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Fusk

Just nu pratar vi mycket om fusk och 
bedrägerier. Ingen kan väl ha undgått 
Volkswagens manipulationer av utsläppstester 
– en härva som fortfarande verkar växa 
dag för dag. Nyligen uppdagades också att 
tillverkare av TV-apparater på liknande sätt 
manipulerat energieffektivitetstester. Detta 
genom att apparaten ”kände igen” den 
standardiserade test� lm som används för 
energieffektivitetstester inom EU, och då sänkte 
energiförbrukningen. 

Att företag medvetet försöker lura ett 

testlabb är inget nytt. Heller inte att de faktiskt 
då och då lyckas. Samtidigt är jag övertygad 
om att oberoende tester är den bästa garantin 
vi kan få för att en produkt verkligen håller 
vad den lovar. Som ackrediterat testlabb följer 
vi strikta regler, arbetar med standardiserade 
metoder och kalibrerade instrument och värnar 
om vår integritet och vårt oberoende.

Hur det fungerar kan du läsa mer om i det 
här numret av Intertek INFO.

Erik Landgren, chef Norden och Baltikum

Starten har gått

NYA ISO 9001 OCH
ISO 14001 ÄR HÄR

I   vad som känns som åratal har vi pratat om vilka de största 
förändringarna antagligen kommer att bli, hur övergången 
förmodligen kommer att gå till och när det är dags att 
börja förbereda sig. Men nu har vi pratat färdigt – nu är ISO 

9001:2015 och ISO 14001:2015 här. 
Att standarderna publicerats betyder också att det � nns 

en bortre deadline för när certi� erade företag måste ha gått 
över till den nya utgåvan för att behålla sin certi� ering – 15 
september 2018 för ISO 14001 och 23 september 2018 för ISO 
9001. 

Dags att dra igång förberedelserna på allvar, alltså. I 
januari i år publicerade den internationella organisationen för 
ackrediteringsorgan, IAF, riktlinjer för övergången från den 
tidigare standarden. Enligt riktlinjerna bör certi� erade företag 
börja med att identi� era områden för uppdatering med hjälp av 
en gap-analys för att sedan lägga upp en plan för övergången, 
utbilda berörda i organisationen och till sist uppdatera sitt 
ledningssystem. 

I september publicerades de efterlängtade nya utgåvorna av ISO 9001 
och 14001. De svenska översättningarna följer inom kort. 

Startskottet för övergångsprocessen är ofta gap-analysen. I 
gap-analysen tydliggörs företagets styrkor, svagheter och vilka 
områden man behöver fokusera på för att möta kraven i de nya 
standardutgåvorna. Det � nns inga krav på att gap-analysen ska 
göras av ett externt företag, men många väljer ändå att vända sig 
till certi� eringsbolag för att få den utförd.

– Som certi� eringsbolag har vi ofta ett försprång när 
det gäller att göra en effektiv och heltäckande gap-analys, 
säger Mats Pallin, revisionsledare på Intertek som redan 
genomfört gap-analyser åt ett antal av Interteks kunder. 
Genom våra regelbundna revisioner är vi väl insatta i kundens 
ledningssystem och dess styrkor och svagheter. Eftersom vi 
deltar aktivt i arbetet i de certi� eringskommittéer som tar fram 
standarderna har vi dessutom redan en djup kunskap om de nya 
utgåvorna och var svårigheterna i dem ligger. 

Vill du veta mer, kontakta Jesper Ghildiyal,
jesper.ghildiyal@intertek.com

Vilka är de största utmaningarna 
i den nya ISO 9001-utgåvan?
Maria Eriksson, Senior Director 
Management Frameworks på Ericsson:
”Vi har ett globalt ledningssystem som 
omfattar alla de standarder vi har globala 
certi� kat för samt andra regelverk som är av 
betydelse för oss. I vårt ledningssystem � nns 
också inbyggt en tydlig och välbeprövad 
process för hur nya standarder eller krav 
ska läggas till. Dessutom har vi varit 
delaktiga i arbetet med att ta fram de nya 
standardutgåvorna och successivt anpassat 
vårt ledningssystem. Vi har också gjort en gapanalys tillsammans 
med Intertek, som är vårt globala certi� eringsbolag, så vi känner 
oss väl förberedda.

