå ger en detaljerad bild över olika mjukvaruobjekt, dess interaktioner, 
beskrivande gränssnitt (input och output data), algoritmer, tilldelade minnesplatser, specificerar typ av 
data, samt specificerar programstrukturen. Förutom en naturlig språkbeskrivning, används normalt en 
uppsjö av andra former. I dessa inkluderas flödebeskrivningar, symboliska programspråk, ”finite state 
machines”, tillståndsdiagram, meddelandesekvensdiagram, eller modeller som beskriver 
relationsberoende mellan olika data. Vidare inkluderar detaljerad mjukvarudesign definitioner för 
tilldelning av namn, krav på format för datastrukturer, datafält, och syftet för respektive dataelement. I 
praktiken används ofta stödverktyg för att generera detaljerad mjukvarudesign med målet att per 
automatik generera källkod. Modellering och simulering av individuella funktioner görs via dator. På det 
visat kan exempelvis ”finite state machines” kartläggas med hjälp av en grafisk editor. Tillåtna 
tillståndsövergångar specificeras genom events och villkor. Konstruerade modeller kan integreras i 
hardware-in-the-loop eller rapid-control-prototyping system för vidare modelleringsoperationer. 

WP 04-06 

Arkitektorisk systemdesign 

Arkitektorisk systemdesign ger en översiktsbild över systemet som helhet och beskriver interaktionerna 
mellan individuella element, inklusive mjukvara. Helhetsbilden består av ett eller flera blockdiagram som 
illustrerar systemet olika beståndsdelar och beskriver dess inbördes förhållande och dataflöden. 

WP 07-07 

Riskmått 

 Identifierar sannolikheten att en risk uppkommer 

 Identifierar riskens inverkan/skada vid uppkomst 
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 Fastställ mätetal för varje definierad risk 

 Mäter förändringar i tillstånd för en risk 

WP 08-13 

Kvalitetsplan ska innefatta: 

 Kvalitetsmål 

 Definiera aktiviteter som krävs för att säkerställa kvalitet 

 Referenser till relaterade Work Products 

 Metoder för att bedöma och säkerställa kvalitet 

 Referenser till eventuella regelverk, standards eller kundkrav 

 Identifiera förväntade kriterier för kvalitet 

 Specificera styrande tidsramar och kvalitetsrelaterade checkpunkter för den definierade 
livscykeln och associerade aktiviteter 

 Tidsatta mål för att uppnå önskad kvalitet 

 Metoder för att uppnå mål, innefattande: 
o Aktiviteter som ska utföras 
o Ägare till aktiviteter 
o Uppföljning som ska genomföras 

 Resursåtgång 

 Identifiera kvalitetskriterier för Work Products och processaktiviteter. 

 Specificera tillåtna tröskel- och toleransnivåer förnödvändiga korrigerande åtgärder 

 Definiera mått på kvalitet och data för benchmark 

 Definiera en mekanism för att dokumentera kvalitet och tidsramar för denna 

 Specificera en mekanism för att återföra dokumenterad kvalitet till processer som lider av 
bristande kvalitet 

 Godkännande från kvalitetsansvarig för organisation eller funktion. 

 Definiera typer av oberoende från kvalitetssäkring 

 Identifiera eskaleringsmöjligheter- och kanaler. 

 Definiera samarbetet med kvalitetssäkring mot kund och leverantör. 

WP 08-14 

Återhämtningsplan 

 Identifierar vad innefattas i återhämtningen 
o Procedurer/metoder för att utforma återhämtningen 
o Schema för återhämtning 
o Kritiska beroenden 
o Resursåtgång för återhämtning 
o Lista över säkerhetskopior 
o Personal ansvarig för återhämtning och ansvarsfördelning 
o Speciella materialbehov 
o Nödvändiga Work Products 
o Nödvändig utrustning 
o Nödvändig dokumentation 
o Lokalisering och förvaring av backup 
o Kontaktinformation kring vem som ska underrättas i samband med återhämtning 
o Verifieringsprocedurer 
o Uppskattning av kostnader för återhämtning 

WP 08-16 

Plan för release 

Normalt innehåller en plan för release följande: 

 En översiktlig plan över alla planerade release 

 Regler för releaseförfarandet. 

