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1. SAMMANFATTNING 

Att arbeta med kvalitetsförbättrande åtgärder har i dag blivit en överlevnadsfaktor och ett 
konkurrensmedel. Man talar om införandet av kvalitetssystem. Som en viktig del av det totala 
kvalitetsarbetet ingår kontroll och provningsverksamhet. 

Att en produkt uppfyller de krav som ställs på den kan bara verifieras genom någon form av 
kontroll. En felaktighet som upptäcks först när produkten är helt färdig kan bli mycket dyr 
för tillverkaren. För att undvika detta är det lämpligt att under produktens framställning göra 
regelbundna kontroller för att säkerställa att den uppfyller de ställda kraven. 

För att få en sådan kontroll effektiv och fungerande krävs det att det upprättas arbetsrutiner 
samt tekniskt underlag för varje produkt. 

Kontrollen av att en produkt uppfyller kraven är idag ofta bristfällig. Detta kan orsakas av 
flera faktorer, t ex avsaknaden av instruktioner för vad som skall kontrolleras och avsaknaden 
av underlag där krav och toleranser anges. Det största problemet ligger förmodligen i att det 
inte finns något väl utarbetat arbetssätt för hur man bedriver kontroll och provning med 
återföring av resultat eller upprättande av instruktioner och tekniskt underlag m m. 

Detta projekt har haft till uppgift att utifrån systemstandarden för kvalitet SS-ISO 9002 och 
Möbelfakta finna en lösning för hur kontrollverksamheten kan utformas och bedrivas i en 
svensk möbelindustri med ett flertal olika produkter i produktionen. 

Det kontrollsystem som är framtaget i projektet bygger på att man använder kontrollinstruk
tioner som är generella för olika arbetsoperationer. Till dessa kopplas ritningsunderlag och 
följekort som ger kompletterande uppgifter. Kontrollsystemet möjliggör också, tack vare det 
dokumenterade underlaget, en bedömning och kontroll av materialkvaliteten samt 
noggrannheten i tillverkningen. Dokumentet för bedömningen utgörs av den svenska 
standarden SS 83 90 30 som också används av Möbelinstitutet vid Möbelfaktaprovning. 
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2. BAKGRUND 

Det blir mer och mer aktuellt för svensk möbelindustri att planera för införandet av 
kvalitetsstymingssystem. Det kvalitetssystem som kan bli aktuellt att följa är det interna
tionella kvalitetssytemet ISO 9000. En viktig grundfaktor för att ett sådant kvalitetssystem 
skall kunna utvecklas och fungera och för att i övrigt ett effektivt produktionsarbete skall 
kunna utföras, är att det finns acceptanskriterier för en produkts alla egenskaper och krav. 
För att minimera kostnaderna för fel är det viktigt att de hittas så tidigt som möjligt i 
produktionskedjan. Til l detta krävs en väl utvecklad och fungerande kontroll. En kontroll som 
får en direkt och effektiv påverkan på tillverkningsprocessen. För att kontrollen i företaget 
skall bli effektiv och ta hänsyn till alla egenskaper av värde, bör den utföras enligt ett 
utarbetat system där organisation och rutiner är specificerade. 

3. P R O J E K T E T S UPPLÄGGNING OCH S Y F T E 

3.1 Projektmål 

Projektet som är utfört i samarbete med Möbelinstitutet har haft som mål att utarbeta ett 
fungerande kontroll- och mätsystem för möbelindustrin baserat på de krav som ställs i sys
temstandarden för kvalitet, SS-ISO 9002. Ett delmål har också varit att i produktionspro
cessen införa Möbelfaktas krav på materialkvalitet och noggrannhet i tillverkningen. 

3.2 Pilotföretag 

För att knyta projektet t i l l verkligheten från början, valde vi att arbeta med ett pilotföretag. 
Vissa krav ställdes på företaget. För det första skulle det vara representativt för svensk 
möbelindustri, för det andra skulle produkterna innehålla såväl massivträ som skivor och 
fanér. Och för det tredje skulle det vara ett medelstort företag med en allsidig bearbetning 
i de vanligast förekommande träbearbetningsmaskinema. Företaget skulle ha Möbelfakta som 
mål för produkterna och intresse av kvalitetsarbete och kvalitetsförbättringar. Det företag som 
valdes var Fröseke Möbel AB, vilket är ett familjeföretag beläget utanför Nybro. Fröseke 
Möbel AB har ett 70-tal anställda och tillverkar bl a hallmöbler, vitrinskåp och speglar. 

4. K O N T R O L L V E R K S A M H E T - ALLMÄNT 

4.1 Ekonomisk fordel 

1 dag ligger den totala kvalitetkostnaden i träindustrin på 5-15% av respektive företags totala 
årsomsättning. Detta innebär att det som man räknar som en normal vinst i ett företag 
försvinner i kostnader p g a bristande kvalitet. Orsaken till att man inte tidigare genomfört 
några åtgärder för att hålla nere dessa kostnader är att man helt enkelt inte känner till att de 
finns. Man har omedvetet accepterat en kronisk nivå på felkostnader som har visat sig vara 
mycket högre än vad många vågat tro. Dessa kostnader ligger dolda i de totala pro
duktionskostnaderna. 



De totala kvalitetskostnadema kan delas upp i två huvudgrupper: 

Positiva kostnader 
- Förebyggande kostnader 
- Kontrollkostnader 

Negativa kostnader 
- Interna felkostnader 
- Externa felkostnader 

De positiva kostnaderna är de resurser som läggs ner för att säkra att de uppsatta 
kvalitetsmålen nås. De negativa kostnaderna är de kostnader som bristande kvalitet medför. 
De interna och externa felkostnadcma, kvalitetsbristkostnadema, utgör upp t i l l 75% av de 
totala kvalitetskostnadema. I ett företag med en årsomsättning på 50 miljoner kronor och med 
totala kvalitetskostnader på 10% skulle de negativa kostnaderna uppgå till ca 3,75 miljoner 
kronor varje år. I detta ingår kassation, omarbete, värdeminskning, reklamationer, garantier, 
rabatter, återkallande av produkter m m. I en undersökning som är genomförd i Danmark /! / 
hamnade de totala kvalitetskostnadema på i snitt 12% och som nämnts tidigare ligger 
motsvarande siffror i Sverige på 5-15% av årsomsättningen. Om man skulle utöka arbetet 
med den förebyggande verksamheten och samtidigt utarbeta en fungerande kontrollverksam
het skulle det omedelbart resultera i en klar förbättring. De totala kvalitetskostnadema sänks 
och företagets konkurrenskraft ökar. 

KOSTNAD % 

100 

Externa felkostnader 

Interna felkostnader 

Kontrollkostnader 

Förebyggande kostnader 

Bild 1. Den totala kvalitetskostnaden sänks med ökade insatser av kontroll- och före
byggande verksamhet. 

4.2 Kontrollens syfte 

Kontrollens huvudsyfte är att säkerställa att en produkts eller tjänsts givna krav och 
specifikationer uppfylls. Detta görs genom mätningar, prover, undersökningar och jämförelser 
med kraven. Dessutom utgör resultatet från kontrollen underlag för styrning av verksamheten. 



se 
4.3 Kontrollbegrepp 

Kontrollverksamheten indelas naturligt i tre områden. Det första är godsmottagningen. Det 
andra är kontroll och provning under tillverkning (tillverkningskontroll) och till sist slut
kontroll och provning eller enbart slutkontroll. Inom kontrollarbetet förekommer en rad olika 
begrepp som behöver ett förtydligande. Man talar om: 

Allkontroll, alla varor i ett parti kontrolleras. Denna kontroll kallas även 100-procentig 
kontroll. 
Delkontroll, vilken i sin tur kan delas upp i : 

Stickprovskontroll, där ett fåtal varor i partiet kontrolleras. 
Procentuell kontroll, där en viss andel av varorna, t ex 10%, kontrolleras. 
Statistisk kontroll, som grundar sig på statistisk teori, redogör för kontrollomfattningen 
och villkoren för godkännande. 

I tillverkningskontrollen förekommer även något som kallas: 
Förstabitskontroll vilket innebär att de första detaljerna som man bearbetar efter en inställning 
av maskinerna kontrolleras. Detta görs för att säkerställa att utrustningen och eventuella 
hjälpmedel är rätt inställda och att arbetsoperationen blir rätt utförd. 
Sistabitskontroll som utförs på de sist tillverkade varorna för att stämma av att den utförda 
arbetsoperationen uppfyllt kraven. Med utgångspunkt från sistabitskontrollen kan man åtgärda 
eventuella brister som kan förekomma hos tillverkningsutrustningen. 

Förstörande kontroll innebär, som framgår av uttrycket, att kontrollen utförs på ett sådant sätt 
att varorna förstörs. Exempel på detta kan vara kontroll av limfogars hållfasthet eller 
lackskikts vidhäftning. 
Oförstörande kontroll har ingen inverkan på varorna, som efter godkännande kan återföras 
till produktionen. 

Kontrollen utförs antingen som: 
Operatörskontroll vilket innebär att operatören själv utför kontrollen. 
Ambulerande kontroll där en kontrollant går runt och utför kontrollen. 

Säkerställandet av att kvalitetskraven uppnås kan ske på ett antal olika sätt. Dels kan detta 
ske genom: 
Matning, där man med hjälp av mätutrustning bestämmer en varas beskaffenhet. 
Tolkning, där man använder fasta eller inställbara tolkar för att avgöra om varan ligger inom 
toleransen. 
OkulärkontroU. där man med hjälp av blotta ögat avgör om en vara uppfyller kraven. Til l 
detta kan en likare användas, dvs en referens för att t ex avgöra om en yta kan accepteras. 
Funktionskontroll där man avgör om en vara ger avsedd funktion. 

AcccptanskontroU. som oftast används vid mottagningskontroll och slutkontroll, har till 
uppgift att avgöra om ett parti skall godkännas eller underkännas. Kontrollen kan bedrivas 
som allkontroll eller delkontroll. Mängden felaktigheter avgör om partiet skall godkännas 
eller underkännas. 
Styrande kontroll är till för att förhindra att felaktiga varor uppkommer. Med ledning av det 
kontrollresultat som man får från kontroll under pågående bearbetning utför man lämpliga 
åtgärder för att minska risken för felaktigheter. 



Vid kontroll där man med hjälp av diagram följer tillverkningen använder man två typer av 
metoder. 
Variabelkontroll som kräver att det finns mätvärden på den kontrollerade egenskapen. 
Kontrollen utförs och noteras på ett kontrolldiagram där mätvärdenas statistiska fördelning 
beräknas. 
Attributkontroll där de uttagna varorna klassas som godkända eller icke godkända och den 
procentuella felkvoten markeras i ett diagram varefter man kan avgöra om tillverkningen är 
duglig. 

4.4 Godsmottagning och mottagningskontroll 

Godsmottagning och mottagningskontroll har till syfte att förhindra att felaktiga och 
avvikande produkter och material kommer in i tillverkningen. Man förvissar sig också om 
att godset överensstämmer med vad man specificerat i inköpshandlingama. Det finns en 
köplag som förpliktigar köparen att inom en viss tid påtala fel och brister på de erhållna 
produkterna, för att han skall kunna kräva ersättning. Att beakta är att denna köplag kan 
avtalas bort med leverantören. 

Godsmottagning bör utföras så tidigt som möjligt efter godsets ankomst. Syftet är att i första 
hand kontrollera godsets kvantitet och identitet. Som underlag för kontrollen använder man 
en inköpsorder, vilken kontrolleras mot följesedeln. Därefter registreras godset. Skulle 
eventuella avvikelser eller transportskador upptäckas, rapporteras dessa enligt fastställda 
rutiner. Godset märks och sänds, med tillhörande dokumentation, vidare till mottagnings
kontrollen. Godsets ankomst och eventuella avvikelser rapporteras till berörda instanser. 

Mottagningskontroll bör utföras direkt efter ankomstkontroll, eller i samband med den. Detta 
för att man snabbt skall kunna åtgärda eventuella avvikelser (t ex genom ersättnings
leveranser eller egna korrigerande åtgärder på leverantörens bekostnad). De produkter och 
material som godkänts märks och sänds tillsammans med tillhörande dokumentation ti l l nästa 
adress. Om avvikelser upptäcks skall produkterna märkas och hållas avskilda från de 
godkända i avvaktan på åtgärd. 

Om ett parti underkänns, är det viktigt att beslut snabbt fattas om vad som skall göras. Det 
är viktigt att man låter leverantören betala merkostnaden som uppstår vid avvikelser. 
För att kunna följa upp sina leverantörers prestationer, krävs en kontinuerlig dokumentation 
och uppföljning av kontrollresultaten. Dessa kontrollresultat kan sen ligga till grund för valet 
av omfattning på kontrollen av respektive leverantörs produkter. I förlängningen kan man 
tänka sig ett samarbete med leverantören, där dennes slutkontroll garanterar felfria produkter. 
Detta innebär att den egna mottagningskontrollen kan slopas och produkterna går direkt ut 
i produktionen. 

