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Rapportgenerator 

Q-SOURCE FMEA har en integrerad rapportgenerator som är mycket enkel att använda. 

Samtliga rapporter kan genereras på skärm, som PDF eller i format kompatibelt med MS Excel och MS 
Word. 

Alla rapporter kan köras för en enskild FMEA och en grupp (sammansättning av fler FMEA – tex en 
produkt). 
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FMEA-rapport 

FMEA-rapport med Q-SOURCE standardformat. 

[F]/[D] anger Förebyggande/Detekterande. 
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FMEA-rapport AIAG/VDA 

FMEA-rapport med format kompatibelt med AIAG och VDA. 
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FMEA-rapport utifrån krav  

FMEA-rapport som utgår från krav och visar hur dessa hanterats via riskanalys. 
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FMEA-rapport med länkade risker 

FMEA-rapport som visar risker som länkats till varandra. 

Symboler visar länkningens riktning (till/från).  Understrukna delar visar vad som länkats. 
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Kontroll/Styrplan 

Kontroll/Styrplan med Q-SOURCE standardformat. 
Kontrollplaner genereras automatisk från riskanalyserna, och är därför alltid i takt med varandra. 

Kontroller har en konfigurerbar definition och kan därför användas på många sätt, tex för att skapa  
granskningsplaner och valideringsplaner. 
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Kontroll/Styrplan Formell 

Kontroll/Styrplan med ”formellt” utseende, kompatibel med kraven i ISO/TS16949. 
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Kontroll/Styrplan APQP 

Kontroll/Styrplan med APQP-format. 
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Kontrollkort 

Kontrollkort är en operativt anpassad kontrollplan/styrplan. Den genereras (som alla kontrollplaner) direkt 
från riskanalyserna. Kontrollkortet  är färdigt att användas, typiskt som kontrolldokument för operatör vid 
serietillverkning. Andra tillämpningar är schemalagt underhåll, kalibrering, uttag vid mätning mm. 

Kontrollkortets ”tvilling” är signeringslistan. 
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Signeringslista till kontrollkort 

Signeringslista för kontroller. Används ihop med kontrollkortet för visualisering/signering av att nödvändiga 
kontroller utförs som det är tänkt (dvs bedömt nödvändigt från riskanalysen). 

De grå fälten visar att dessa kontroller ej behöver signeras. Samtliga kontroller utförs i enlighet med 
kontrollkortet. 
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Checklista för kontroller 

Checklistan är en kontrollrapport utformad som en utvärderingsplan & -rapportmall. Den används typiskt 
för att skapa plan & rapport till olika typer av granskning, verifiering och validering. 

Som för alla kontrollrapporter, skapas innehållet automatiskt utifrån riskanalyserna. Löpande underhållna 
riskanalyser ger automatiskt uppdaterade valideringsplaner, med de senaste riskreducerande åtgärderna 
återkopplade. 
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FMEA Status 

FMEA statusrapport ger en översikt av riskläget.  

Rapporten innehåller ett antal valbara delar; Topp-10 risklista, risker över en viss RPN, misstänkt låga risker, 
öppna & stängda åtgärder, revisionshistorik samt RPN-fördelning grafiskt. 
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Risk-värmekarta 

Värmekartan visar med färger hur riskerna fördelas och vart dom högsta riskerna finns. 
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FMEA med urval 

FMEA-rapport med möjlighet att göra urval på S/O/D och RPN värdering.  

Resultatet kan dessutom sorteras efter fallande S/O/D eller RPN. 
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Klassificerade risker 

Rapport med speciellt flaggade risker (klassificerade risker).  
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Riskhistorik 

Visar risker med historiken, dvs hur riskprioritetstalet (RPN) ändrats över tid med hjälp av åtgärder. 
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Risktrend 

Rapport med trendanalys - riskutveckling över tid. 
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FMEA-grafik 

 

Grafiska översikter över en FMEAs riskbild, kontroller/styrmedel och åtgärder.  


