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Grupparbete Modul 1 

Övningsuppgift: Bästa Möjliga Teknik (State-of-the-
art)

Bestäm bästa möjliga teknologin för en specifik produkt. 

Vilka källor använder du för att bestämma vad betraktas som för 
närvarande bästa möjliga teknologi? 

Fyll in det bifogade bladet för 5 fält med dina lösningar.  

Tid : c:a 25 minuter 
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Mekanismer för Bästa Möjliga Teknik 
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Grupparbete Modul 2:1 

KVALIFIKATIONSKRAV 

Vilka kvalifikationer bör ”PI-representanter” ha?

Fastställ en specifikation över vilka kvalifikationer som 
representanter (Obs ev delegering) bör ha inom t ex:

• Produktansvar (juridik ?)
• Överensstämmelse
• Problemlösning
• Personliga egenskaper
• mm

Specificera och ange gärna om några kunskaper bör vara 
djupare än andra
Tidsåtgång: 30 minuter (utan presentation)
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Grupparbete Modul 2:2 

KVALIFIKATIONSKRAV 

BEHOV AV PSCR 

Din uppgift är att övertyga din ledning om behovet av 
att införa en “PSCR” och introducera produktintegritet i 
organisationen.

Sammanställ verkningsfulla argument (fördelar och 
förtjänster) för att övertyga ledningen fördelarna och 
behovet av införande av produktintegritetstänkade I 
organisationen.

Grupper beroende på antalet deltagare (grupper om 3-4 st)

Tid: 30 minuter (utan presentation))
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GRUPPARBETE MODUL 3:1 

AKTIVITETER UNDER EN PRODUKTLIVSCYKEL 

Baserat på era kunskaper om produktintegritet (produktsäkerhet 
och överensstämmelse samt produktansvarslagstiftning), ge 
exempel på aktiviteter kan vara lämpliga att genomföra under en 
produktlivscykel för att säkerställa produktintegritet i följande faser: 

 Kravställning 

 Utveckling 

 Produktion 

 Användning 
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Grupparbete Modul 3:2 

PROCESSVANDRING (LINE WALK) 

Du arbetar som PSCR på ett företag som levererar till 
fordonsindustrin. En av dina medarbetare genomför en Line 
Walk och tar följande bilder I produktionen.  

Vilken är din uppfattning om ev säkerhetsbrister I följande 
situationer 

Grupper beroende på antalet deltagare (grupper om 3-4 st) 

Tid: 30 minuter (utan presentation)
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EXEMPEL 1 

Nr Kommentar 
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EXEMPEL 2 

Nr Kommentar 
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EXEMPEL 3 

Nr Kommentar 
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Nr Kommentar 
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Grupparbete Modul 4:1 

PRODUKTÅTERKALLNING 

Ni arbetar som kvalitetschef på MUDA Sweden AB som 
levererar exteriörkomponenter I plast. Ni har fått fem 
reklamationer på skärmbreddare som lossnar från 
hjulhusen på en SUV till en OEM-tillverkare. Ni åläggs 
av OEM-tillverkaren att bidra till en 
produktåterkallningskampanj. 

1.Gör ett enkelt flöde för Er administration av en 
produktåterkallning 

2.Vilka funktioner (personer) bör inga i (leda) 
arbetet. 

3.Vad är viktigt att tänka på I samband med 
återkallningar (nämn “något”). 

4.Vad är viktigt i informationsflödet 

Tid : c:a 45 minuter 



PSCR - ÖVNINGSUPPGIFT 

 VDA QMC 503GA004-1 Page 2 



PSCR ÖVNING  

 VDA QMC 503GA004-2 Page 1 

Grupparbete Modul 4:2 

Erfarenheter/riskklassificering och strukturerade aktiviteter 

Du arbetar som PSCR för en 1.a ledets leverantör i fordonsindustrin som tar 
fram ventilationskomponenter. 