4.5 Tillverkningskontroll 

Kontroll och provning under tillverkningen utförs i syfte att övervaka och styra operationer 
och processer. Kontrollen bör i så stor utsträckning som möjligt utföras av operatören i direkt 
anslutning till arbetsoperationen. Underlaget för kontrollen kan bestå av kontrollinstruktioner 
och ritningar och hjälpmedlen kan vara mätinstrument, tolkar, fixturer, mallar etc. 
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Omfattningen av kontrollen kan vara beroende av processens stabilitet, speciella kundkrav, 
myndighetskrav etc. 

Då man av erfarenhet vet att man har en stabil process kan man begränsa kontrollen till att 
omfatta endast första- och sistabitskontroll. Vid mer instabila processer är det lämpligt att 
utföra en kontinuerlig, frekvent kontroll. 

På samma sätt som vid mottagningskontrollen skall produkter som avviker från specificerade 
krav märkas och avskiljas från godkända. Därefter beslutas om de skall omarbetas eller 
kasseras. Beakta att omarbete kan vara kostsamt; det kan många gånger vara billigare att 
kassera och nytillverka. 

4.6 Slutkontroll 

Slutkontroll utförs då produkten är färdig för leverans. Syftet är att få en verifikation på att 
produkten innehåller alla specificerade krav i det tekniska underlaget, samt att förhindra att 
felaktiga produkter lämnar fabriken. Den slutliga kontrollen innebär att man förvissar sig om 
att tidigare kontroller i tillverkningen är utförda och att erforderlig dokumentation fmns. 
Vissa funktionstester kan också utföras i slutkontrollen. Omfattningen av slutkontrollen får 
avgöras av den skada som en felaktig produkt åstadkommer om den kommer ut på 
marknaden. 

5. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN E F F E K T I V K O N T R O L L V E R K S A M H E T 

5.1 Arbetsritningar och tekniskt underlag 

Införandet av kvalitetssystem medför ökade krav på det tekniska underlaget. För att klara av 
de krav som ställs, är det en fömtsättning att det finns fullständiga arbetsunderlag. 
Arbctsunderlag kan utgöras av arbetsritningar men även av teknisk information i form av 
kravspecifikationer innehållande egenskaper på ingående material m m. I dagens trä- och 
möbelindustri är avsaknaden av fullständigt underlag alltför vanlig. Ritningssystem speciellt 
för träindustrin finns inte utarbetade idag, men för arbetsritningar finns en rad allmänna 
ritningsprinciper enligt svensk standard och en anpassning till dessa bör ske. Ritnings-
toleranser däremot är ett mer komplicerat kapitel. Att tillverka flera detaljer med exakt 
samma mått är en praktisk omöjlighet. Därför tillåts vissa variationer, s k toleranser, som 
anpassas efter kravet på noggrannhet. För att kunna tillverka en detalj som överensstämmer 
med de specificerade kraven, i det här fallet en måttuppgift, måste det finnas angivna 
tolcransområden. 

Den ökade serieproduktionen och automatiseringen inom möbelindustrin har medfört att det 
ställs högre krav på exakthet hos de ingående detaljerna i en möbel. Anledningen är att det 
inte ges tillfälle t i l l efterjusteringar och inpassningar. Legotillverkning och halvfabrikat är 
begrepp som också har ökat inom träbranschen. Komponenter eller detaljer köps från en 
tillverkare och fogas sedan samman på ett eller annat sätt med den befintliga produkten till 
en färdig slutprodukt. Här ställs det stora krav på att måtten stämmer överens med 
kravspecifikationerna. Toleranser gör det möjligt att uppfylla kraven. 



Problemet med ritningstoleranser har studerats under projektets gång. Material har samlats 
in och man kan konstatera att under sent sextiotal och tidigt sjuttiotal var toleranser och 
passningar för möbel- och snickeriindustrin ett aktuellt kapitel Hl. På något sätt fick inte 
detta någon genomslagskraft då och arbetet orkade inte ända fram, d v s det blev aldrig ett 
färdigt system. Kanske var problemet att de som då arbetade med framtagandet av ett system 
var för tidigt ute för träindustrin. Nu är förhoppningen att arbetet skall startas på nytt för att 
en lösning på toleransproblemet skall hittas. 

För att klara av det akuta behov som har uppstått av toleranssättningar, måste toleranserna 
bygga på varje företags egna erfarenheter. Utgångsläget för toleranssättningen är maskinpar
kens duglighet. För att fastställa maskindugligheten får man göra duglighetstest. Detta innebär 
att man under ordinarie produktion gör mätningar på produktionsresultatet för att se 
spridningen runt det nominella måttet. Antalet mätningar bör inte understiga 50 för att ge 
tillförlitlighet. Andra faktorer som har inverkan på toleranssättningen är konstruktionen, 
materialet, temperaturen, den relativa luftfuktigheten m m. 
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Bild 2. Exempel på ritningsunderlag med toleransuppgifter (detalj till vitrinskåp). Se även 
bilaga 4. 

5.2 Krav 

För att tillhandahålla rätt kvalitet på sina varor och tjänster dvs tillfredsställa kundemas 
behov måste leverantören känna till vilka krav som skall uppfyllas. 
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Huvudansvaret för att sammanställa kundemas krav har lämpligen marknadsfunktionen i 
företaget. Detta görs i form av kravspecifikationer som klargör kundemas krav, både uttalade 
och underförstådda, samt eventuella myndighetskrav. Kraven gäller företagets totala produkt, 
dvs både den fysiska produkten och verksamheten mnt den, såsom leveranstider, betalnings
villkor och service. 

Marknadsfunktionens uppgift är att i samarbete med övriga funktioner i företaget och 
kundema: 

- hålla kravspecifikationerna aktuella så att alla uppgifter finns med och är entydiga. 
- bedöma att de är rimliga och kan uppfyllas. 
- se till att alla berörda funktioner får ta del av kraven. 

Eftersom kraven kan vara många och ställas från flera olika håll genom t ex kunder, 
miljöorganisationer, konsumentorganisationer, branschorganisationer och myndigheter, är 
arbetet med att specificera kraven för en produkt eller tjänst ofta mycket tidskrävande och 
komplicerat. 

Om man koncentrerar sig på kraven på den fysiska produkten, dvs sådant som funktion, 
prestanda, utformning och säkerhet, är det lämpligt att dessa sammanställs i en kravspecifika
tion. För produktgruppen möbler-inredningsenheter finns generella kravspecifikationer 
utarbetade för de flesta möbeltyper, där man tar hänsyn till de krav som ställs av 
myndigheter, branschorganisationer och konsumenter. Dessa kravspecifikationer finns 
samlade i Möbelfaktasystemet som är ett frivilligt kvalitetsdeklarationssystem för möbler och 
inredningsenheter. 

5.3 Möbelfakta 

Möbelfakta utfärdas av Möbelinstitutet som är ett kollektivt branschinstitut vars uppgift är 
att "...öka möbelbranschens möjligheter att utveckla, tillverka och sälja funktionsanpassade 
och väl formgivna möbler och inredningsenheter samt att underlätta för konsumenter, 
inredningsprojektörer och andra professionella inköpare att i marknadens utbud finna sådana 
produkter." 

Möbelfaktasystemet är uppbyggt med deklarationsanvisningar för olika typer av möbler. 
Dessa anvisningar består av ett antal kravspecifikationer för olika egenskaper såsom mått, 
stabilitet, funktions- och säkerhetskrav, hållfasthet, ytors tålighet och välgjordhet. De krav 
som ställs i dessa jämförs med de resultat som fås genom provning med nationella och 
internationella provningsmetoder som anges i kravspecifikationema. 

Möbelfakta ger betyg på tre egenskaper - hållfasthet, ytors tålighet och välgjordhet - och 
är indelat i tre kvalitetsnivåer: baskrav, höga krav och extra höga krav. Betyget för 
välgjordhet grundar sig helt på granskningar enligt standarden SS 83 90 30 (se punkt 6.2.5) 
som också används som underlag vid upprättandet av kontrollinstmktioner i kontrollsystemet. 
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M Ö B E L F A K T A S Y S T E M E T 

D E K L A R A T I O N S A N V I S N I N G A R 

K R A V S P E C I F I K A T I O N E R 

M A f l - S T A B I L I T E T S - ÖVR G A F U N K T I O N S - I I A L L F A S T H E T S - Y I O R S V Ä I G J O R D I I E T S -

K R A V K R A V O C H S Ä K E R H E T S K R A V K R A V l A L I G H E T K R A V 

I N T E R N A T I O N E L L A O C H N A T I O N E L L A P R O V N I N G S M E T O D E R 

Bild 3. Möhelfaktasystemets uppbyggnad. Källa: Möbelinstitutet 

5.4 Mätdon 

5.4.1 Allmänt 

För att kunna verifiera att de krav som man ställer på en produkts egenskaper uppfylls måste 
någon form av kontroll ske. Vissa av dessa egenskaper är sådana att de direkt går att mäta 
med någon form av mätdon. Men för att försäkra sig om att de mätvärden som erhålls är 
riktiga, skall mätdonen underhållas och kalibreras. För att underlätta hanteringen av detta är 
det lämpligt att införa någon sorts hanterings- och kalibreringssystem. Mätdonssystemet är 
en del av det totala kvalitetssystemet och omfattar de aktiviteter och rutiner som fordras för 
att uppfylla de krav som ställs på mätnoggrannhet. 

5.4.2 Registrering och individmärkning 

Alla mätdon som används skall vara registrerade i någon form, t ex med hjälp av registerkort. 
Mätdonen skall på ett säkert sätt förses med en individuell märkning. Som märkning kan 
fabrikantens serienummer användas. Här ställs krav på att serienumret är unikt och inte kan 
förväxlas med andra mätdon. 

5.4.3 Kalibrcringsintervall 

Med hänsyn till mätdonets ändamål, användningsfrekvens och tillföditlighet skall ett 
kalibrcringsintervall anges. Detta tidsintervall anges i dagar, veckor eller månader på 
registreringskortet som tillhör varje mätdon. Med hänsyn till det uppmätta resultat som 
erhålls vid kalibreringama kan tidsintervallen förlängas eller kortas ned. De bör dock inte 
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överstiga tolv månader. När det gäller mätinstrument som betingar ett ganska lågt värde skall 
det övervägas om en kalibrering är ekonomiskt försvarbar eller om instrumentet skall 
kasseras och ersättas med ett nytt. 

0 1 2 S 4 5 
I I m ' . . I m . . I « - I 

Bild 4. Mätdon märkt med kalibreringsintervall och individmärkning. 

5.4.4 Kalibreringsmärkning 

Varje mätdon skall vara märkt antingen med en etikett som talar om när senaste kalibrering 
ägde mm, vem som genomförde den och när nästa kalibrering skall ske, eller med en etikett 
som endast visar när nästa kalibrering skall ske. För att detta skall accepteras måste de övriga 
kalibreringsuppgifterna snabbt och enkelt kunna uppvisas. Det senare alternativet av dessa 
två lämpar sig bäst i praktiken. En månadssiffra anges på en färgad bakgrund där färgen 
varierar år från år. Färgen är återkommande med ett tidsintervall på fyra år. Etiketten 
informerar användaren om att mätdonet är kalibrerat och godkänt t o m den angivna 
månaden. Användaren svarar sedan för att lämna in mätdonet för kalibrering inom utsatt tid. 
Användaren är också skyldig att vara uppmärksam på om någon av följande händelser 
inträffar och skall i så fall omedelbart lämna in mätdonet för åtgärd: 

- Om kalibreringsetiketten blivit oläslig eller avlägsnad. 
- Om någon förändring befaras, t ex skada. 
- När angivet kalibreringsdatum överskridits. 

5.5 Klimat 

Temperatur och relativ luftfuktighet är faktorer som har stor inverkan på kontrollarbetet då 
man arbetar med trämaterial. En förutsättning för att få jämförbara mätvärden är att företaget 
styr sitt klimat. Såväl mätdon som produkter påverkas av svängningar i temperatur och relativ 
luftfuktighet. Trä, som har en stor rörelsevariation påverkad av den relativa luftfuktighet och 
temperatur som råder i lokalerna, hamnar snart utanför angivna toleranser vid varierande 
klimat. Att styra klimatet är minst lika viktigt i lagerlokalerna som i produktionslokalerna. 
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Det största problemet är den torra luft som råder i träindustrin, i synnerhet under vinterhalv
året då kall och torr luft kommer in. Ett sätt att styra detta är att installera befuktnings-
anläggningar. 
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D 15 I / ) 

Q) 
i - 10 

5 

0 

JJl, 
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o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Relativ fuktighet % 

Bild 5. Jämviktskurvor mellan luftens relativa fuktighet och träets fuktkvot vid olika 
temperaturer. 131 

5.6 Datoriserat eller manuellt 

I dag finns det på marknaden datorprogram som hjälper oss med hanteringen av ett kontroll-
och mätsystem. För registrering av siffror och uppmätta kontrollresultat finns det ett flertal 
olika system att välja på. Vi har i projektet också valt att se närmare på ett kvalitetssäkrings
system som på databas hanterar kontrollplaner och kontrollinstruktioner. 

Behovet av att utnyttja dator i dessa sammanhang är givetvis ett ställningstagande som varje 
enskilt företag måste ta. För att utvärdera om behovet finns kan man bl a tänka igenom 
följande: 

- Hur stor är datormognaden på företaget? 
- Hur stor är mängden material att hantera i form av kontrollinstruktioner och rapportblad? 
- Hur ofta behövs sammanställningar av mät- och kontrollresultat? 
- Hur stor kan kostnaden/vinsten med datorhjälp tänkas bli i förhållande till manuella 

rutiner? 