Därmed inte sagt att vi har allting på plats. En av de största 
utmaningarna som jag ser är ett ökat fokus på att processerna 
verkligen levererar affärsvärde och stöttar organisationen. Vi 
har processer och en processledningsverksamhet, men min 
uppfattning är att vi behöver titta djupare och arbeta mer 
med tydliga mätetal, både vad gäller intern effektivitet och 
leveranser.”

Mats Pallin, revisionsledare, Intertek:
”Den stora utmaningen är den mycket 
tydligare kopplingen mellan strategi, affärsmål 
och processer. Organisationen måste kunna 
härleda processerna till affärsmålen och visa 
att processerna stöttar målen och strategierna. 
Här � nns det hos många organisationer ett 
glapp, då man styr processer utifrån att de ska 
följas i stället för utifrån affären.

Den andra biten är ett uttalat fokus på 
risk. I den nya utgåvan står att organisationen ”utifrån sina 
förutsättningar och behov och förväntningar hos intressenterna 
ska fastställa risker och möjligheter så att de kan säkerställa 
att ledningssystemet kan uppnå förväntat resultat, förstärka 
önskvärda effekter, förhindra eller minska oönskade effekter 
och uppnå förbättringar”. Det är också viktigt att riskanalysen 
har en tydlig koppling till affärsmål och strategier.”

En skakande 
upplevelse
Läs mer på sid. 2.



Tänk på det här innan du Tänk på det här innan du 
vibrationsprovarvibrationsprovar

1.1. Rätt � xtur Rätt � xtur
22. Rätt infästning: skicka med alla skruvar, muttrar och . Rätt infästning: skicka med alla skruvar, muttrar och 
brickor eller annat infästningsmaterial och speci� cera brickor eller annat infästningsmaterial och speci� cera 
momentet som de ska dras med. momentet som de ska dras med. 
3.3. Riggning av provobjekt samt omriggning mellan de  Riggning av provobjekt samt omriggning mellan de 
olika vibrationsaxlarna kan ta tid.olika vibrationsaxlarna kan ta tid.
4.4. Vägledning kring provningssträngheter, antal cykler  Vägledning kring provningssträngheter, antal cykler 
och hur länge du bör vibrera ditt provobjekt � nns och hur länge du bör vibrera ditt provobjekt � nns 
i miljötålighetsstandarderna i IEC 60068-2-serien. i miljötålighetsstandarderna i IEC 60068-2-serien. 
Även mätdata från fältprov ger bra underlag till Även mätdata från fältprov ger bra underlag till 
vibrationsnivåer.vibrationsnivåer.

Målet med vibrationsprovning är att simulera de förhållanden provobjektet förväntas 
utsättas för i verkliga livet. Det kan vara betydligt svårare än det låter.

F ör en radio som monteras i en bil eller ett elektroniskt 
system som styr en maskin är det uppenbart att de 
måste tåla vibrationer från motorer och annat i miljön. 
Men faktum är att nästan alla produkter någon gång 

under sin livstid utsätts för skakningar, till exempel vid transporter, 
av en lucka som stängs eller helt enkelt av att produkten åker i 
golvet av misstag. 

För att säkerställa att deras produkter klarar de påfrestningar 
som den avsedda användningen innebär, väljer många tillverkare 
att köra vibrationstester. Vibrationsprovning hör till de mer 
spektakulära delarna av Interteks verksamhet. En vibrator 
är stor, tung och högljudd och det är inte helt ovanligt att 
produkten går sönder under provet. 