Inom ramen för den officiella analysen i portalen blir du uppmärksam på 
följande fall: 

Fordon: XYZ 

Land: USA 

Påverkad komponent Ventilation förarsida 

Leverantör: Competition 

Feltillstånd En kvinnlig förare skadas av en delar av 
ventilationsgallret, som träffar hennes oskyddade 
öga. 
Detta orsakades av försprödning av gallret beroende 
en luktspridare/luftförbättrare som monterats på 
ventilationsgallret. När maximalt 
luftflöde/fläkthastighet ställdes in orsakade 
försprödning av gallret vilket i sin tur medförde att 
delar av gallret slets loss. 

Rapporterade fall: 2 
Fordonsålder: 5 och 6 års 

Fordon i drift: 150,000 

Hur skall du som PSCR hantera detta? Du kan om du vill använda 
riskvärderingstabellen från „Lärdomar“. 

Genomför en riskbedömning för att avgöra om åtgärder är också 
nödvändiga för dina produkter (jämförbar material/design). 

Grupparbete beroende på antalet deltagare (grupper på 3 - 4) 

Tidsåtgång: 30 minuter (exkl. presentation) 



PSCR ÖVNING  

 VDA QMC 503GA004-2 Page 2 

Aktiviteter från analysen 

Step 1: Fastställ risken under den planerade livslängden 

Tabell A: Sannolikhet för en skada under den planerade produktlivslängden

Förväntad, förekommer nästan alltid > 50% 

Fullt möjlig > 1/10 

Ovanlig, men möjlig > 1/100 

Osannolik, men möjlig > 1/1 000 

Möjlig, men osannolik > 1/10 000 

Knappast möjlig > 1/100 000 

Osannolik, Endast möjlig genom 
manipulation 

> 1/ 1 000 000 

(Praktiskt taget) omöjlig < 1/ 1 000 000 
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Steg 2: Fastställ incidentens allvarlighet 

Tabell B:  
Värdering av allvarlighet av en Produktsäkerhetsrelaterad incident 

1. Skada eller konsekvens efter utförd grundläggande behandling (första 
hjälpen, vanligtvis inte från en läkare) som inte påtagligt hämmar 
funktion eller orsakar omfattande smärta; vanligtvis är konsekvenser 
helt reversibla. 

2. Skada eller konsekvens för vilka ett besök på  A&E kan bli 
nödvändigt, men där sjukhusbesök inte krävs i allmänhet. Funktioner 
kan vara påverkad under en begränsad tidsperiod, men inte mer än 6 
månader och återställande är fullständig. 

3. Skada eller konsekvens som normalt kräver sjukhus eller läkarbesök 
och som kommer att påverka funktioner för mer än 6 månader eller 
leda till permanent förlust av funktion. 

4. Skada eller konsekvens som kan bli dödlig, innefattande hjärndöd; 
konsekvenser att affect reproduktion eller avkomma; allvarlig förlust 
av lemmar och/eller funktion, ledande till mer än uppskattningsvis 
10% handikapp. 



PSCR ÖVNING  

 VDA QMC 503GA004-2 Page 4 

Steg 3: Fastställ riskprioritetsnummer 

Sannolikhet av fara för liv och lem under 
produktens planerade livstid (Tabell A) 

Skadans allvarlighet 
(Tabell B) 

4 3 2 1 

Förväntad, förekommer nästan alltid S S S H 

Fullt möjlig S S S Sig 

Ovanlig, men möjlig S S S Sig 

Osannolik, men möjlig S S H L 

Möjlig, men osannolik S H Sig L 

Knappast möjlig H Sig L L 

Osannolik, Endast möjlig genom 
manipulation 

Sig L L L 

(Praktiskt taget) omöjlig L L L L 
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Steg 4: Tilldela förutbestämda åtgärder till riskprioritetsnumret  

Risknivå Typiska åtgärder (process instruktioner) 

S – Allvarlig 
risk (för liv 
och lem) 