Med datorns hjälp kan mycket arbete underlättas. Här får man på ett enkelt sätt en samman
ställning av samtliga uppmätta resultat som kan ligga till grund för bl a leverantörs
bedömning, konstruktionsförbättring och slutkontroll. Datorn ger möjlighet att lagra och 
hantera stora mängder information samtidigt som den arbetar snabbt och med en hög 
tillförlitlighet. Givetvis finns det vissa nackdelar även om de inte är lika många som 
fördelama. En dator kräver kvalificerad personal för att kunna användas optimalt och 
driftstopp kan ställa till problem om man inte kan köra en manuell nödmtin under tiden som 
stoppet varar. 
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I projektet beslöt vi oss för att arbeta med ett kontrollsystem som klarar manuella mtiner för 
att inte utesluta de företag som idag inte arbetar med dator. Allt eftersom behovet av 
datorhjälp växer kommer det att vara ganska lätt att finna system som passar för enskilda 
företag. De manuella mtinema medför vissa fördelar, bl a genom att de bygger upp en 
kompetens för hur hanteringen av material och siffror löper, något som inte erhålls i samma 
utsträckning då man använder ett datorbaserat system. 

5.7 Motivation och utbildning 

Initiativet till att inleda arbetet med kvalitetssystem kan komma från olika håll - kunder, 
personal eller ledning. Men för att kvalitetsarbetet skall kunna påbörjas krävs det att 
företagsledningen är motiverad. Inget arbete kan komma igång om inte ledningen har 
motivation och som motivation borde det faktum att kvalitetsarbetet är lönsamt vara fullt 
tillräckligt. Det är viktigt att kunna mäta och visa hur mycket företaget kan tjäna på 
kvalitetsarbetet. Detta gör man lämpligen genom att använda ett system för uppföljning av 
kvalitetskostnadema. Ett sådant system finns beskrivet i en rapport från Trätek /4/. 

Även om företagsledningen är tillräckligt motiverad för att starta arbetet med kvalitetssystem 
räcker inte det för att kvalitetsarbetet skall fungera: även personalen måste vara motiverad. 
Att motivera personalen är ett betydligt större problem än att motivera ledningen. Den 
viktigaste insatsen är utbildning för att belysa vilka fördelar för företagets konkurrenskraft 
och framtida existens kvalitetsarbetet har. För att kunna använda kvalitetssystemet måste 
personalen dessutom informeras om de mål som företaget har ställt upp för verksamheten och 
vilka krav man ställer på personalens arbete. Utbildning i hur man säkerställer att kraven 
uppfylls i det egna arbetet måste ges. Detta kan ske t ex i form av avdelningsvisa kurser där 
kvalitetsaktivitcterna belyses. Att låta all personal känna sig delaktig är en fömtsättning för 
ett bra kvalitetsarbete. Detta gäller så väl i uppbyggnadsskedet som i den vidareutveckling 
som alltid pågår i ett kvalitetsarbete. Ett effektivt och bra sätt för att öka motivationen och 
samtidigt förankra arbetet är att låta personalen vara med och skapa instruktioner och mtiner 
i kvalitetsarbetet. Detta sker lämpligen i mindre gmpper som tilldelas en uppgift att lösa eller 
föreslå lösningar på. 

5.8 Lönesystem 

Eftersom kvalitetsarbetet i några fall betyder ändrade/utökade arbetsuppgifter för personalen 
kan krav på andra lönesystem komma att ställas. Detta blir då också en viktig del att lösa för 
att få ett fungerande kvalitetsarbete. 

Sätten att lösa lönefrågan är många men en lösning är att det uppmätta resultatet av sänkta 
kvalitetskostnader fördelas till personalen i förhållande till deras (t ex avdelningsvis) 
uppmätta kvalitetsförbättringar. 



15 

6. K O N T R O L L S Y S T E M 

6.1 Systemstruktur och uppbyggnad 

Systemet är framtaget för att passa i flera företag och bygger som tidigare nämnts på de krav 
som ställs i systemstandarden SS-ISO 9002. Vid införandet måste givetvis anpassningar och 
hänsyn tas till det enskilda företaget. Systemet som här redovisas har präglats av det 
pilotföretag som har stått till förfogande, men fungerar som ett gmndläggande system för 
möbelindustrin. Kontrollsystemet ställer stora krav på att det underlag som det arbetas utifrån 
är fullständigt. Systemet är uppbyggt enligt följande: 

Teknisk i n s t r u k t i o n 

Rutin 

K o n t r o l l i n s t r u k t i o n 

R i t n i n g Följekort K o n t r o l l r a p p o r t 

Bedömning 
Utvärdering 

Bild 6. Kontrollsystemets struktur. 

Teknisk instruktion (TI), ger en teoretisk beskrivning av hur kontroll och provning skall 
bedrivas vid de tre olika områdena. Se bilaga 1. 

Uppdelningen av TI är gjord enligt följande: 
- Godsmottagning och mottagningskontroll 
- Kontroll och provning under tillverkning 
- Slutkontroll och slutprovning 

Rutin, redogör rent praktiskt för själva förfarandet och tas fram för de tre områdena. Denna 
skall finnas tillgänglig ute i produktionen, lämpligen i förmännens kontor. Här kan man 
hämta information om något skulle vara oklart. Se bilaga 2. 
Observera att bilagorna 1 och 2 endast är exempel på utformning och innehåll. 
Tekniska instruktioner och rutiner måste alltid utformas for varje enskilt företag. 
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Kontrollinstruktioner (Kl) , är generellt framtagna för ett stort antal operationer vilket innebär 
att de kan utnyttjas av flera olika användare. Til l dessa K l skall utdrag ur standarden SS 
839030 göras. Vilka delar av standarden som skall finnas med framgår av K l . Til l de 
operationer där det inte finns några K l är det lämpligt att utarbeta dem internt. Viktigt är att 
det vid varje arbetsplats/maskin finns en K l . Se bilaga 3. 

Ritningsunderlag. För att systemet skall fungera krävs det att ett noga genomarbetat 
ritningsunderlag finns t i l l hands. Ritningarna skall vara försedda med toleranser och uppgifter 
om ytkrav enligt SS 839030. Detta är nödvändigt för systemets funktion. Se bilaga 4. 

Följekort skall vara utarbetade och fullständiga. Uppgifter om kapmått, tilläggsmått för 
putsmån m f l mått samt kontrollomfattning och speciella krav skall anges. Följekortet skall 
efter produktionen tillbaka t i l l produktionsberedningen för utvärdering. Uppgifterna 
underlättar för nästa planering t ex när det gäller överproduktion. Se bilaga 5. 

Kontrollrapporter. 
"Kontrollrapport för godsmottagning och mottagningskontroU" skrivs ut av inköpsavdelningen 
och tas fram vid godsmottagning, se bilaga 6. 

"Avvikelserapport" fylls i vid behov och ansvaret kan lämpligast läggas på förmannen, se 
bilaga 7. 

"Kontrollrapport, kontroll och provning under tillverkning" är ett kompletterande rapportblad 
som kan tas fram om kunden så önskar eller vid studier av vissa produkttyper eller 
maskintyper, se bilaga 8. 

"Kontrollrapport vid slutkontroll och slutprovning" används alltid för dokumentation av 
nämnda operationer, se bilaga 9. 

Pallkort. Grönt kort vid godkänt gods i mottagningskontroll och slutkontroll. Rött kort 
används för samtligt spärrat gods i hela produktionskedjan, från godsmottagning ti l l 
slutkontroll. Vitt pallkort används som "flagga" i produktionen tillsammans med följekort och 
talar om att produkterna uppfyller kraven. Alla pallar i produktionen skall vara märkta. 

6.2 Kontrollsystemet 

6.2.1 Godsmottagning och mottagningskontroll 

Godsmottagning och mottagningskontroll bedrivs enligt den framtagna tekniska instruktionen 
och rutinen med hjälp av kontrollinstruktioner och kontrollrapport. Kontrollrapporten, som 
är det dokument som bekräftar en inköpt varas status, utfärdas av inköpsavdelningen. 
Inköparen fyller vid beställning i kontrollrapportens övre del och placerar den sedan ute vid 
godsmottagningen i en pärm uppdelad på årets veckor. Godsmottagaren kan på så sätt vara 
väl förberedd på vilka leveranser som kommer genom att se under en viss veckas flik. Skulle 
en leverans utebli får man en indikation på detta genom att kontrollrapporten finns kvar efter 
veckans slut. Efter avslutad godsmottagning och mottagningskontroll retumeras kontroll
rapporterna för utvärdering dels till inköpsavdelningen och dels t i l l kvalitetssamordnaren. Här 
kan man nu lägga upp ett system för leverantörsbedömning utifrån kontrollresultatet. 
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Vid samtligt inkommande gods sker, innan följesedeln kvitteras, en godsmottagningskontroll 
som utförs av godsmottagaren. Godsmottagaren tar nu fram kontrollrapporten och den 
aktuella kontrollinstruktionen ur pärmen. Kontrollen som utförs på obruten förpackning 
omfattar ett antal allmänna kontrollpunkter som anges på kontrollinstruktionen. Kraven som 
ställs kan givetvis vara olika från gång till gång och därför ges endast en hänvisning till 
beställningsunderlaget. Skulle godset redan före kvittens av följesedeln upptäckas vara skadat 
eller felaktigt retumeras det omedelbart. Gods som stannar kvar trots felaktigheter skall 
märkas med röd lapp "spärrat gods" och placeras på för ändamålet avsedd plats. Resultatet 
av godsmottagningen noteras på kontrollrapporten där det finns utrymme för eventuella an
märkningar och noteringar. Godset går nu vidare för mottagningskontroll. 

Ktg nr. UllÖKi 1»: 

KONTROLLRAPPO RT K R 4.9.1 PK 1 

GODSMOTTAGNING O C H L'lg Kl. Daluoi: Godk IV. Dalum: Kcvjii: 

M O r r A G N I N G S K O N T R O L L 1 910221 0 

GoisnnKUfutJitXam ^ ^ 1 ' j '/ BuUIInings nr / cidtr ni 
VK 869321 

ttVCiaiUVCdtl j j g 
Uvciitiiar 

Träman 
Box 18 456 55 Trähult Vin utikcl m 

3496-S 

Uvciitiiar 

Träman 
Box 18 456 55 Trähult 

Deniraning 
Okantad B,-jörk 25 mm 

RESULTAT AV GODSMOTTAGNING RESULTAT AV MOTTAGNINGS KONTROLL 

Pos SpcnCkiöon Mingd. cnthel Spcofikaiion Mängd, enhhcl 

1 Enl. följesedel 5 Godkända 

t Mottaget 6 Icke godkända 

3 Resultat 7 Kontr. omfattn. 

4 Godsmottagning 
godkänd 

M JA 
( ] NEJ se anm. 

8 Mottagnings
kontroll godk. 

[ ] JA 
[<] NEJ se anm. 

Meddelande/Anmärkning 

'iKem. ti(ol^'^ (^i i^'^t'-t /-^/^/'"-^ /,c^iUf:. 

ÅTGÄRDER 

8 Retumeras 

9 Sorteras av oss [ ] rj«illiiing>ItverifU ÖB*u ej 

10 Justeras av oss [ ] Annan ligiid 

11 Skrotas av oss 

Kontroll utförd av 

Bild 7. Ifylld kontrollrappport efter avslutad gods- och mottagningskontroll. 
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Mottagningskontrollen bedrivs med hjälp av kontrollinstruktioner och syftar t i l l att förhindra 
att felaktigt material kommer ut i produktionen. Samtligt gods skall efter godsmottagningen 
vara märkt antingen med "godkänt gods" eller "spärrat gods" beroende på resultatet av 
kontrollen och ha en given placering i lokalerna. 

Allt gods som tas t i l l förädling skall vara märkt med "godkänt gods" -flaggan. Dessa flaggor 
tas sedan bort allt eftersom godset tas i bruk. 

Inkommande gods 

Godsmottagning 
e n l . K l 

Godkänt gods 

K - r a p p o r t f y l l s 1 
Följesedel s k r i v s på 

M o t t a g n i n g s k o n t r o l l 
utförs e n l . K l 

Godkänt gods I c k e godkänt 
gods 

I c k e godkänt 
gods 

K - r a p p o r t f y l l s i 
och p l a c e r a s i pärm 
Godset märks 

K l a r t för p r o d u k t i o n 

I c k e godkänt 
gods 

Gods r e t u r n e r a s d i r e k t 
t i l l leverantör. 

K - r a p p o r t f y l l s i 
Följesedel s k r i v s på 

Anmärkning n o t e r a s 

Godset märks "spärrat" 
A n s v a r i g k o n t a k t a s 

B e s l u t om åtgärd 

Ev. s o r t e r i n g av gods 

R e t u r n e r a s 
K a s s a t i o n 

O m k l a s s i f i c e r i n g 
Åtgärd 

Bild 8. Flöde vid gods- och mottagningskontroll. 