– Självklart kan det bero på att produkten är felkonstruerad 
och faktiskt inte tål de vibrationer den förväntas tåla, säger 
Hans Svensson, miljötålighetsingenjör på Intertek. Men lika ofta 
beror det på att � xturen inte fungerar för de frekvenser man 
testar.

Fixera rätt
Felaktiga � xturer är ett vanligt förekommande problem i 
vibrationsprovning. Fixturen – den ställning som används för 
att fästa provobjektet vid vibratorn – är oerhört viktig för att 
resultatet av provningen ska bli korrekt. 

– En dålig � xtur kan antingen samverka med provobjektet så 
att vibrationerna förstärks och objektet skakar mer än avsett och 
går sönder, förklarar Hans Svensson. Eller så händer det motsatta, 
att � xturen dämpar vibrationerna och produkten skakar för lite.

Vad det handlar om är styvheten hos � xturen och den 
resonans (egensvängning) som skapas i den och överförs till 
provobjektet. Fixturens uppgift är att fästa provobjektet så att 
accelerationen överförs exakt från vibratorn till objektet så att 
objektet skakas precis så mycket som det är tänkt. Är � xturen 
inte tillräckligt styv skakar objektet för lite med följden att testet 
blir godkänt på felaktiga grunder.  Om den resonans som skapas 
i � xturen i stället ligger inom frekvensområdet för själva provet 
uppstår det motsatta problemet.

– Om vi exempelvis provar i frekvensområdet 10 till 100 
Hz och hamnar i resonans vid 50 Hz förstärks vibrationerna i 

objektet vid den frekvensen och gör att objektet går sönder, säjer 
Hans Svensson. Vet man då inte att det är � xturen som gör att 
objektet utsätts för mycket större acceleration än avsett är det 
lätt att tro att det är objektet det är fel på och att lösningen är 
omkonstruktion. 

Eftersom ingen produkt är den andra lik, eller ska fästas 
likadant, kan inte miljötålighetslabbet hålla med en standard� xtur 
som passar alla produkter, utan � xturen måste kunden själv ha 
med sig. En bra � xtur kostar, men det är väl investerade pengar, 
menar Hans Svensson. 

– Kostnaden för att konstruera om en produkt i onödan 
alternativt leverera en undermålig produkt som går sönder på 
fältet är långt mycket högre, säger han.

Kvalitetssäkrade mätningar
För att komma tillrätta med åtminstone en del av problemet har 
Interteks miljötålighetslabb valt att förutom att styra vibrationerna 
så nära provobjektet som möjligt, även mäta vibrationerna på 
provobjektetet under provningen. På så sätt blir det tydligt om 
� xturen eller något annat påverkar provobjektet på ett otillbörligt 
sätt. 

– Genom att göra så kan vi validera våra mätdata och 
korrigera eventuella felkällor om det behövs, säger Hans 
Svensson.

Montera rätt
Ytterligare en källa till bekymren ovan kan vara infästningen av 
objektet i � xturen, som vilken typ av skruvar, muttrar och brickor 
eller annat infästningsmaterial som används och hur hårt de är 
åtdragna – allt måste vara precis rätt. Eller rättare sagt, allt ska 
vara precis som det är tänkt att vara i verkligheten. 

– Risken � nns ju att vi annars sätter fast objektet för väl, eller 
för dåligt, och då blir resultatet av provet inte heller korrekt, 
säger Hans Svensson. 

Det gäller alltså att göra sin hemläxa ordentligt innan man 
drar igång med vibrationsprovningen.

Vill du veta mer? Kontakta Magnus Olla,
magnus.olla@intertek.com.

Liten Vibrationsskola
Inom vibrationsprovning talar man om tre huvudtyper 
av vibration – sinusvibration, brusvibration och chock.

Sinusvibration är en fram- och återgående rörelse vid 
en bestämd frekvens.