- Aktiv kommunikation mellan organisation/påverkad 
enhet/processer  

- Genomför bekräftelse av produktöverensstämmelse, 
e.g. Produkt revision eller förnyad kvalificering, analys 
av fältreturer 

- Dubbel kontroll mellan enheter, processer och Line 
Walk 

- Följ-upp aktivt tills risken har blivit slutgiltigt 
analyserad 

- Dokumentation i FMEA, avtalsdokument och 
provningsplaner 

H – Hög risk 
(för liv och 
lem) 

- Genomför bekräftelse av produktöverensstämmelse, t 
ex. Produktrevision eller förnyad kvalificering, analys av 
fältreturer 

- Cross-check mellan enheter, processer och Line Walk 
- Följ-upp aktivt tills risken har blivit slutgiltigt 

analyserad 
- Dokumentation i FMEA, avtalsdokument och 

provningsplaner 

Sig – 
Påtaglig risk 

- Dubbel kontroll mellan enheter, processer och Line 
Walk 

- Dokumentation i FMEA, avtalsdokument och 
provningsplaner 

L – låg risk - Dubbel kontroll mellan enheter, processer och Line 
Walk 



PSCR - ÖVNINGSUPPGIFT 

 VDA QMC 503GA005-1 Page 1 

Grupparbete Modul 5:1 

INDIKATORER 

Ni arbetar som kvalitetschef på MUDA Sweden AB som 
levererar exteriörkomponenter i plast. Er kund som är 
en större tillverkare av specialfordon till bl a 
polismyndigheter i Europa Ni har fått ett åläggande 
produktåterkallande och leveransstopp p g a 
säkerhetsbrister infästningen av skärmbreddare.  

Det är Er konstruktion och produkterna produceras till 
största delen i Er produktionsanläggning, men vissa 
delar av produktionen (varianter) sker till anvisade 
leverantörer. 

Innan produktionen får starta igen och leveranser får 
återupptas, måste Ni kunna visa att ni har vidtagit 
åtgärder genom införande av indikatorer (nyckeltal) i 
kopplat till produktintegritet i  

1.Vilka faser/processteg bör omfattas av dessa 
nyckeltal? 

2.Ge förslag på minst ett nyckeltal lämpligt för varje 
fas/processteg. 

3.Vilka funktioner (personer) bör medverka i 
bevakning av överensstämmelse. 

Tid : c:a 30 minuter 
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Grupparbete Modul 5:2 

Kravlista för produktintegritet 

Ta fram en kravlista för produktintegritet genom 
användande av ett icke-fordonsrelaterat exempel. 

Du är en entreprenör som önskar att producera nallebjörnar i 
framtiden.  

Du önskar att veta vilka PI-krav som är tillämpbara för denna 
produkt, som är ny för dig, eftersom du önskar att göra produkter 
säkra och i överensstämmelse med lagar och förordningar. 

Detta resulterar i följande uppgifter för dig:
1. Identifiera källor för att få information om det relevanta 

innehållet för produkten "för nallebjörn".  
2. Skapa en kravlista med potentiella PI-risker som är 

tillämpbara för produkten. 

Grupparbete beroende på antalet deltagare (grupper om 3-4 st) 

Tid: 30 minuter
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Teddybjörn-egenskaper

 Leksak för små barn   (0-3 years) 
 Fuskpäls/Syntetmaterial 

Stoppning syntetfiber
 Kan tvättas upp till 30°C
 Ögon av glas
 Stråhatt
 Halsduk/Scarf
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Lösningsformulär: Del 1 

Källor till en PI kravlista

#1 T ex personliga erfarenheter 

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12
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Lösningsformulär: Del 2 

Egenskaper för en PI-kravlista

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12
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Stoppning 

Mjuk fyllning

Ögon 

Glas

Yttre material 

fuskpäls 

Sytråd

Halsduk/Scarf

Polyester

Hatt

Vävda strån