I produktionslokalerna skall det finnas avgränsade områden där man placerar spärrat gods. 
Detta för att undvika att avvikande detaljer av misstag kommer in i produktionen. Skulle en 
pall placerad inom detta område vara utan märkning bör man undersöka orsaken. 

6.2.2 Kontroll och provning under tillverkning 

I det utarbetade kontrollsystemet ingår kontrollinstruktioner som är generellt utformade för 
de olika arbetsoperationerna som förekommer inom möbelindustrin. En anledning ti l l att 
lägga upp det på det viset är att hålla nere antalet skrivna kontrollinstruktioner till en rimlig 
nivå. Mängden kontrollinstruktioner kommer nu inte att överstiga antalet arbetsoperationer 
i produktionen vilket torde anses som ett rimligt antal. 
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I och med att instruktionerna är generella, talar de bara om vilken typ av kontroll som kan 
vara tänkbar att utföra och med vilka hjälpmedel och mätdon som kontrollen lämpligast 
utförs. Den övriga informationen såsom materialkvalitet, måttkrav och kontrollomfattning 
måste därför hämtas från annat håll. När det gäller materialkvalitet och måttkrav skall dessa 
anges på ritningsunderlaget. Materialkvaliteten indelas i fem klasser namngivna från A-E . 
Detta sker i överensstämmelse med den indelning som ges i SS 83 90 30 "Möbler och 
inredningsenheter - Material och noggrannhet i tillverkning - Bedömning och klassindel
ning". För att ange kontrollomfattningen utnyttjas det följekort som följer detaljerna i 
produktionen. På ett mycket enkelt sätt kan man nu ändra kontrollomfattningen från gång till 
gång. Allt beroende på utfallet från den senaste produktionsserien. 

När vi började ta fram kontrollinstruktioner föreslog vi att en kontrollinstruktion skulle 
utarbetas för varje detaljs arbetsoperationer. Detta förslag har den fördelen att all information 
om en detaljs specifika krav kan samlas på ett papper. Men detta skulle innebära att antalet 
kontrollinstruktioner på Fröseke Möbel AB skulle bli i mnda tal 4000 stycken när systemet 
är utbyggt för samtliga produkter. Detta är givetvis inte rimligt att hantera och därför har den 
modellen lagts åt sidan. Men för företag med ett fåtal produkter kan denna modell vara att 
föredra. 

Vid första arbetsoperationen efter torkningen förses partiet med ett följekort. För detta 
ansvarar t ex kontrollansvarig. Nu har alla partier med ämnen ett följekort som följer pall 
nummer ett. Med detta följekort följer en detaljritning och så många pallkort att varje pall 
kan märkas ut. Under produktionens gång fylls kortet i allt eftersom operationerna 
genomförs. Vid samtliga maskiner och arbetsoperationer ute i produktionslokalerna finns 
kontrollinstruktioner utplacerade. På följekortet kan man se var detaljerna omarbetas och 
kasseras och i vilken omfattning detta sker. Med hjälp av underhåll eller val av annan 
bearbetningsmetod kan man förhindra att samma misstag upprepas. När detaljerna är klara 
för eventuell delmontering slås följekorten samman. Detta sker av den person som utför 
monteringen. Efter avslutad montering följer nu de sammanhäftade följekorten med vidare 
i monteringskedjan. Vid slutmonteringen samlas samtliga följekort in och retumeras till 
kvalitetssamordnaren för utvärdering m m. Slutkontroll och slutprovning bedrivs enligt 
kontrollinstruktionen. 
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A r b e t s o p e r a t i o n 

K o n t r o l l utförs 
e n l . K l 

I c k e godkända 
d e t a l j e r s o r t e r a s 
b o r t från godkända 

Godkända 

K o n t r o l l 
r a p p o r t f y l l s i 

Följekort f y l l s i 

M a t e r i a l e t lämnas 
v i d a r e i p r o d u k t i o n e n 

I c k e godkända 

Omarbete K a s s a t i o n 

K o n t r o l l utförs 
på n y t t e n l . KX 

A v v i k e l s e 
r a p p o r t s k r i v s . 
M a t e r i a l e t 
märks. A n s v a r i g 
k o n t a k t a s . 
A n t a l k a s s . 
n o t e r a s på 
följekort. 
D e t a l j e r n a 
p l a c e r a s på 
avsedd p l a t s . 

A n s v a r i g b e s l u t a r 
om s l u t l i g åtgärd. 

Omarbete 
O m k l a s s i f i c e r i n g 

K a s s a t i o n 

Bild 9. Flöde vid tillverkningskontroll. 

6.2.3 Följekort och avvjkelserapport 

Följekortet utarbetas av produktionsberedningen. Överst på kortet anges benämning och 
material samt övrig information såsom tillverkningsstart, leveransvecka, ordernummer m m. 
Följekortet har flera stora fördelar. För det första får man en helhetsbild över vad som 
kommer att ske med detaljen operation för operation. Vanligt idag är att man vid t ex 
inkapningen inte känner till vad som händer med ämnet på dess väg mot slutprodukten. En 
annan stor fördel är att man genom att ange kontrollomfattningen på följekortet vid en ny 
produktionsstart enkelt kan gå in och ändra kontrollomfattningen efter resultaten från 
föregående tillverkningsserie. Vid t ex en nyinstallerad maskin kan man vara osäker på dess 
tillförlitlighet och kan då öka kontrollomfattningen just vid den operationen. Att nämna är 
att man kan utfärda följekort både manuellt och med hjälp av dator, allt efter företagets 
resurser. Avvikelserapporter används när större avvikelser i produktionen inträffar eller när 
antalet detaljer understiger den kritiska nivå som anges på följekortet. Nivån anges inom 
parantes under rubriken "antal detaljer". Den kritiska nivån är satt vid det antal detaljer som 
utgör minimum för att klara orderns storlek. Den operatör som vid sin arbetsoperation 
understiger det antalet fyller i en avvikelserapport och kontaktar kontrollansvarig. 
Avvikelserapporten lämnas vidare till kvalitetssamordnaren som vidtar lämpliga åtgärder. 
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Skulle även avvikelser upptäckas som borde ha åtgärdats tidigare i produktionen, men som 
har nonchalerats eller missats, bör en avvikelserapport utfärdas för att hänföra kostnaderna 
till rätt avdelning. 

F O U E K O R T 

STOCKHOLM VITRIN VIT Kortlist rygg över och under 

Material: Massiv björk 

Kap;is ur 25 mm okaniad 

Order m: ?73« 

Produktionsstart v. 7 Leverans v. is 

Antal detaljer ''^C <'"'^> Fördelat pä _si pall 

Po» Flöde Min Koatrollomfattning Kxav Kassalion Umarbeic Godkinda Datum Sign 

1 101 Kapning 630 £ 3 1:100 Kapas i dubbel längd halva antalet ^// /"/•-. 
T 104 Klyvning 50 £ 1 1:100 v;. 0 

108 Lisihyvling Ritning 1:50 +0,2mm tillägg för pulsmfin. Fals fräses i sämsta kanten. , ? 'il i , ' , ) ' 

4 113 Juslersägning Ritning 1:75 / 'Il U! 
204 Borrning Ritning 1:75 'fih • i j j 

6 206 Fräsning Ritning 1:50 h ••//f) t.'l (' ' 0 - J 

7 209 Putsning Ritning 1:50 ' / / / ; /•''.'/',' 

212 Putsning Ritning 1:50 1 ••/O'-, /,>-
9 401 Handputsning Spacklas vid behov Cl i i 

1 502 Grundlackcring 1:50 •id-- (: :• -
I I 504 Mellanslipning Spacklas vid behov --' 

12 502 Färdiglackering 1:50 Glans 55 =5 i / ' 

13 618 Islag C-tapp 1 

Bild 10. Ifyllt följekort som hör till en färdig detalj. 

6.2.4 Hantering av ritningsunderlag 

För att undvika missförstånd och problem skall det finnas en ritningsansvarig. Ritnings
underlaget skall vara försett med fullständiga mått- och toleransangivelser. För arkiveringens 
och hanteringens skull skall ritningarna förses med ritningsnummer. Tydliga angivelser och 
markeringar skall ske vid revidering. Antalet kopior bör, förslagsvis, begränsas till fyra 
stycken för att hålla ordning på antalet ritningar ute i produktionen. Originalet förvaras 
brandsäkert. Två kopior tas i originalets format eller förminskade till minst A3-format. En 
används som arbetskopia i produktionsberedningen och en kopia placeras på en central plats 
ute i produktionslokalerna, lämpligen i en förmanshytt. Ytterligare en kopia tas men i A 4 -
storlek. Denna ritning läggs ut vid produktionsstarten tillsammans med följekortet och följer 
arbetet genom hela kedjan. Skulle denna ritning på något vis vara otydlig pga förminskningen 
går man till förmanshytten där ritningarna förvaras och gör ett förtydligande. Genom att 
endast använda en ritningskopia i produktionen undviker man att hamna i den situationen att 
någon står och arbetar efter en icke reviderad utgåva. De eventuella otydligheter som finns 
på ritningen noteras på ritningen av arbetarna i produktionen och efter avslutad produktion 
går ritningen tillsammans med följekortet in till beredningen igen, där man ser till att 
eventuella ändringar som behöver göras inför nästa produktionsserie blir utförda. 
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6.2.5 Svensk standard SS 83 9Q 3Q 

Den svenska standarden SS 83 90 30 (Möbler och inredningsenheter - Materialkvalitet och 
noggrannhet i tillverkning - Bedömning och klassindelning) kommer att användas i 
kvalitetsarbetet inom möbelindustrin. Standarden skall användas vid kund - leverantörs
förhållanden, internt och externt, för att specificera vilken material- och tillverkningskvalitet 
man kräver. Att kraven som ställs uppfylls, säkerställs sedan genom kontroller enligt 
kontrollinstruktioner där man hänvisar t i l l lämpliga delar i standarden. 

Standarden klassificerar och graderar olika typer av förekommande defekter. Bedömningen 
grundar sig på en granskning av "visuella och taktila (kännbara) egenskaper som har 
betydelse för bmkbarhet och utseende hos den färdiga produkten", som det beskrivs i 
standarden. Til l vilken grad de angivna defekterna får förekomma anges i klasserna A-E . 
Vad de olika klasserna betyder framgår av standarden och kan exemplifieras på följande sätt: 

Klass A innebär att: Inga defekter som påverkar bmkbarhet och 
avsett utseende får finnas. 

Klass C innebär att: Inga defekter som påverkar bmkbarhet får 
finnas. Däremot tillåts ett fåtal tydligt märkbara 
defekter som inverkar på avsett utseende. 

Klass E innebär att: Inga defekter som påverkar bmkbarhet får 
finnas. Inga trasiga delar tillåts, men däremot 
utseendedefekter i nästan obegränsad omfattning. 

De krav som i olika avseenden gäller för de olika klasserna markeras i standarden med någon 
av graderna I , I I , I I I och IV. 

I innebär att: Angiven defekt ej tillåts. 

rV innebär att: Defekten tillåts i obegränsad omfattning, fömt-
satt att enhetens funktion inte nämnvärt försäm
ras. 
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Defekt A B C D E 

Fästelementet - klämmer, spik, skruv, 
tappar och dyligt som 

tränger igenom på motsatt sida I I I I rv 
orsakar ojämnhet på motsatt sida I I II III IV 

Sprickor av krängningar i sammansättningar 
eller av rörlighet i material I I II III IV 
Ilagningar med avvikande material och fårg I I II III IV 
Limrinningar I I II III IV 
Ilagningar med samma material och färg I II III m rv 
Oregelbundna nivåskillnader vid samman
sättningar I II II III rv 
Synligt lim och missfärgning av lim I II II III rv 
Otätheter i sammansättningar I II III III rv 

bredd dock högst 0,2 mm 0,5 mm 0,8 mm 
Otätheter vid kantlist I II II III IV 
Poriga och ojämna svetsar och lödningar II II III III rv 
Springor mellan lådsidor och lådbottnar. II II III UI rv 

max 0,3 0,5 0,8 1,0 -

Bild 11. Ett exempel på bedömningsunderlag enligt standarden SS 83 90 30 avsnitt 5.11, 
sammansättningar. I kraven tas hänsyn till om defekterna finns på framträdande, skymda 
eller dolda delar. Källa: SIS 
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S S 8 3 9 0 3 0 
standarden för bedömning av välgjordhet 

Omfattar fö l jande avsnitt: 

Materialets kvalitet 
4.1 Massivt trä och ytfaner 
4.2 Träfiberskivor och spånskivor 
4.3 Metall 
4.4 Plast 
4.5 Sten 
4.6 Glas 
4.7 Stoppningsmaterial 
4.8 Kläcfselmaterial 

Noggrannhet i tillverkning 
5.1 Mått 
5.2 Vinklar 
5.3 Planhet 
5.4 Rakhet 

5.5 Parallellitet hos springor 
5.6 Springbredd 
5.7 Ladors luckors, klaffars och 

utdragsskivors linjering 
5.8 Lådors gång 
5.9 Luckors gång 
5.10 Utdrags- och ilöggsskivor, 

klaffar- nedsiunkning,kärvning 

[ - ^ ^ • — 1 
• '-Vy^ 

1 

i 

5.11 Sammansättningar 

5.12 Fanering, foliering 
5.13 Kanter 
5.14 Böjda och laminerade delar 
5.15 Beslogning 
5.16 Yt ämnhet och putsning 
5.17 YtDehandling 

5.18 Klädda stommar 
5.1 9 Sitsar, sittplymåer, stoppade armstöd 
5.20 Madrasser, sängar, dagbäddar 
5.21 Klädsel-och sömnadsarbete 

Bild 12. Avsnitten för bedömning av välgjordhet enligt standarden SS 83 90 30. 
Källa: Möbelinstitutet 
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63 Slutkontroll och slutprovning 

Slutkontroll och slutprovning bedrivs enligt den framtagna tekniska instruktionen och mtinen 
med hjälp av kontrollinstruktion och kontrollrapport. De orderspecifika kontrollinstruktioner
na och underlagen till kontrollrapporterna för slutkontroll upprättas av marknadsfunktionen 
i företaget eftersom det är den funktion i företaget som har sammanställt kundemas krav på 
produkten. 