Brusvibration (random vibration på engelska) är brus 
inom bestämda ramar som frekvensområde (normalt 
10–2000 Hz) och nivå (normalt 3 gånger effektivvärdet 
för frekvensområdet 10–2000 Hz) Brusvibrationer härrör 
exempelvis från turbulens.

Chock kan också beskrivas som en stöt och är en 
plötslig acceleration orsakad av till exempel ett slag, en 
explosion eller helt enkelt att produkten tappas i golvet. 
Ett chockprov de� nieras av följande parametrar: högsta 
acceleration utryckt i G eller m/sek^2, impulsens form 
och varaktighet i millisekunder.

RÄTT FÖRBEREDELSER 

GER RÄTT 
VIBRATIONSPROV

Kemikalienytt

Beslut i EU-domstolen ger striktare tolkning av REACH
Efter ett beslut i EU-domstolen skärps kraven på företag att 
informera sina kunder om en varas kemiska innehåll. Om varan 
innehåller mer än 0,1 procent av något av de ämnen som � nns 
upptagna på Echas så kallade Kandidatlista ska leverantören av 
varan informera om detta. Yrkeskunder ska få informationen 
direkt och konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande 
information från leverantören inom 45 dagar.

Beslutet innebär att alla tillverkare av varor nu måste har 
information på detaljerad materialnivå i varje enskilt material, 
om varan innehåller något av ämnena på kandidatlistan (för 
närvarande 163 ämnen). Tidigare har en tolkning att halten 
beräknas på hela den sammansatta varan, vilket ofta spädde 
ut koncentrationen till att man kunde undslippa detta, varit 
möjlig.

–  Det här är ett viktigt beslut, det är positivt, men det 
föranleder även behov av mer arbete för svenska tillverkare 
och företag som säljer varor. Även om man tidigare har arbetat 
enligt denna tolkning, är det inte säkert att ens leverantörer har 
gjort det. Man bör därför nu uppdatera hur man formulerar 
sina krav angående REACH, och arbeta med att säkerställa 
att ens leverantörer har förstått vad kravet innebär. Vi 
rekommenderar att man kommunicerar detta nya krav till alla 

sina leverantörer så snart som möjligt, säger Anna Forsgren, 
kemirådgivare på Intertek.

Beslut om tillägg av ftalater till RoHS
Nu är det klart. Från och med 22 juli 2019 begränsas ytterligare 
fyra ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att 
de läggs till i RoHS-direktivet. Det handlar om fyra ftalater: 
DEHP, BBP, DBP och DIBP, som till största delen används som 
mjukgörare i plast.

Begränsningen av ftalaterna gäller för varje enskild produkt 
som sätts på marknaden efter angivet datum, dvs 22 juli 
2019 för elektrisk och elektroniskt utrustning och 22 juli 
2021 för medicintekniska produkter och övervaknings- och 
kontrollinstrument. 

Begränsning av nonylfenoletoxilat i textilier
EU kommer att utöka begränsningarna av nonylfenoletoxilat 
i kläder och andra textilier till att gälla även importerade 
textilier. Ämnet är redan starkt begränsat vid textilproduktion 
inom EU, men har tidigare tillåtits i importerade textilier, trots 
att det om det kommer ut i naturen bryts ned till det starkt 
hormonstörande ämnet nonylfenol. 

De nya begränsningarna för nonylfenoletoxilat i textilier 

gäller koncentrationer på 0,01 procent eller mer. Företagen 
som importerar och säljer kläder och andra textilier i EU har nu 
fem år på sig att anpassa sig till de nya reglerna.