Regler bör även finnas för följande: 

 Det funktionella innehållet 

 Associerade objekt (version för mjuk- och hårdvara, dokumentation) och release 

 En mappning över vilka kundkrav som innefattas i respektive release 
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Ytterligare diverse föreskrifter kring support, paketering, typ och medium för leveransen. 

WP 08-19 

Riskhanteringsplan ska innefatta: 

 Risker med projektet identifierade och prioriterade 

 Mekanism för att spåra/upptäcka risker 

 Tröskelkriterier för att identifiera när korrigerande åtgärder behövs 

 Föreslagna metoder för att minimera risker: 
o Riskminskare 
o Fysiskt granska det riskdrabbade flödet 
o Korrigerande åtgärder aktiviteter/uppgifter 
o Kriterier för bevakning 
o Mekanism för att mäta risker 

WP 08-20 

Riskminskningsplan ska innefatta: 

 Planerade aktiviteter och uppgifter för hantering av risk 
o Beskriver specifikt den hantering som valts för en risk eller riskgrupp; och 
o Beskriver eventuella svårigheter med att tillämpa hanteringen. 

 Schema för hantering av risker 

 Resursåtgång och uppgiftsfördelning 

 Ansvar och befogenheter: 
o Beskriver vem som har ansvar för att en risk åtgärdas och dess befogenheter 

 Kontrollmått för riskhantering 
o Beskriver de mätetal som valts för att studera riskminskande åtgärders verkan 

 Hanteringskostnad 

 Gränssnitt involverade parter emellan 
o Beskriver koordinering mellan intressenter eller mot projektets huvudplan som måste 

finnas för att åtgärder ska implementeras på ett korrekt sätt. 

 Omgivning och infrastruktur 
o Beskriver eventuella krav relaterade till omgivning och infrastruktur eller inverkan 

som säkerhetriskminskade åtgärder medför. 

 Hantering av ändringar och historik. 

WP 08-50 

Test specifikation 

 Nivåtestdesign (enligt IEEE definition) 

 Nivåtestfall (enligt IEEE definition) 

 Nivåtest-procedur (enligt IEEE definition) 

 Identifiering av testfall för återtestning 

Ytterligare för integrering av system: 

 Identifiering av nödvändiga systemelement (hårdvaruelement, kabelelement, 
parameterinställningar, databaser, o.s.v.) 

 Nödvändiga sekvenser eller ordningar identifierade för integrering av systemelement 

WP 08-52 

Testplan 

 Nivåtestplan (enligt IEEE definition) 

 Teststrategi (black-box och/eller white-box-testning, fastställa gränsklasstest, strategi för 
återtestning) 

Ytterligare där så nödvändigt: 

 Master testplan (enligt IEEE definition) 

WP 11-05 

Mjukvaruenhet 

En mjukvaruenhet är en bit kod som innehåller operationer och data för genomförande av en mer eller 
mindre fristående uppgift. En mjukvaruenhet beror av mjukvarans design, programspråk, och 
tillämpning. Kommunikationen med utomstående enheter är endast möjligt via definierade och tydligt 
specificerade gränssnitt. I Automotive SPICE anses mjukvaruenheten vara mjukvarans minsta 
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beståndsdel. 

WP 11-06 

System 

Här används begreppet system för att definiera konfigurerade och integrerade sammansättningar av 
produktelement, t.ex. nödvändig hårdvara, mekanik, mjukvara, och data, inklusive dokumentation. 

WP 13-00 
Protokoll 

Fungerar som bevis för genomförd aktivitet. 

WP 13-01 

Acceptansprotokoll 

Dokumentet ska bestå av själva protokollet och en bifogad lista över olika brister. Listan är egentligen 
en problemstatusrapport som innehåller information om tidigare problem och dess nuvarande status (se 
WP 15-12). Acceptansprotokollet ska innefatta ytterligare information om: 

 Information om projektet (projektnamn, ordernummer, orderdatum, kund m.fl.) 

 En lista över alla produkter som måste accepteras för respektive releaseplan, tillsammans med 
faktiska undersystem, samt all levererad dokumentation och medföljande material (mottagare, 
leveransdatum, identifikation och revisionsnummer m.fl.). 