För att underlätta marknadsfunktionens arbete med att upprätta av orderspecifika kontrollin-
stmktioner för slutkontroll, kan generella sådana för företagets produktgrupper utarbetas för 
att sedan lätt kunna kompletteras med specifika kundkrav av marknadsfunktionen. De 
orderspecifika kontrollinstmktionema placeras i en pärm uppdelad på årets veckor hos den 
som är ansvarig för slutkontroll på företaget. Den kontrollansvarige kan på detta vis vara väl 
förberedd på vilka order som skall vara klara för leverans vid en viss tidpunkt. Skulle ordern 
bli försenad på gmnd av störningar i produktionen får man en indikation på detta genom att 
kontrollinstruktionen sitter kvar i pärmen efter veckans slut. Förseningen rapporteras till 
marknadsfunktionen som kan vidtaga åtgärder och som får ett underlag för dokumentation 
av företagets leveranssäkerhet. 

Slutkontrollen sker på en vara som är helt färdig för leverans, det vill säga emballerad och 
märkt. Kontrollen utförs enligt den orderspecifika kontrollinstruktionen och rapporteras på 
en kontrollrapport av den person som är kontrollansvarig. Beroende på resultatet godkänner 
den kontrollansvarige godset för leverans eller, om godset inte blivit godkänt, beslutar om 
vidare åtgärder, i form av ytterligare kontrollutiag eller omarbete/omklassificering. Det är 
viktigt att den order som inte är godkänd för leverans avskiljs från övrigt gods och tydligt 
märks med röd lapp "Spärrat gods" samt placeras på en plats som är avsedd för spärrat gods. 
Allt gods som är godkänt för leverans skall märkas med grön lapp "Godkänt gods". 
Om ytterligare kontrolluttag görs skall kvalitetssamordnaren besluta om vidare åtgärd efter 
den kontrollen, oavsett resultat. Anledningen är att kvalitetssamordnaren som har tagit del 
av kontrollrapporterna från hela produktens framtagning har en klarare bild av eventuella 
problem. 

Efter avslutad kontroll enligt kontrollinstruktioncn går den ifyllda kontrollrapporten vidare 
till kvalitetssamordnaren som nu kan göra en utvärdering av hur produktframtagningen har 
fungerat, från godsmottagning till leverans. Han/hon kan i samarbete med företagets olika 
funktioner arbeta för att eliminera brister i företaget. 
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Godkänt 

K o n t r o l l utförs 
e n l . K l 

K o n t r o l l r a p p o r t 
f y l l s i 

O r d e r n är 
godkänd för 
l e v e r a n s 

I c k e godkänt 

K o n t r o l l a n s v a r i g 
b e s l u t a r om åtgärd 

Y t t e r l i g a r e 
k o n t r o l l e r 
e n l . K l 

Omarbete 
O m k l a s s i f i c e r i n g 

K o n t r o l 1 r a p p o r t 
f y l l s i 

Godkänt I c k e godkänt 

K v a l i t e t s s a m o r d n a r e 
b e s l u t a r om åtgärd 

K a s s a t i o n 

Bild 13. Flöde vid slutkontroll. 
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BILAGA 1. 

Teknisk instruktion 

Observera att bilagan utgörs av exempel på 
utformning och innehåll. 
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1 Reg nr: Ulförd av: Sida: 

TEKNISK INSTRUKTION TI 4.9.1 PK 1(3) 

GODSMOTTAGNING OCH Utg nr. Datum: Godk av. Datum: Rcvjir: 

MOTTAGNINGSKONTROLL 1 910219 0 

INNEHÅLL 

1. ALLMÄNT 

2. ANSVAR 

3. UNDERLAG FÖR GODSMOTTAGNING OCH MOTTAGNINGSKONTROLL 

4. UTFÖRANDE 

5. MÄRKNING 

6. RAPPORTERING OCH DOKUMENTATION 
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Reg lu: Utförd av: Sida: 

TEKNISK INSTRUKTION TI 4.9.1 PK 2 (3) 

GODSMOTTAGNING OCH Ulg nr. E>alum: Godk av. Datum: Rcvjir: 

MOTTAGNINGSKONTROLL 1 910219 0 

1. ALLMÄNT 

Denna instruktion redogör för hur godsmottagning och mottagningskontroll vid Fröseke 
möbel AB genomförs, dokumenteras och redovisas. 

2. ANSVAR 

Yttersta ansvaret ligger på inköpsfunktionen. Utförande, dokumentation och redovisning 
delegeras ti l l godsmottagare. 

3. UNDERLAG FÖR GODSMOTTAGNING OCH MOTTAGNINGS KONTROLL 

För underlag ti l l kontrollen används följande handlingar: 

- Inköpsorder 
- Leverantörens följesedlar 
- Kontrollinstruktioner 
- Kontrollrapport 

4. UTFÖRANDE 

Direkt i anslutning till godsmottagning görs en avsyning främst med avseende på 
transportskador och att rätt vara och rätt antal kolli levererats. Vid eventuella avvikelser 
eller transportskador följs angiven instruktion som ges i rutin beskrivningen för 
godsmottagning och mottagningskontroll. 

Frakt-/följesedel kvitteras och godset placeras på avsedd plats. 

Därefter utförs mottagningskontroll enligt kontrollinstruktion. 

Efter genomgången mottagningskontroll görs en uppdelning av godset i Godkänt gods 
och Avvikande gods. 

4.1 Godkänt gods 

Gods som uppfyller de specificerade krav som ställts i köpordem. 

4.2 Avvikande gods 

Gods som avviker från specificerade krav. 
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Reg nr: Utföid av: Sida: 

TEKNISK INSTRUKTION TI 4.9.1 PK 3(3) 

GODSMOTTAGNING OCH Ulg nr. Datum: Godk av. C>ahun: Rcvj»r: 

MOTTAGNINGSKONTROLL 1 910219 0 

5. MÄRKNING 

För att kunna särskilja godkänt gods från icke godkänt gods skall märkning ske. 

5.1 Godkänt gods 

Godkänt gods markeras väl synligt på pall eller förpackning med för ändamålet 
framtaget kort. På kortet ifylles datum, signatur från kontrollant samt ordernummer om 
specifikt sådant finns. Godset kan nu tas i produktion. 

5.2 Avvikande gods 

Avvikande gods markeras väl synligt med rött spärrkort och placeras på avsedd plats. 
Godset får ej tas i produktion. Kontrollansvarig beslutar vilka åtgärder som skall 
vidtagas. 

6. RAPPORTERING OCH DOKUMENTATION 

Utförd mottagningskontroll dokumenteras med hjälp av kontrollrapport. 

Rapportering sker med kopia till kvalitetssamordnare och inköpsansvarig. Orginalet 
förvaras i pärm vid godsmottagningen. 

Av rapporten framgår: 

- Inköpsorder 
- Leverantör 
- Varubenämning 
- Resultat av utförd mottagningskontroll 
- Eventuella avvikelser 
- Åtgärder 
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Reg nr: Utförd av: Sida: 

TEKNISK INSTRUKTION TI 4.9.2 PK 1(3) 

KONTROLL OCH PROVNING Utg nr. Datum: Godk av. Datum: Rcvjur: 

UNDER TILLVERKNING 2 910614 1 

INNEHÅLL 

1. ALLMÄNT 

2. ANSVAR 

3. UNDERLAG FÖR KONTROLL OCH PROVNING 

4. UTFÖRANDE 

5. MÄRKNING 

6. RAPPORTERING OCH DOKUMENTATION 
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Reg nr: Utförd av: Sida: 

TEKNISK INSTRUKTION TI 4.9.2 PK 2(3) 

KONTROLL OCH PROVNING Ulg nr. Datum: Godk av. Datum: Rcvjir: 

UNDER TILLVERKNING 2 910614 1 

1. ALLMÄNT 

Denna instruktion redogör för hur kontroll och provning under tillverkning vid Fröseke 
möbel AB genomförs, dokumenteras och redovisas. 

2. ANSVAR 

Yttersta ansvaret ligger på kontrollansvarig. Varje operatör genomför med ansvar 
kontroll och provning mot dokumenterad instruktion. 

3. UNDERLAG FÖR KONTROLL OCH PROVNING 

För underlag ti l l kontroll och provning används följande handlingar: 

- Kontrollinstruktion 
- Ritningsunderlag 
- Generella produktkrav 
- Följekort 
- Likare för subjektiva bedömningar 

4. UTFÖRANDE 

Kontroll och provning under tillverkning utförs som operatörskontroll mot kontrollin
struktion. 

Kontrollinstruktionen innehåller anvisningar för: 

- Egenskap att kontrollera 
- Krav 
- Metod och utrustning 
- Kontrollomfattning 

Kontroll och provning utförs vid operationsplatsen. Utförd kontroll dokumenteras på 
befintligt följekort. 

I förekommande fall dokumenteras kontrollresultat på kontrollrapport. 

Operatören svarar för att avvikande detaljer avskiljs från godkända. 
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Reg n r Utförd av: Sida: 

TEKNISK INSTRUKTION TI 4.9.2 PK 3(3) 

KONTROLL OCH PROVNING 
UNDER TILLVERKNING 

Utg nr. Datum: 

2 910614 

Godk av. Datum: Revjir: 

1 1 

5. MÄRKNING 

För att kunna särskilja godkända detaljer från avvikande detaljer skall märkning ske. 

5.1 Godkända detaljer 

Godkänd-märkning av detaljer som uppfyller specificerade krav sker genom att 
befintligt följekort ifylles av operatör efter det att kontroll utförts. 

5.2 Avvikande detaljer 

Avvikande detaljer markeras med ett spärrkort som ifylles och placeras väl synligt på 
pall. Detaljerna placeras sedan på bestämd plats för spärrat material. Operatören utfärdar 
en avvikelserapport vilken lämnas till kontrollansvarig som svarar för åtgärd. 

6. RAPPORTERING OCH DOKUMENTATION 

Under rubriken UTFÖRANDE framgår hur dokumentation av kontroll och provning 
sker. 
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Reg nr: utförd av: Sida: 

TEKNISK INSTRUKTION TI 4.9.3 PK 1(3) 

SLUTKONTROLL OCH Ulg nr. Datum: Godk av. £>atum: Rcvjir: 

SLUTPROVNING 2 910614 ^ 1 

INEHÄLL 

1. ALLMÄNT 

2. ANSVAR 

3. UNDERLAG FÖR SLUTKONTROLL OCH SLUTPROVNING 

4. UTFÖRANDE 

5. MÄRKNING 

6. RAPPORTERING OCH DOKUMENTATION 
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Reg nr utförd av: Sida: 

TEKNISK INSTRUKTION TI 4.9.3 PK 2(3) 

SLUTKONTROLL OCH Utg nr. Datum: Godk av. Datum: Rcvjir: 

: 
SLUTPROVNING 2 910614 1 

1. ALLMÄNT 

Denna instruktion redogör för hur slutkontroll och slutprovning vid Fröseke möbel AB 
genomförs, dokumenteras och redovisas. 

2. ANSVAR 

Yttersta ansvaret ligger på marknadsfunktionen. Utförande, dokumentation och 
redovisning delegeras till kontrollansvarig vid slutkontroll och slutprovning. 

3. UNDERLAG FÖR SLUTKONTROLL OCH SLUTPROVNING 

Som underlag till slutkontroll och slutprovning används följande handlingar: 

- Kontrollinstruktion 
- Ritningsunderlag 
- Kontrollrapport 
- Produktkrav 

4. UTFÖRANDE 

Slutkontrollen och slutprovningen skall verifiera att tidigare kontroller genomförts och 
att dokumentationen som hör till ett parti är komplett och godkänd. 

Kontrollen utförs mot kontrollinstruktion. 

I viss mån skall produkter väljas ut för stickprovskontroll vilka representerar ett parti. 
Föranleder misstanke om ökad risk för felaktigheter ökas kontrollomfattningen. 
Kontrollomfattning framgår av kontrollinstruktionen. Stickprovskontroll skall ske när 
produkten är helt klar dvs emballerad och märkt. Omfattningen av denna kontroll styrs 
av tidigare resultat. 