”Luktfria” varor saknar ofta korrekt märkning
Bara fyra av 29 varor som behandlats med kemiska ämnen 
och marknadsförs som ”luktfria” eller ”antibakteriella” 
hade godtagbar märkning, visar en granskning från 
Kemikalieinspektionen. Den här typen av varor, som 
behandlats med biocider för att hindra bakterietillväxt, 
dålig lukt eller mögel, ska sedan 2013 förses med en 
tydlig märkning som visar att varan innehåller en biocid, 
namnet på biociden, ändamålet med behandlingen, 
relevanta bruksanvisningar och eventuella nödvändiga 
försiktighetsåtgärder, till exempel att den som använder 
varan måste göra något särskilt för att skydda människor eller 
miljö, samt namnet på eventuella ingående nanomaterial i 
biocidprodukten. Alla företag som säljer den här typen av 
produkter är skyldiga att kontrollera att reglerna om märkning 
följs. 

Vill du veta mer, kontakta Anna Forsgren,
anna.forsgren@intertek.com

Daniel Pimenov, ingenjör inom miljötålighet på Intertek, monterar 
en � xtur på en av labbets två vibratorer. 

Sinusvibration Brusvibration



A ndreas Eberhard står med anteckningsblocket i 
högsta hugg och pepprar Interteks EMC-ingenjör 
Joel Nogell med initierade frågor kring det ESD-
test Joel just riggat upp. ”Hur dokumenterar 

ni att mätinstrumentet är kalibrerat?”, ”Hur kontrollerar ni 
temperaturen i labbet” och ”Hur säkerställer ni att testet utförs 
likadant varje gång?” Samtidigt ställer hans kollegor Jörn Nielsen 
och Berndt Mårtenson liknande frågor i andra delar av Interteks 
labb. 

De tre herrarna arbetar som tekniska revisorer på den svenska 
ackrediteringsmyndigheten Swedac och frågorna är en del i det 
som kallas insyning av Interteks labb i Kista. Var sextonde månad 
tillbringar Swedacs revisorer omkring 24 mandagar i Interteks 
labb och lika många hos organisationen för certi� ering av 
ledningssystem. Förutom kontors- och labbrevisionerna revideras 
certi� eringsorganisationen med hjälp av fältrevisioner, det vill 
säga att Swedacs revisorer följer med Interteks revisorer ut på 
revision hos kund. Syftet med allt detta är att kontrollera att den 
ackrediterade verksamheten i labb och hos certi� eringsorgan lever 
upp till de krav på kompetens, ledningssystem, testutrustning och 
oberoende som ställs för att få bedriva ackrediterad provnings- och 
certi� eringsverksamhet. 

– Ackrediterad verksamhet bygger på en kedja av 
kontrollinstanser med slutmålet att säkerställa att produkter och 
tjänster som vi använder i samhället uppfyller krav på säkerhet, 
kvalitet och prestanda, förklarar Bertil Wärme, kvalitetschef för 
Interteks produktprovningsorganisation. Längst upp i kedjan 
� nns internationella regler vars efterlevnad kontrolleras av 
internationella organisationer som IAF (International Accreditation 
Forum) för ledningssystem, produkter, tjänster och personer 
och ILAC för provningslaboratorier och inspektionsverksamhet. 
Därunder � nns ett regelverk på EU-nivå som i Sverige hanteras 
av ackrediteringsmyndigheten Swedac, som är den instans som 
beviljar ackreditering av labb och certi� eringsorgan på nationell 
nivå.

Oavsett om det handlar om certi� ering av ledningssystem 
eller provning av produkter är ackrediteringen speci� k. På 
ledningssystemsidan baseras ackrediteringens omfattning (scope) 
normalt på standard och branschkod (så kallade NACE-koder) 
och inom produktprovningen på produktgrupp, standard eller 
provningsmetod.

Höga kompetenskrav
Syftet med ackrediteringen är att säkerställa att certi� ering, kontroll 
och provning utförs med hög kvalitet. Därför är kompetens och 
ordning och reda grundbultar i ackrediterat verksamhet. 