 Datum, plats, parter involverade i acceptansprocessen (inklusive kopplingar till leverantör eller 
kunder). 

 Typ av acceptans (t.ex. delvis eller fullständig acceptans). 

 Referenser till andra input och/eller output dokument som kan associeras med acceptansen. 

 Test eller verifieringsresultat. 

 Accepterat resultat (och, om så krävs, följande steg såsom felkorrigering eller omprövad 
acceptans). 

Signatur från både kund och leverantör 

WP 13-04 

Kommunikationsprotokoll 

All typ av interpersonell kommunikation: 

 Brev 

 Fax 

 Email 

 Ljudupptagningar 

 Tekexes 

WP 13-09 

Stödprotokoll från möte 

Möten mellan kunder och leverantörer ska dokumenteras med hjälp av mötesanteckningar vilka ska 
innehålla följande: 

 Mötets syfte, agenda, plats, datum och tid, deltagare 

 Vilka beslut som togs och andra relevanta resultat 

 Öppna ärenden (om så krävs, kan detta tas upp på separat lista) 

 Om nödvändigt, datum för nästa planerade möte 

Distributionslista 

WP 13-14 

Statusrapport över framsteg 

Protokoll som visar på planeringsstatus, innefattande: 

 Status för verkliga uppgifter mot planerade 

 Status för utfall i förhållande till satta mål 

 Status för verklig resursfördelning i förhållande till planerad 

 Status för kostander i förhållande till uppskattad budget 

 Status för tidsåtgång i förhållande till planerad 

 Status för kvalitetsutfall i förhållande till planerat 
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Ska visa på avvikelser mot plan och varför 

WP 13-16 

Ändringsbegäran 

 Identifierar syftet med ändringen 

 Identifierar ändringsbegäran (nya, accepterade, nekade) 

 Identifierar kontaktinformation för ägare till ändring 

 Vilka system som påverkas 

 Vilka driftsområden påverkas, exempelvis produktion 

 Vilka dokument måste revideras 

 Ändringens omfattning, vilken data behövs 

 

WP 13-17 

Kundbegäran 

Identifierar begärans syfte, såsom: 

 Ny utveckling 

 Förbättringar 

 Interna kunder 

 Drift 

 Dokumentation 

 Information 

Identifierar begärans statusinformation, såsom: 

 Öppningsdatum 

 Nuvarande status 

 Tilldelningsdatum och ägare 

 Verifieringsdatum 

 Datum för avslut 

Identifierar begärans priritet/allvarlighet 

Identifierar kundinformation, såsom: 

 Företag/person som initierat begäran 

 Kontaktinformation och detaljer 

 Systemets konfigurationsinnehåll 

 System som påverkas 

 Existerande driftsrelaterade system som påverkas 

 Begärans kritiskhet 

 Förväntad kundrespons och krav för avslut 

Identifierar nödvändiga kravstandarder 

Identifierar bilagor till begäran 

WP 13-20 

Förfrågan riskåtgärder 

 Datum för initiering 

 Omfattning 

 Subjekt/ämne 

 Skapare av förfrågan 

 Riskhanteringsprocessens kontext: 
o Den här sektionen kanhända infaller vid enstaka tillfälle, därefter refereras till den i 

samband med förfrågningar om åtgärder om inga ändringar uppkommer 
o Processomfattning 
o Intressenters perspektiv 
o Riskkategorier 
o Risktrösklar 
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o Projektmål 
o Projektantaganden 
o Projektvillkor 

 Risker: 
o Den här sektionen kan täcka en eller flera risker, som användaren väljer 
o När ovanstående information tillämpas för alla risker, kan en åtgärdsbegäran räcka 
o När informationen varierar, varje förfrågan/begäran kan komma att täcka risken eller 

risker som delar gemensam information. 
o Riskbeskrivning 
o Risksannolikhet 
o Riskkonsekvenser 
o Förväntad timing för risker 

 Riskhanteringsalternativ 
o Alternativa beskrivningar 
o Rekommenderade alternativ 
o Motiveringar 

 Begäran riskåtgärders tillgänglighet 
o Varje begäran/förfrågan ska noteras oavsett om den är accepterad, avslagen, eller 

modifierad och resonemanget för den alternativ som väljs. 