Vid slutkontroll och slutprovning förekommer endast besluten Godkänd och Icke 
godkänd. 
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Reg n r Utförd av: Sida: 

TEKNISK INSTRUKTION TI 4.9.3 PK 3(3) 

SLUTKONTROLL OCH Utg nr. Datum: Godk av. Datum: Rcvjir: 

• 

SLUTPROVNING 2 910614 1 

4.1 Godkänd produkt 

Med godkänd produkt menas den produkt som uppfyller samtliga krav som ställts i 
kravspecifikationen. 

4.2 Icke godkänd produkt 

Produkt som på en eller flera punkter ej uppfyller de krav som ställts i kravspecifikatio
nen. 

5. MÄRKNING 

För att kunna särskilja godkända produkter från avvikande produkter skall märkning ske. 

5.1 Godkända produkter 

Märkning sker med hjälp av godkänt kort. Produkten är nu färdig för att lämna fabriken. 

5.2 Avvikande produkter 

Märkning av icke godkända produkter sker med röd stoppetikett och produktema 
placeras på avsedd plats. Produkterna får inte under några omständigheter lämna 
fabriken innan ansvarig har kontaktats och beslutat om åtgärd. 

6. RAPPORTERING OCH DOKUMENTATION 

Utförd slutkontroll och slutprovning dokumenteras på kontrollrapport. 

Rapportering sker med kopia till kund och orginalhandlingar lämnas till kvalitetssa-
mordnaren. 
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BILAGA 2. 

Rutin 

Observera att bilagan endast utgörs av exempel på 
utformning och innehåll. 
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Reg nr: Utförd av: Sida: 

RUTIN RU 4.9.1 PK 1(2) 

GODSMOTTAGNING OCH Utg nr. Datiun: Godk av. Datum: Revju: 

MOTTAGNINGSKONTROLL 2 910614 1 

1. Kontrollera allt gods vid ankomst enligt kontrollinstruktion. 

2. Fyll i kontrollrapport och notera eventuella anmärkningar. 

3. Märk allt gods och placera det på avsedd plats i direkt anslutning till avslutad 
kontroll. 

4. Rapportera avvikelser till kontrollansvarig. 

5. Placera kontrollresultat i avsedd pärm. 

KONTROLLUTFÖRANDE 

Samtligt gods skall genomgå gods- och mottagningskontroll. I direkt anslutning till 
godsmottagning görs den första övergripande kontrollen före det att frakt/följesedel kvitteras. 
Kontrollen ansvaras för och genomförs av godsmottagare och bedrivs med hjälp av för 
ändamålet avsedd kontrollinstruktion, inköpsorder, följesedel och kontrollrapport. 
Kontrollinstruktion finns utarbetad för: 
- Virke 
- Fanér 
- Skivor/plattor 
- Detaljer/komponenter 

Kontrollen syftar till att inget felaktigt gods skall lämnas ut i produktionen. Godsmottagaren 
utför kontroll enligt kontrollinstruktion. Skulle oklarheter uppstå kontaktas kontrollansvarig. 
Mottagningskontrollen utförs på för ändamålet avsedd plats, där tillgång på nödvändig 
utrustning finns. Skulle det ej vara möjligt att genomföra kontroll på avsedd plats får den 
tillfälligt bedrivas på annan lämplig plats i samråd med kontrollansvarig. 

DOKUMENTATION 

Resultatet av gods- och mottagningskontrollen från varje leverans skrivs in i en kontroll
rapport. Kontrollrapporten signeras av den som utfört kontrollen och ligger sedan ti l l grund 
för bl a slutkontroll och leverantörsbedömning. Placeringen av ifylld kontrollrapport sker i 
avsedd pärm. 

GODKÄNT GODS 

Gods som uppfyller samtliga krav vid gods- och mottagningskontroll märks med det gröna 
"GODKÄNT GODS" -kortet. Ett kort fylls i och placeras väl synligt på varje koUi. Godset 
placeras sedan på avsedd plats och är sedan klart för att tas i produktion. 
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Reg nr: Utförd av: Sida: 

RUTIN RU 4.9.1 PK 2(2) 

GODSMOTTAGNING OCH 
MOTTAGNINGSKONTROLL 

Utg nr. Datum: 

2 910614 
Godk av. Datum: Revjir. 

1 

HANTERING A V AVVIKELSER 

Vid godsmottagningen 
Gods som ej uppfyller kraven som ställs för godsmotagning skall om så är lämpligt 
omedelbart retuneras till leverantör (Direkt retur). Är detta ej möjligt skall det märkas med 
rött "SPÄRRAT GODS" -kort och placeras på avsedd plats. Kontrollrapport ifylles och 
lämnas t i l l kontrollansvarig. 

Kontrollansvarig svarar sedan för att godset hanteras på ett riktigt sätt och att nödvändiga 
åtgärder blir genomförda. Behålls godset, hanteras det som nyinkommet gods. 

Vid mottagningskontroll 
Gods som ej uppfyller krav enligt kontrollinstruktion skall omedelbart särskiljas från godkänt 
gods. Godset skall placeras på avsedd plats och märkas med rött "SPÄRRAT GODS" -kort. 
Resultatet för mottagningskontrollen ifylles på den för leveransen upprättade kontroll
rapporten och lämnas till kontrollansvarig. 

Kontrollansvarig svarar sedan för att godset hanteras på ett riktigt sätt och att nödvändiga 
åtgärder blir genomförda. Det gods som omklassificeras eller genomgår någon åtgärd skall 
innan det tas i produktion ånyo genomgå mottagningskontroll enlig kontrollinstruktion. 

KONTROLLRAPPORT 

Kontrollrapporter upprättas för varje leverans. På kontrollrapporten anges mottaget antal, om 
detta är en över- eller underleverans, samt om det mottagna godset uppfyller de specificerade 
kraven. Vid avvikelser ges en kort beskrivning av avvikelsens art och för att underlätta kan 
man med en skiss beskriva avvikelsen. Rapporten lämnas sedan till kontrollansvarig som 
svarar för åtgärd. 

DIREKT RETUR 

Gods som redan vid godsmottagningen är skadat eller är en felleverans skall genast 
retumeras. "Rutin för detta kompletteras internt". 
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Reg nr: Utförd av: Sida: 

RUTIN RU 4.9.2 PK 1(2) 

KONTROLL OCH PROVNING 
UNDER TILLVERKNING 

Ulg ni. Datum: 

2 910614 
Godk av. Datum: Rcvjir: 

1 

1. Utför kontroll under tillverkningen enligt kontrollinstruktion. 

2. Notera kontrollresultat på fbljekort efter avslutad operation. 

3. Avskilj avvikande detaljer från godkända. 
Märk och placera dessa på avsedd plats. 
Fyll i en avvikelserapport. 

4. Rapportera avvikelser till kontrollansvarig person. 

KONTROLLUTFORANDE 

Kontrollen sker i direkt anslutning till utförd operation och utförs av operatör. Information 
om kontrollomfattning, krav och kontrollmetod hämtas ur nedanstående underlag: 

- Kontrollinstruktion 
- Ritningsunderlag 
- Följekort 

(vilken är generell för arbetsoperationen) 
(som klargör kvalitetsnivån) 
(redogör för kontrollomfattning) 

Kontrollen syftar till att inga felaktiga detaljer skall lämnas vidare i tillverkningskedjan. 
Arbetsoperatören utför kontroll enligt kontrollinstruktion. Skulle oklarheter uppstå kontaktas 
kontrollansvarig som bär det yttersta ansvaret för kontrollarbetet. 

DOKUMENTATION 

Kontrollresultatet redovisas med hjälp av följekort. På detta kort noteras kassation, omarbete 
och antal godkända detaljer. Signaturen på följekortet verifierar att kontroll är utförd enligt 
instruktion. I vissa fall kan det ställas krav på en utförligare dokumentation då sker denna 
enligt anvisningar eller i överenskommelse med kontrollansvarig. 

GODKÄNDA DETAUER 

Detaljer som uppfyller specificerade krav lämnas vidare i produktionen tillsammans med 
följekortet. 
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II Reg nr: Utförd av: Sida: 

RUTIN RU 4.9.2 PK 2(2) 

KONTROLL OCH PROVNING Utg nr. Datum: Godk av. Datum: Rev J U : 

UNDER TILLVERKNING 2 910614 1 

HANTERING A V AVVIKELSER 

Avvikande detaljer 
Detaljer som ej uppfyller specificerade krav skall om möjligt omarbetas i direkt anslutning 
till utförd operation så att de fastställda kraven innehålls. Om fel uppstår som ej kan 
korrigeras avskiljs detaljerna från övriga och märks samt placeras på avsedd plats. Skulle 
antalet felfria detaljer ej täcka orderns storlek utfärdas en avvikelserapport vilken lämnas t i l l 
kontrollansvarig som svarar för vidare åtgärd. 

Märkning 
Detaljer som ej uppfyller kraven skall alltså märkas tydligt. Detta för att förhindra att 
felaktiga detaljer tas i produktion. Ett spärrkort fylls i som placeras väl synligt och detaljerna 
flyttas till platsen för avvikande detaljer. 

AWIKELSERAPPORT 

När en avvikelse uppstår så att en större mängd detaljerna ej uppfyller specificerade krav 
eller att antalet godkända detaljer understiger den angivna kritiska nivån ifylles en 
avvikelserapport. På rapporten ges en kort beskrivning av avvikelsen. För att underlätta kan 
man med en skiss beskriva felet. På rapporten anges bl a vid vilken operation avvikelsen 
uppstod. Rapporten lämnas sedan till kontrollansvarig som svarar för vidare åtgärd. 
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Reg nr: Utförd tv: 1 Sida: 

RUTIN RU 4.9.3 PK 1(2) 

SLUTKONTROLL OCH Utg nr. Datum: Godk av. Datum: Revjir: 

SLUTPROVNING 2 910614 ' 1 

1. utför slutkontroll och slutprovning enligt kontrollinstruktion. 

2. Dokumentera utförd kontroll på kontrollrapport. 

3. Avskiy avvikande produkter från godkända. 
Märk och placera dessa på avsedd plats. 
Notera avvikelsen på kontrollrapport. 

4. Rapportera avvikelser till kvalitetssamordnaren. 

5. Märk godkänt gods. 

KONTROLLUTFÖRANDE 

Slutkontroll och slutprovning utförs, när produkten är helt färdig, av kontrollansvarig för 
slutkontroll och slutprovning. Produkterna tas ut för kontroll efter emballering och märkning. 
Knock-down-möbcln skall monteras efter bifogad anvisning för att verifiera att instruktionen 
är riktig. Kontrollen av produkterna utförs på för ändamålet avsedd plats där tillgång på 
nödvändig utrustning finns. 

Som underlag till slutkontroll och slutprovning används följande handlingar: 

- Kontrollinstruktion 
- Ritningsunderlag 
- Kontrollrapport 
- Produktkrav 

Skulle oklarheter uppstå kontaktas kvalitetssamordnaren. 

DOKUMENTATION 

Kontrollresultatet redovisas på kontrollrapport. Kopia av dokumentet från utförd slutkontroll 
följer leveransen till kund och lämnas till kvalitetssamordnaren. 

GODKÄNDA PRODUKTER 

Produkter som under slutkontroll och slutprovning varit fria från avvikelser märks med 
godkännandekort och emballeras för leverans. 
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Reg n r Utförd av: Sida: 

RUTIN RU 4.9.3 PK 2(2) 

SLUTKONTROLL OCH Utg nr. Datum: Godk av. Datorn: Rev j i r 

SLUTPROVNING 2 910614 1 

HANTERING A V AVVIKELSER 

Avvikande parti/produkter 
Påträffas avvikelser under slutkontrollen och slutprovningen skall avvikelsen fastställas med 
hjälp av en awikelserapport och en ny produkt tas ut för provning. Skulle även denna vara 
behäftad med samma typ av fel skall en allkontroll genomföras. Kontakta kvalitetssa-
mordnaren. 

Märkning 
Parti eller produkter som är behäftade med felaktigheter skall tydligt märkas med spärrkort. 
Produkterna skall sedan placeras på avsedd plats. 
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BILAGA 3. 

Kontrollinstruktioner 
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FÖRTECKNING ÖVER KONTROLLINSTRUKTIONER 

QPRRATION REG.NR. REV.NR.GODKÄND AV. 

Mottagningskontroll 

Virke K l 1-01 
Fanér (fogat) K l 1-02 
Skivor/Plattor K l 1-03 

Tillverkningskontroll 

Virkestorkning K l 2-01 
Kapsågning K l 2-02 
Klyvsågning K l 2-03 
Hyvling K l 2-04 
Foglimning K l 2-05 
Bredbandsputsning/Egalisering K l 2-06 
Justersågning K l 2-07 
Fräsning K l 2-08 
Borrning K l 2-09 
Kantlistning K l 2-10 
Fanéring K l 2-11 
Spackling K l 2-12 
Putsning K l 2-13 
Ytbehandling K l 2-14 
Beslagsmontcring K l 2-15 
Montering Kl 2-16 
Packning/Emballering K l 2-17 
Beslagspackning K l 2-18 

Slutkontroll 

Skåp med lådor och/eller luckor Kl 3-01 
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KONTROLLINSTRUKTION 
MOTTAGNINGSKONTROLL VIRKE 

Reg nr: 

K l 1-01 

Ulförd »v: 

PK 

Sida: 

1(1) KONTROLLINSTRUKTION 
MOTTAGNINGSKONTROLL VIRKE Utgivuis nr. 