– Som ackrediterat certi� eringsorgan ska vi följa de standarder 
som � nns för vår typ av verkssamhet, exempelvis ISO 17021, 
säger Louise Öfverström, kvalitetschef på ledningssystemssidan 
på Intertek. I det ligger att vi har ett väl fungerande 
kvalitetsledningssystem och upprätthåller vår kompetens och 

vårt oberoende, samt att vi följer nationella och internationella 
standarder och krav. 

Kompetensen hos revisorerna kontrolleras regelbundet och 
upprätthålls genom intern och extern utbildning och så kallade 
kalibreringar där revisorerna träffas och utbyter erfarenheter 
och kunskap. På samma sätt säkerställs kompetensen i 
provningslabbet genom dokumenterad kunskapsöverföring och 
utbildning.

Opartiskhet en grundsten
Den minst lika viktiga opartiskheten hos labb och certi� eringsorgan 
kontrolleras i � era instanser: genom revision/insyning från 
Swedac, genom interna uppförandekoder, interna revisioner och 
en intern riskbedömningsprocess och med hjälp av en så kallad 
certi� eringskommitté. I riskbedömningsprocessen identi� eras 
och bedöms alla eventuella hot och risker mot opartiskheten hos 
både individuella revisorer och ingenjörer och hos organisationen 
som helhet. Certi� eringskommittén består av ett tiotal personer  
– representanter från Interteks egen personal och externa 
intressenter – och träffas två gånger om året. Dess uppgift är att 
genom kontroll av Interteks interna revisioner, certi� erings- och 
beslutsprocess och resultatet av riskanalysen gällande opartiskhet 
intyga opartiskheten hos organisationen.  

För provningslabbet tillkommer förutom kraven på kompetens 
och opartiskhet höga krav på utrustning, validering av 
provningsmetoder och i vissa fall till och med att miljöerna 
där provningen utförs ska vara kontrollerade med tanke på 
exempelvis temperatur och luftfuktighet. I genomgången av 
labbets ledningssystem enligt kvalitetsstandarden för provnings- 
och kalibreringslaboratorier ISO 17025, ingår även tekniska 
revisioner. Det innebär att tekniska experter som Andreas 
Eberhard, Berndt Mårtensson och Jörn Nielsen bevittnar 
provningsuppdrag och följer provningsprocesser från riggning till 
slutrapport. 

Det är alltså ett omfattande arbete och en avsevärd kostnad 
som krävs för att få och upprätthålla en ackreditering. Samtidigt 
är ackrediteringen den absoluta grunden i mycket av Interteks 
arbete. 

– Det är ackrediteringen som borgar för kvaliteten och 
opartiskheten i det vi gör, säger Bertil Wärme. Den är en symbol 
för kvalitet och trovärdighet som är mycket viktig för våra kunder.

SPÅRBARHET, OPARTISKHET 
OCH ORDNING OCH REDA

Joel Nogell (tv), EMC-ingenjör på Intertek förevisar ett ESD-test för 
Swedac-revisorn Andreas Eberhardt (th).

En stämpel för kvalitet och trovärdighet – det är i ackrediteringen allt börjar.

Berndt Mårtenson (i mitten), teknisk revisor hos Swedac, diskuterar uppställningen av ett slitprov av en säkerhetsbrytare enligt standard EN 
60947-3 med Thomas Jonasson, (tv) teknisk chef inom industri och Peter Eriksson (th), ingenjör, på Intertek.

Swedacs tekniske revisor Jörn Nielsen på besök i Interteks labb 
undersöker utrustning som används för IP-prov.



Medicinteknik EU: Nya regler ett steg närmare
Den 19 juni 2015 klubbade Europeiska rådet sin ståndpunkt 
inför fortsatta förhandlingar om de två förslag på ny EU-
lagstiftning för medicintekniska och in vitro-diagnostiska 
produkter som först lades fram i september 2012. Att 
Europeiska rådet har enats om sin förhandlingsståndpunkt 
innebär att förhandlingar mellan rådet och EU-parlamentet kan 
påbörjas under Nederländernas ordförandeskap, som inleds i 
januari 2016. Förhoppningen är nu att lagtexten kan klubbas 
under det nederländska ordförandeskapet, vilket skulle innebära 
att regelverket antas under sommaren 2016. 