WP 13-21 
Ändringsprotokoll 

Se SUP.10 

WP 13-22 

Dokument över spårbarhet 

Detta dokument används för att visa på dubbelsidiga länkar mellan olika krav, designelement, och kod 
via individuella utvecklingsfaser. Mappningstabeller eller spårbarhetsmatriser används ofta i praktiken 
för att visa på dessa samband. 

WP 13-25 

Resultat från verifiering 

Resultatet från verifiering av systemets arkitektur ställt mot systemkraven yttras i form av ett 
gransknings- eller mötesprotokoll, fullbordad checklista, och en logg. 

WP 13-50 

Testresultat 

 Nivåtestlogg (enligt IEEE definition) 

 Avvikelserapport (enligt IEEE definition) 

 Nivåtestrapport (enligt IEEE definition) 

Ytterligare där så nödvändigt: 

 Nivåinterim teststatusrapport (enligt IEEE definition) 

 Master testrapport (enligt IEEE definition) 

WP 14-02 

Register korrigerande åtgärder 

 Identifierar det initiala problemet 

 Identifierat ägarskapet för definierad åtgärds fullständighet 

 Definierar en lösning (en serie av åtgärder för att lösa problem) 

 Identifierar öppnings- och slutdatum 

 Innehåller en statusindikator 

 Indikerar åtgärder från audit för uppföljning 

WP 14-08 

Spårningssystem 

 Förmåga att dokumentera kunder och processägarinformation 

 Förmåga att dokumentera relaterade information om systemkonfiguration 

 Förmåga att dokumentera information om problem eller åtgärder som behövs: 
o Öppnings- och önskat slutdatum 
o Allvarlighet/objektets kriticitet 
o Status för vilka problem eller åtgärder som behövs 
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o Prioritet för problemets upplösning 

 Förmåga att dokumentera föreslagen actionplan 

 Förmåga att dokumentera information om status för styrning 

 Information är tillgänglig för alla som behöver veta 

 Integrerade system för kontroll av ändringar 

WP 15-01 

Analysrapport 

 Vad analyserades? 

 Vem utförde analysen? 

 Vilka kriterier användes? 
o Kriterier för selektering och prioritering 
o Beslutskriterier 
o Kvalitetskriterier 

 Protokollför resultat 
o Vad beslutades 
o Anledning till beslut 
o Vilka antaganden gjordes 
o Potentiella risker 

 Aspekter avseende analysens korrekthet, inkluderar: 
o Fullständighet 
o Begriplighet 
o Testbarhet 
o Verifierbarhet 
o Genomförbarhet 
o Validerbarhet 
o Konsekvens 
o Är innehållet adekkvat? 

WP 15-08 

Rapport från riskanalys 

 Identifierar vilka risker som analyserats 

 Protokoll för resultaten från analysen: 
o Potentiella sätt att minimera risk 
o Vilka antaganden som gjorts 
o Villkor 

WP 15-09 

Riskstatusrapport 

 Identifierar status för en identifierad risk: 
o Relaterade projekt eller aktiviteter 
o Risksammanställning 
o Tillstånd 
o Konsekvens 
o Prioriteringsändringar 
o Minskningens varaktighet, sen påbörjad aktivitet 
o Pågående riskminskningsaktiviteter 
o Ansvar 
o Villkor 

WP 17-02 

Bygglista 

Det primära syftet med en byglista är att identifiera grupperingar inom mjukvaran och krävda 
systemelement (parameterinställning, macro bibliotek, databaser, controlspråk, identifierade input och 
output källbibliotek). Det dokumenterar även händelseförlopp eller aktiviteter som krävs för att bygga 
mjukvaran. 