Datum: 
Godkänd av. 
Datum: 

Rcvjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL 
MÄTDON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Godsmottagning 

Rätt material 

Rätt antal kolli 

Enl. beställning 

Enl. beställning 

Köporder och 
följesedel 

Varje leverans 

Rätt leveranstid Enl. beställning 

Ev. transportskador Får ej finnas 

MottagningskontroU 

Träslag Enl. beställning Okulärt Varje leverans 

Kvantitet Enl. beställning Måttband 
lxbxh=m^ 

Varje leverans 

Fuktkvot Enl. beställning Fuktkvotsmätare 2 prov/virkes 
paket 

Tjocklek Enl. beställning Måttband Stickprov 

Bredd Enl. beställning Måttband Stickprov 

Kvalitetskontroll material 

-Svarta kvistar 
-Lösa kvistar 
-Sprickor 
-Blånader 
-Insektsangrepp 

Enl. beställning Okulärt Kontroll utförs 
på varje virkes 
paket synliga 
sidor 

Trätek 
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Reg nr: Ulförd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 1-02 PK 1(1) 

MOTTAGNINGSKONTROLL FANÉR 
(fogat fanér) 

Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rcvjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL 
MÄTDON 

K O N T R O L L -
OMFATTNING 

Godsmottagning 

Rätt material 

Rätt antal kolli 

Rätt leveranstid 

Ev. transportskador 

Mottagningskontroll 

Träslag 

Kvantitet 

Fuktkvot 

Dimension 

Kvalitetskontroll material 

-Missfärgning 
-Sprickor 
-Otäta fogar 

Enl. beställning 

Enl. beställning 

Enl. beställning 

Får ej finnas 

Enl. beställning 

Enl. beställning 

Enl. beställning 

Enl. beställning 

Enl. beställning 

Köporder och 
följesedel 

Okulärt 

fanérprovsamling 

Okulärt 

Fuktkvotsmätare 
Måttband, tjock
leksmätare 

Okulärt 

Varje leverans 

Varje leverans 

Varje leverans 

2 prov/bunt 

2 prov/bunt 

2 prov/bunt 

Trätek 
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Reg nr: Utförd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 1-03 PK 1(1) 

MOTTAGNINGSKONTROLL 
SKIVOR/PLATTOR 

Ulgivans nr. 
Datum: 

Godkind av. 
Datum: 

Revjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL 
MÄTDON 

K O N T R O L L -
OMFATTNING 

Godsmomgning 

Rätt material 

Rätt antal kolli 

Enl heställnig 

Enl beställning 

Köporder och 
följesedel 

Varje leverans 

Rätt leveranstid Enl beställning 

Ev. transportskador Får ej finnas 

Mottagningskontroll 

Träslag Enl beställning Okulärt Varje leverans 

Kvantitet Enl beställning Måttband Varje leverans 

Fuktkvot Enl beställning Fuktkvotsmätare 2-4 prov/lev. 

Dimension Enl beställning Måttband, 
tjockleksmätare 

2-4 prov/lev. 

Kvalitetskontroll material 

-Skiktning 
-Håligheter 
-Ytsprickor 

Enl beställning Okulärt Kontroll utförs 
på varje pakets 
synliga sidor 

Trätek 
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Reg nr Utförd »v: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 2-01 PK 1(1) 

VIRKESTORKNING Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rcvjjr: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L -
OMFATTNING 

Före torkning 

Virkesvagnens kondition Ren och fri från 
skador 

Okulärt Före varje 
lastning 

Virkestorkens kondition 

Strön 
-Kondition 
-Dimension 
-Placering 
-Material 

Enl. instruktion 

Fri från mögel 
Enl. instruktion 
Enl. instruktion 
Granvirke 

Okulärt 

Okulärt 
Måttband 
Okulärt 
Okulärt 

Före varje 
torkning 

Allkontroll 
Allkontroll 
Allkontroll 
Allkontroll 

Fuktkvot 18 - 20 % Fuktkvotsmätare 2 prov/vagn 

Virkets placering på vagnen Enl. instruktion Okulärt Varje vagn 

Virkesdimension Måttband 

Torkprogram 

Fuktkvot 

Rätt program 
för virket 

Instruktioner för 
torkprogram 

Före varje 
torkning 

Torkprogram 

Fuktkvot 8-10% Fuktkvotsmätare 4 prov/vagn 

Kvalitetskontroll material 

-Torksprickor 
-Blånad 
-Trämögel 
-Deformationsfel 

Ev. skador som 
uppstår under 
torkning, skall 
beaktas för att 
styra processen 

Okulärt Allkontroll 

Trätek 
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Reg nr: Utförd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 2-02 PK 1(1) 

KAPSÅGNING Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rcvjin 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -

DON 

K O N T R O L L -
OMFATTNING 

Kapsågens kondition 

-Sågklinga 
-Stoppklossar 
-Utsug 

-Skyddsanordning 

Längdmått 

Kvalitetskontroll material 

God kondition 
och fri från 
defekter 

Enl. följekort 

Enl. följekort/ 
ritning 

Okulärt 
Okulärt 
Okulärt 
Okulärt 

Måttband 

Okulärt SS 839030 
4.1 

Kontroll utförs 
före varje ny 
operation 

Förstabits-
kontroll 
Stickprov enl. 
följekort 

Allkontroll 

Trätek 
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1 1 Reg nr: Utförd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 2-03 PK 1(1) 

KLYVSÅGNING Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rcvjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T 
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Klyvsågens kondition 

-Sågklinga/or 
-Anhåll 
-Utsug 
-Skyddsanordning 

Breddmått 

God kondition 
och fri från 
defekter 

Enl följekort 

Kvalitetskontroll material Enl följekorti 
ritning 

Okulärt Kontroll utförs 
Okulärt före varje ny 
Okulärt operation 
Okulärt 

Måttband Förstabits-
Skjutmått kontroll 

Stickprov enl 
följekort 

Okulärt SS 839030 Allkontroll 
4.1 

Trätek 
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I I Reg nr: Ullörd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION 
H Y V L I N G 

K l 2-04 PK 1(1) KONTROLLINSTRUKTION 
H Y V L I N G 

Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rcvjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L -
OMFATTNING 

Hyvelns kondition 

-Matningshastighet/varvtal 
-Stålen 
-In/utmatningsbord 
-Matarvalsar 
-Anhåll 
-Utsug 

-Skyddsanordning 

Kvalitetskontroll material 

Mått 

Vinklar 

Noggrannhet i tillverkning 

-Urflisningar 
-Kutterslag 
-Tryckmärken ränder 

Enl. Instruktion 
God kondition 
och fri från 
defekter 

Enl. följekort/ 
ritning 

Enl. följekort/ 
ritning 

Enl. ritning 

Enl. ritning 

Okulärt 
Okulärt 
Okulärt 
Okulärt 
Okulärt 
Okulärt 
Okulärt 

Okiäärt SS 839030 
4.1 

Skjutmått 

Vinkelhake Vinkel
mätare 
Radiemall 

Okulärt SS 839030 

5.13 5.16 
5.16 
5.16 

Kontroll utförs 
före varje ny 
operation 

Allkontroll 

Förstabits-
kontroll 
Stickprov enl. 
följekort 

Förstabits-
kontroll 
Stickprov enl. 
följekort 

Trätek 
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II Reg nr: Utförd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 2-05 PK 1(1) 1 FOGLIMNING Utgivans nr. 
Daium: 

Godkänd av. 
Datum: 

Revjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Före limning 

Limmets egenskaper 

-Ålder 

-Säkerhetsföreskrifter 

Limhjulets kondition 

Ej för gammalt 
Enl. instruktion 

God kondition 

Okulärt 

Okulärt 

Kontroll utförs 
före varje ny 
uppstart 

Pressverktygens kondition God kondition Okulärt 

Kvalitetskontroll material Enl. följekort/ 
ritning 

Okulärt SS 839030 
4.1 

Allkontroll 

Applicerad limmängd 

Presstryck 

Presstid 

Enl. limfabri
kantens 
instruktioner 

Våg 

Okulärt 

Okulärt 

Förstabits-
kontroll 
stickprov enl. 
följekort 

Efter limning 

Vidhäftning God vidhäftning Stämjärn 
spräckprov 

Vid uppstart 
och ändrade 
förhållande 

Rengörning Inga limrester 
kvar 

Okulärt Efter avslutad 
operation 

Trätek 
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Reg nr: Utförd »v: Sida; 

KONTROLLINSTRUKTION K l 2-06 PK 1(1) 

BREDBANDSPUTSNING 
EGALISERING 

Utgivans nr. 
£)atum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Revjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Bredbandsputsens kondition 

-Slippapper 
-Matarmatta 
-Matningshastighet 
-Utsug 

-Skyddsanordning 

Kvalitetskontroll material 

Tjocklek 

Puts och ytjämnhet 

Rätt grovlek 
God kondition 
God kondition 
Enl instruktion 
God kondition 
God kondition 

Enl följekort/ 
ritning 

Enl följekort 
Mäts på minst 
tre punkter 

Enl följekorti 
ritning 

Okulärt 
Okulärt 
Okulärt 
Okulärt 
Okulärt 

Okulärt SS 839030 
4.1 

Skjutmått 
Tjockleksmätare 

Okulärt SS 839030 
5.16 

Kontroll utförs 
före varje ny 
operation 

Allkontroll 

Förstabits-
kontroll 
stickprov enl 
följekort 

Trätek 



58 

Reg nr: Utförd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 2-07 PK 1(1) 

JUSTERSÅGNING Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rev J U : 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Justersågens kondition 

-Klinga 
-Anhåll 
-Stopplossar 
-Justerbord 
-Utsug 

-Skyddsanordning 

Kvalitetskontroll material 

Mått 

Vinklar 

Urflisningar 

God kondition 
och fri från 
defekter 

Enl. följekort/ 
ritning 

Enl. följekort/ 
ritning 

Enl. ritning 

Enl. följekort/ 
ritning 

Okulärt 

Okulärt SS 839030 
4.1 

Måttband, 
skjutmått, stålskala 

Vinkelhake, 
Vinkelmätare 

Okidärt SS 839030 
5.16 5.13 

Kontroll utförs 
före varje ny 
operation 

Allkontroll 

Förstabits-
kontroll 
Stickprov enl. 
följekort 

Trätek 



59 

Reg nr: Utförd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 2-08 PK 1(1) 

FRÄSNING Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rev J U : 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L -
OMFATITMING 

Fräsens Kondition 

-Fräsverktyg 
-Anhåll 
-Fräsbord 
-Utsug 
-Skyddsanordning 
-Matningshastighet/varvtal 

Fräsmallars kondition 

Kvalitetskontroll material 

Mått 

Vinklar/profiler 

Ytjämnhet 

God kondition 
och fri från 
defekter 

Enl. instruktion 

Kalibrerade 

Enl. följekort/ 
ritning 

Enl. följekort/ 
ritning 

Okulärt 

Okulärt 

Okulärt 

Okulärt SS 839030 
4.1 

Skjutmått 
Vinkelhake 
Vinkelmätare 
Mätfixturer 
Radiemall 

Okulärt SS 839030 
5.16 

Kontroll utförs 
före varje ny 
operation 

Före 

användning 

Allkontroll 

Förstabits-
kontroll 
Stickprov enl. 
följekort 

Trätek 



60 

Reg nr: Utförd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 2-09 PK 1(1) 
BORRNING utgivans nr. 