– Även om processen nu kommit ännu ett steg närmare 
målet är det dock långt ifrån säkert att vi har ett nytt regelverk 
i sommar, säger Joakim Jemseby, chef för Interteks anmälda 
organ inom medicinteknik. 

Efter att regelverket klubbats följer en övergångsperiod innan 
reglerna blir tvingande. I dagsläget föreslås övergångsperioden 
bli tre år, men även detta kan komma att förändras. Imple-
menteringen hos anmälda organ förväntas ske snabbare. 

I huvuddrag innehåller ministerrådets förslag följande:
• Skärpta regler för utnämningen av anmälda organ och hur 

myndighetskontrollen av dessa ska se ut.
• Tillverkarna får större ansvar för att följa upp kvalitet, 

prestanda och säkerhet hos de produkter de sätter ut på 
marknaden.

• Reglerna för klinisk utvärdering skärps, i syfte att öka 
mängden tillgänglig kliniska data om medicintekniska 
produkter.

• Tillverkare och importörer av medicintekniska produkter 
ska registrera sitt företag och sina produkter i en central 
databas. 

• Uppbyggnad av en central portal för hela EU för 
rapportering av allvarliga tillbud och korrigerande åtgärder.

Medicinteknik:  Ny utgåva av kvalitetsstandarden
ISO 13485 väntas under 2016
I september publicerades den nya utgåvan av den generella 
kvalitetsstandarden ISO 9001. Nu väntas även ISO 13485 för 
kvalitetsledning för medicintekniska företag följa efter.  I maj 
kom en DIS (Draft International Standard)-version av standarden. 

Den � ck dock bakläxa av den arbetsgrupp inom ISO som 
hanterar utvecklingen av standarden och har därför gått 
tillbaka, om inte till ritbordet, så i alla fall till en ny runda av 
kommentarer, ändringar och, så småningom, godkännande. 
Nu väntas en ny DIS i slutet av 2015 eller början av 2016 som, 
om den godkänns, går vidare till FDIS (Final Draft International 
Standard) och slutligen en färdig publicerad version någon 
gång under 2016.

Till skillnad från 9001 följer inte ISO 13485 ISO:s nya ”high 
level structure” utan behåller i stort den gamla strukturen.

Bland förändringarna � nns i skrivande stund i stället*:
• Nya de� nitioner och begrepp förs in, exempelvis klinisk 

utvärdering och utlokaliserade processer.
• Tyngre fokus på riskhantering där riskhanteringen inte bara 

ska appliceras på produkt/tillverkning utan på verksamheten 
i sin helhet. 

• Metoder för att skydda kon� dentiella data.
• Fokus på processer för att upprätthålla och utveckla 

kompetens. 
• Speciella krav för sterila medicintekniska produkter.
• Ökade krav på spårbarhet

* baserat på DIS-versionen av standarden.

Trådlös kommunikation: Ny utgåva av EN 300 328
Sedan 17 april i år � nns en ny utgåva av standarden EN 300 328 
som reglerar radiosändare med bredbandig modulationsteknik 
på det fria 2,4 GHz ISM-bandet. Den nya versionen – V 1.9.1 – 
ersätter V1.8.1 30 november 2016 och innehåller små skillnader 
i mätmetoder och gränsvärden, bland annat vad gäller spurious 
emissions och hur bandbredden de� nieras. Ett nytt krav kring så 
kallad geo-location capability har också tillkommit som innebär 
att användaren inte ska kunna ändra inställningar för vilket land 
produkten ska användas i.