WP 17-03 

Kundkrav 

Kundens krav sätter ramarna för ett systems eller en produkts möjligheter. Beroende på hur projektet 
ser ut förser kunden leverantören med krav (i form av en kravspecifikation) alternativt utarbetas kraven 
under projektet. Följande kvalitetsegenskaper karaktäriserar en kravspecifikation: 
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 Riktighet: Gällande överensstämmelse med krav från högre nivå 

 Entydighet: Gällande språk 

 Fullständighet: Gällande funktionalitet, prestanda, gränssnitt 

 Verifierbarhet: Kraven är ställda på ett tydligt sätt och är mätbara 

 Följdriktighet: Termer används konsekvent sätt (inga synonymer) och kraven är inte 
motsägelsefulla. 

 Modifierbarhet: innehållet är strukturerat, systematiskt organisaniserat och konsekvent. 

 Spårbarhet: Individuella krav är separerade och vidare spårbara mot efterföljande dokument 
och bakledes spårbara till källan. 

Exempel över en kravstruktur: 

1. Introduktion 

   1.1   Syfte 

   1.2   Omfattning och avgränsning 

   1.3   Definitioner och förkortningar 

            Lista över förkortningar 

   1.4   Referenser 

   1.5   Översikt 

2. Generell beskrivning 

   2.1   Produktöversikt 

  2.2   Produktfunktioner 

   2.3    Användaregenskaper 

   2.4   Restriktioner 

   2.5   Förutsättningar och beroenden 

3. Specifika krav 

   3.1   Funktionskrav (funktion 1) 

   3.2   Funktionskrav (funktion 2) 

   3.n   Funktionskrav (funktion 3) 

 3.x Funktionskran (funktion x) 

   3.x.1   Introduktion 

   3.x.2   Input 

   3.x.3   Flödeskontroll 

   3.x.4   Output 

   3.x.5   Externt gränssnitt 

               3.x.5.1   Användargränssnitt 

               3.x.5.2   Hårdvarugränssnitt 

               3.x.5.3   Mjukvarugränssnitt 

               3.x.5.4   Kommunikationsgränssnitt 

   3.x.6   Prestandakrav 

   3.x.7   Designvillkor 

   3.x.8   Egenskaper 

               3.x.8.1   Säkerhet 

               3.x.8.2   Underhållsvänlighet 

   3.x.9   Övriga krav 

               Dataunderlag 

WP 17-08 

Krav på gränssnitt 

Krav på gränssnitt refererar ofta till dataformat, timing, anrophierarki, avbrott, etc. Man brukar skilja 
mellan interna och externa gränssnitt. Interna gränssnitt beskriver interaktionerna mellan systemets 
olika beståndsdelar. Externa gränssnitt finns till för andra system i den omgivning systemet är avsett att 
operera i och användare emellan. 

WP 17-11 

Mjukvarukrav 

Mjukvarukraven är specifikationer rörande skapandet av mjukvara som har stort inflytande på 
mjukvarans kvalitet och användarvänlighet. Följande bör tas i beaktande: kundkrav, systemkrav, 
systemarkitektur, relevanta standards, restriktioner/begränsningar, förhållande mellan olika 
mjukvaruobjekt, egenskapers prestanda, krav på gränssnitt, säkerhetskrav, beteende vid felfunktion och 
förmåga att återställa fel. 

WP 17-12 

Systemkrav 

Systemkrav inhämtas eller härleds från kundens kravdokument och sammanställs i ett kravdokument. 
Ett systemkrav beskriver ett systems funktioner och kapacitet. Exempel på kravkategorier är 
funktionalitet, krav för specifika delar av organisationen, säkerhet, ergonomi, gränssnitt, underhåll och 
drift, designvillkor. Dessutom ger systemkraven en god överblick över systemet som helhet samt hur 
dess olika delar relaterar till varandra, särskilt för system med mjukvarudelar. Exempel på utseende och 
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kriterier för denna typ av dokumentation finns att tillgå i IEEE 830-1998 (rekommenderade praxis för 
kravspecifikationer för mjukvara), vilka också kan tillämpas för systemkrav. 

WP 17-50 

Verifieringskriterier 

 Varje krav är verifierbart eller kan bedömas/utvärderas 

 Verifieringskriterier anger kvalitativa och kvantitativa kriterier för verifiering av ett krav 

 Verifieringskriterier demonstrerar att krav kan verifiera inom överenskomna villkor 

 (Tilläggskrav enligt 17-00 kravspecifikation.) 
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