Datum: 
Godkänd av. 
Datimi: 

Rev J U : 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T - K O N T R O L L 
DON OMFATTNING 

Borrmaskinens kondition 

-Borrar God kondition Okulärt Kontroll utförs 
-Anhåll och fri från före varje ny 
-Stoppklossar defekter operation 
-Spännanordning 
-Borrbord 
-Utsug 
-Skyddsanordning 
-Varvtal Enl. Instruktion Okulärt 

Kvalitetskontroll material Enl. följekort/ Okulärt SS 839030 Allkontroll 
ritning 4.1 

Håldiameter Enl. ritning Tolkar, skjutmått Förstabits-
kontroll 

Håldjup Enl. ritning Djupmätare Stickprov enl. 
följekort 

Hålplacering Enl. ritning Hålpositions skjut-
mått, hål till hål 
linjal 

Urflisningar Enl. följekort/ Okulärt SS 839030 
ritning 5.15 

Trätek 



61 

Reg nr: Utförd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 2-10 PK 1(1) 

KANTLISTNING Utgivans nr. 
Datum: 

Godlcänd av. 
Datum: 

Rev JU": 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Kantlistmaskinens kondition 

-Fräsverktyg 
-Sågklingor 
-Putsband 
-Anhåll 
-Matarband 
-Limtråg 
-Limspridare 
-Limmängd 
-Utsug 
-Skyddsanordning 

God kondition 
och fri från 
defekter 

Okulärt Kontroll utförs 
före varje ny 
operation 

Listmaterial 
-Rätt mängd 
-Rätt sort 
-Rätt längd 

Enl följekorti 
ritning 
Täcka sidan 

Okulärt 
Okulärt 
Måttband 

Kvalitetskontroll material Enl följekorti 
ritning 

Okulärt SS 839030 
4.1 

Allkontroll 

Bredd 

Rundning 

Listjustering längd & bredd 

Enl ritning 

Enl ritning 

Jämt avkapad 
och fräst 

Skjutmått 

Radiemall 

Okulärt 

Förstabits-
kontroll 
Stickprov enl 
följekort 

Fogens täthet och ojämnhet Tätt och fri från 
ojämnheter 

Okulärt 

Vidhäftning God vidhäftning Okulärt 

Trätek 



62 

Reg nr Utförd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 2-11 PK 1(2) 

FANÉRING Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Revjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Före pressning 

Limspridarens valsar 

Fanérpressens kondition 

God kondition Enl. instruktion Kontroll utförs 
före varje ny 
uppstart 

-Pressplåtar 
-Temperatur 
-Presstryck 
-Presstid 

God kondition 
Enl. instruktion 
Enl. instruktion 
Enl. instruktion 

Okulärt 
Presschema 
Presschema 
Presschema 

Kvalitetskontroll material 

Kärna 
-Tjocklek 
-Jämntjocklek 

-Ytjämnhet 

Enl. följekort 
Max avvikelse 

mm 
Egaliserad 

Skjutmått 
Skjutmått 

Okulärt 

Förstabits-
kontroll 
Stickprov enl. 
följekort 

Fanér 
-Träslag 
-Tjocklek 
-Fanérfogar 
-Sprickor 
-Struktur 
-Missfärgning 

Enl. följekort/ 
ritning 
Defekter som 
påverkar 
ytkraven får ej 
förekomma 

Okulärt 
Tjockleksmätare 
Okulärt SS 839030 
4.1 5.12 

Allkontroll 
Förstabitskont. 
Allkontroll 

Limmets egenskaper 

-Ålder 
-Blandning 
-Säkerhetsföreskrifter 

Ej för gammalt 
Enl. instruktion 
Enl. instruktion 

Okulärt 
Graderat mått 
Okulärt 

Kontroll utförs 
före varje ny 
uppstart 

Applicerad limmängd Enl. instruktion Ark & våg 

Trätek 



63 

1 Reg nr: Utförd av: Sida: 

KONTROLLINSTRUKTION K l 2-11 PK 2(2) 

1 FANÉRING Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rcvjir 

EGENSKAP A T T KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Efter pressning 

Otäthet i fogar 

Blåsor 

Limgenomslag 

Tryckmärken 

Fanérets placering 

Enl. följekort/ 
ritning 

Enl. följ ekor 11 
ritning 

Enl. följekort/ 
ritning 

Okulärt SS 839030 
5.12 

Okulärt SS 839030 
5.12 

Okulärt SS 839030 
5.12 

Förstabits-
kontroll 
Stickprov enl. 
följekort 

Trätek 
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1 Reg nr: Utförd av: Sida: 

K O N T R O L L I N S T R U K T I O N Kl 2-12 P K 1(1) 

S P A C K L I N G 
Utgivuis nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rcvjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Före spackling 

Spacklets egenskaper 

-Ålder 
-Säkerhetsföreskrifter 
-Färg/nyans 

Kvalitetskontroll material 

Efter spackling 

Vidhäftning 

Sprickbildning 

Utfyllnad 

Ej för gammalt 
Enl. Instruktion 
Anpassat för 
materialet 

Enl. följekort/ 
ritning 

God vidhäftning 

Får ej finnas 

God utfyllnad 

Okulärt 
Okulärt 
Okulärt 

Okulärt SS 839030 
4.1 5.12 5.13 

Okulärt 

Okulärt 

Okulärt 

Kontroll utförs 
före varje ny 
uppstart 

Allkontroll 

Vid uppstart 
och ändrade 
förhållande 

Trätek 



65 

Reg nr: Utförd av: Sida: 

K O N T R O L L I N S T R U K T I O N K l 2-13 PK 1(1) 

PUTSNING Utgivans nr. 
Datum: 

Godkind av. 
Datum: 

Revjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -

DON 

K O N T R O L L -
OMFATTNING 

Putsens kondition 

-Slippapper 
-Utsug 

-Skyddsanordn ing 

Kvalitetskontroll material 

Puts och ytjämnhet 

Rundningar och radier 

Rätt grovlek 
God kondition Okulärt 
God kondition Okulärt 
God kondition Okulärt 

Enl. följekort/ Okulärt SS 839030 
ritning 4.1 

Enl. följekort/ Okulärt SS 839030 
ritning 5.16 

Enl. följekort/ Radiemall 
ritning okulärt SS 839030 

5.13 

Kontroll utförs 
före varje ny 
operation 

Allkontroll 

Allkontroll 

Förstabits-
kontroll 
stickprov enl. 
följekort 

Trätek 



66 

I l 1 Reg nr: Utförd av: Sida: 

K O N T R O L L I N S T R U K T I O N K l 2-14 PK 1 (1 ) 

Y T B E H A N D L I N G Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rev JU: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

För^ ytbehandling 

Lackens egenskaper 

-Ålder 
-Viskositet 
-Kulörfnyans 
-Blandning 
-Säkerhetsföreskrifter 

Ej för gammalt 
Enl. instruktion 
Enl. följekort 
Enl. instruktion 
Enl. instruktion 

Okulärt 
Viskositesmätare 
Kulörlikare 
Graderat mått 
Okulärt 

Kontroll utförs 
före varje ny 
uppstart 

Lackanläggningens kondition 

-Sprutpistol/ridå 
-Pump 
-Utsug 
-Skyddsanordning 

God kondition 
och fri från 
defekter 

Okulärt Kontroll utförs 
före varje ny 
uppstart 

Processprogram Rätt program 
för lack och 
material 

Enl instruktion 
och handledning 

Kontroll utförs 
före varje ny 
uppstart 

Applicerad lackmängd Enl. instruktion Pappersark & våg 

Kvalitetskontroll material Enl. följekort/ 
ritning 

Okulärt SS 839030 
4.1 

Allkontroll 

Ytbeskaffenhet Ren och fri från 
damm 

Okulärt Allkontroll 

Efter ytbehandling 

Ytbehandlings resultat 

-Glans 
-Kulör 

Enl. följekort/ 
ritning 

Okulärt SS 839030 
5.17 

Glansmätare 
Kulörlikare 

Förstabits-
kontroll 
stickprov enl. 
följekort 

Trätek 



67 

Reg nr: Utförd av: Sida: 

K O N T R O L L I N S T R U K T I O N K l 2-15 PK 1(1) 

BESLAGSMONTERING Ulgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
I>atum: 

Rcvjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Arbetsplats och verktyg 

Kvalitetskontroll material 

Beslag 

Resultat av beslagning 

God kondition 

Enl. följekort/ 
ritning 

Rätt sort och 
färg 

Enl. följekort/ 
ritning 

Okulärt 

Okulärt SS 839030 
4.1 5.17 

Okulärt 

Okulärt SS 839030 
5.15 

Kontroll utförs 
före varje ny 
uppstart 

Allkontroll 

Före varje ny 
operation 

Allkontroll 

Trätek 



68 

Reg nr: Utförd av: Sida: 

K O N T R O L L I N S T R U K T I O N K l 2 - 1 6 PK 1 ( 1 ) 

M O N T E R I N G Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rcvjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M A T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Att tidigare kontroller är utförda 

Arbetsplats och verktyg 

Kvalitetskontroll material 

Monteringsresultat 

-Planhet, rakhet 

-Vinklar 

-Sammansättning 

Ifyllda 
signerade 

God kondition 

Enl. följekort/ 
ritning 

Enl. följekort/ 
ritning 

Följekort 

Okulärt 

Okulärt SS 839030 
4.1 5.17 

Stålskala/rätlinjal 
SS 839030 5.3 5.4 

Vinkelmätare 
SS 839030 5.2 

Okulärt SS 839030 
5.11 

Allkontroll 

Kontroll utförs 
före varje ny 
uppstart 

Allkontroll 

Förstabits-
kontroll 
Stickprov enl. 
följekort 

Trätek 



69 

Reg nr: Utförd av: Sida: 

K O N T R O L L I N S T R U K T I O N K l 2-17 PK 1(1) 

PACKNING/EMBALLERING Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Dalum: 

Revjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Emballage 

Material 

-Att alla detaljer finns 
-Att rätt färg packas samman 
-Att monteringsanv. finns med 

Märkning 

Antal kolli på pall 

Bandning 

Enl. instruktion 

Enl. instruktion 

Enl. instruktion 

Enl. instruktion 

Enl. instruktion 

Okulärt 

Okulärt 

Okulärt 

Okulärt 

Okulärt 

Kontroll utförs 
före varje ny 
uppstart 

Allkontroll 

Allkontroll 

Trätek 



70 

Reg nr: Utförd av: Sida; 

K O N T R O L L I N S T R U K T I O N K l 2-18 PK 1(1) 

BESLAGSPACKNING Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rcvju-: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -

DON 

K O N T R O L L -
OMFATTNING 

Beslag 

-Dimension 

-Färg 

-Utförande 

Packad mängd 

Märkning 

Enl. instruktion 

Enl. instruktion 

Enl. instruktion 

Enl. instruktion 

Enl. instruktion 

Okulärt 

Okulärt 

Okulärt 

Våg 

Okulärt 

Kontroll utförs 
före varje ny 
sats 

För stab its-
kontroll 
stickprov 

Allkontroll 

Trätek 



71 

1 
Reg nr: Utförd av: Sida: 

K O N T R O L L I N S T R U K T I O N K l 3-01 MiS 1(2) 

SLUTKONTROLL AV SKÅP MED Utgivans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Revjtr: 

L LÅDOR OCH/ELLER LUCKOR 

Utgivans nr. 
Datum: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Att tidigare kontroller är utförda Följekort 

Emballage, märkning Enl instruktion Instruktion för 
emballering och 
märkning 

Enligt 
kvalitetsplan 

Monteringsanvisning Skall finnas Okulärt 

Monterbarhet Utan svårighet Monteringsanvisn. 

Kvalitetskontroll material Enl följekort/ 
ritning 

Okulärt SS 839030 
4.1 4.2 4.3 4.6 

Vinklar Vinkelmätare SS 
839030 5.2 

Planhet Stålskala/rätlinjal 
SS 839030 5.3 

Parallellitet hos springor Bladmått 
SS 839030 5.5 

Springbredd Bladmått 
SS 839030 5.6 

Lådor, luckor linjering Bladmåttllinjal 
SS 839030 5.7 

Lådor, luckors gång Dynamometer 
SS 839030 5.8 5.9 

Sammansättningar Okulärt/bladmått 
SS 839030 5.11 

Fanéring Okulärt SS 839030 
5.12 

Kanter Okulärt SS 839030 
5.13 

Trätek 



72 

K O N T R O L L I N S T R U K T I O N 
SLUTKONTROLL AV SKÅP MED 
LÅDOR OCH/ELLER LUCKOR 

Reg nr 

K l 3-01 

Utförd av: 

MiS 

Sida: 

2(2) K O N T R O L L I N S T R U K T I O N 
SLUTKONTROLL AV SKÅP MED 
LÅDOR OCH/ELLER LUCKOR 

Utgåvans nr. 
Datum: 

Godkänd av. 
Datum: 

Rcvjir: 

EGENSKAP ATT KONTROLLERA K R A V HJÄLPMEDEL M Ä T -
DON 

K O N T R O L L 
OMFATTNING 

Beslagning 

Ytjämnhet och puts 

Ytbehandling 

Enl följekort/ 
ritning 

Okulärt SS 839030 
5.15 

Okulärt SS 839030 
5.16 

Okulärt SS 839030 
5.17 

Enligt 
kvalitetsplan 

Trätek 
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BILAGA 4. 

Ritningsexempel 
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BILAGA 5. 

FöUekort 
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BILAGA 6. 

Kontrollrapport for godsmottagning 
och mottagningskontroll 
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K O N T R O L L R A P P O R T 
GODSMOTTAGNING OCH 
MOTTAGNINGSKONTROLL 

Reg nr: 

KR 4.9.1 
utförd av: 

PK 

Sida: 

1 K O N T R O L L R A P P O R T 
GODSMOTTAGNING OCH 
MOTTAGNINGSKONTROLL 

Utg nr. Datum: 

1 910221 

Godk av. Datum: Revjir: 

0 

Godsmottagare/datum Beställnings nr / order nr 

Leveransvecka 
Leverantör 

Virt artikel nr 

Leverantör 

Benämning 

RESULTAT AV GODSMOTTAGNING 

Pos Specifiication Mängd, enhhet 

RESULTAT AV MOTTAGNINGS KONTROLL 

Pos Specifikation Mängd, enhhet 

1 Enl. följeseciel 5 Godkända 

2 Mottaget 6 Icke godkända 

3 Resultat 7 Kontr. omfattn. 

4 Godsmottagning 
godkänd 

[ ] JA 
[ ] NEJ se anm. 

8 Mottagnings
kontroll godk. 

[ ] JA 
[ ] NEJ se anm. 

Meddelande/Anmärkning 

ÅTGÄRDER 

Pos Specifikation Mängd, enhhet Senaste datum Mängd, enhci 

8 Returneras [ j Ersätlningsicvcrans önskas 

9 Sorteras av oss ] Ersättningsleverans önskas ej 

10 Justeras av oss ] Annan itgärd 

11 Skrotas av oss 

Kontroll utförd av 
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BILAGA 7. 

Avvikelserapport 
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