
 
 
GENERELLA KRAV PÅ LEVERANTÖRER  
 
Som minimikrav för våra leverantörer gäller generellt ledningssystem enligt ISO 9001. 
Målet ska vara att utvecklas mot ett arbetssätt som uppfyller kraven enligt IATF 16949.  
 
Leverantören ska ha ett aktivt miljöarbete. 
Målet ska vara att utvecklas mot ett arbetssätt som uppfyller kraven enligt ISO 14001.  
 
Mål för kvalitet och logistik  
Leverantören ska leverera enligt principen NOLL-FEL (0 PPM) med målsättningen 100% i rätt 
tid och rätt kvantitet. Detta ska ske utan extraordinära frakter.  
 
Ändringar  
Produkt- och/eller processändringar hos leverantör ska alltid godkännas av Albin 
Components AB innan ändringen implementeras.  
 

Socialt ansvar 

”United Nations Global Compact principles relating to human rights, labour practices, 

environment and anti-corruption” ska ligga till grund för leverantörens sociala ansvar.  

https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/UN_Global_Compact_Guide_to_Cor

porate_Sustainability.pdf 

 

Kemikalier  

Leverantören ska ha en process för att säkerställa att myndighets- och säkerhetsregler 

efterlevs beträffande kemikalier och ämnen som används i produkter och processer. 

Respektive slutkunds svarta och gråa listor för kemikalier och motsvarande (GADSL) ska 

följas.  

 
Konfliktmineraler 
Om det förekommer (3TG) Tental, Tenn, Volfram eller Guld i de produkter eller processer 
som leverantören tillhandahåller måste dessa mineraler köpas från säkra källor utan 
kopplingar till väpnade konflikter eller brott mot mänskliga rättigheter enligt  EU Förordning 
2017/821 och Dodd Frank Act Section 1502. 
 
 
IMDS - International Material Data System  
Leverantören ska vara registrerad och ska använda ”International Material Data System -
IMDS” för att registrera substanser i komponenter som levereras till Albin Components AB. 
MDS rapporter skickas till vårt Company ID 30267.  
 

 

Process för produktgodkännande (PPAP) 

https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/UN_Global_Compact_Guide_to_Corporate_Sustainability.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/UN_Global_Compact_Guide_to_Corporate_Sustainability.pdf


Leverantören ska säkerställa att dokumentation och tillhörande utfallsprover 

överensstämmer med kraven i ”Automotive Industry Action Group” (AIAG) PPAP Manual 

(senaste utgåva).  

Albin Components AB kräver att leverantörer följer ”Customer Notification” och ”Submission 
requirements” enligt AIAG PPAP Manual. I regel ska följande skickas till Albin (där 
tillämpbart):  
 

 Mätprotokoll över samtliga egenskaper på ritningar och i andra specifikationer för 5 
st individmärkta utfallsprover. Skickas till Albin för motmätning.  

 Ritning med referenser till mätprotokoll 

 Duglighetsstudier (min 50 detaljer) för identifierade särskilda egenskaper ([SC], [CC], 
[1], [2], [3] etc.) enligt Volvo SQAM, Scania std 3868 och MAN 239-2 eller liknande.  

 Materialcertifikat 

 Härdintyg 

 Processflöde  

 Styrplan  

 Rapport från renhetskontroll där renhetskrav föreligger  

 Godkänd rapport från IMDS  

 Part Submission Warrant (PSW)  
 

Reklamationsrapporter - Svarstider vid avvikelser 

 24 h: Leverantör säkerställer att ytterligare avvikande produkter inte levereras. 

 48 h: Direkta åtgärder ska vara genomförda: 8D steg D3 ifyllt och kommunicerat.  

 10 arbetsdagar: Rotorsaksanalys genomförd både för orsaken till felet och orsaken till 

att felet inte upptäcktes, varaktig korrigerande åtgärd definierad och genomförd: 8D 

steg D4 och D5 skickas.  

 20 arbetsdagar: Verkan av varaktig korrigerande åtgärd kontrollerad och upprepning 

förhindrad: D6 och D7 skickas. 

 

Leverantörsbedömning 

Leverantörsbedömning utgör en viktig del av Albin Components kvalitets- och miljöarbete. 

Som grund till leverantörsbedömning används ett poängsystem som bygger på 

leverantörens prestation och förmåga att leva upp till kundkrav, ledningssystem och 

specifika miljö och kvalitetssäkringskrav. Leverantören får en rating där ”AA” och ”A” är 

godkänd leverantör, ”B” och ”C” kräver åtgärder. Målet för leverantör ska alltid vara att 

klassas som ”AA”-leverantör.  

”C” klassade leverantörer kan inte tilldelas nya affärer.  

 
Revision hos leverantör  
Albin Components AB kan göra revision på plats. Leverantören förutsätts tillhandahålla 
nödvändiga resurser för ett besök.  
 