Singapore: Energieffektivitetskrav för ljuskällor från
1 juli 2015
Från och med 1 juli 2015 måste glödlampor, lysrör (CFL) och LED-
lampor möta minimikrav på energieffektivitet och följa rådande 
energimärkningsregler i Singapore. För att ge importörer, 
tillverkare och detaljister möjlighet att sälja ut sina nuvarande 
lager är produkter som satts ut på marknaden före 1 juli 2015 
undantagna under ett år framåt.

Dags att deklarera?
I mars 2014 publicerades nya utgåvor av EMC- och lågspänningsdirektiven. Båda dessa nya 
utgåvor gäller från och med 20 april 2016. Från och med det datumet måste alla CE-märkta 
produkter deklareras mot de nya direktiven. 

Sedan de nya direktiven publicerades för snart två år sedan har det 
rått en viss osäkerhet kring när det är dags att uppdatera försäkran 
om överenstämmelse (Declaration of Conformity) för CE-märkta 
produkter.

– Diskussionen har gällt hur man ska hantera en produkt 
som sätts ut på marknaden före 20 april 2016, säger Farzad 
Farzaneh, projektledare och expert på CE-märkningsfrågor på 
Intertek. Historiskt sett har man vid uppdatering av direktiv haft 
en övergångsperiod på runt två år innan det blivit tvingande att 
deklarera mot det nya direktivet. Så är det inte i det här fallet. 

Den här gången är det i stället så att det direkt när de nya 
direktiven träder i kraft blir tvingande att deklarera mot det. 
Tillverkarna måste därför se över CE-märkningen för samtliga 
sina produkter så att de har dokumentationen i ordning när 
det blir skarpt läge. Samtidigt är det inte möjligt att deklarera 
mot de nya direktiven innan de träder i kraft. En försäkran om 

överenstämmelse som idag hänvisar till de nya direktiven är inte 
giltig förrän 20 april 2016. Så det är lite av en rävsax man hamnar i. 

Men Farzad Farzaneh manar till lugn. Det är inte något stort 
arbete att uppdatera sin försäkran om överensstämmelse när det 
väl är dags, menar han.

– Det handlar enbart om pappersarbete där man ändrar 
ordalydelsen i sin dokumentation. Direktivens budskap är 
fortfarande de samma – att produkten ska vara säker. Behovet av 
ny provning uppstår inte förrän de harmoniserade standarderna 
eller själva produkten uppdateras.

Du kan läsa mer om vad uppdateringen av EMC- och 
lågspänningsdirektiven innebär i Intertek INFO 3-2014 eller på vår 
hemsida http://www.intertek.se/provning/lvd-emc-2015/

Vill du veta mer, kontakta Farzad Farzaneh,
farzad.farzaneh@intertek.com

Regulatoriskt nytt

EU:s ”alignment package”
– eller uppdateringen av nio
CE-märkningsdirektiv
Bakgrunden till uppdateringen av EMC- och 
lågspänningsdirektivet och totalt sju andra direktiv har 
sin grund i det så kallade Varupaketet – två förordningar 
och ett beslut som uppgraderar CE-märkningskraven 
och dess procedurer. Varupaketet implementeras nu 
i medlemsländerna genom det man kallar Alignment 
package, en uppdatering av nio CE-märkningsdirektiv 
med skrivningar som ställer krav på ökad spårbarhet och 
tydligare krav på tillverkare, importörer och distributörer. 
Förutom EMC- och lågspänningsdirektiven uppdateras 
även ATEX 94/9/EC, Tryckkärl 2009/105/EC, Hissar 
95/16/EC, Mätinstrument 2004/22/EC, Icke-automatiska 
vågar 2009/23/EC, Explosiva varor för civilt bruk 93/15/
EEC och Pyrotekniska artiklar 2007/23/EC.
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ISO 9001:2008

Intertek Academy rustar dig för 2015:s utgåvor
av ISO 9001 och 14001

Har din organisation börjat titta på övergången till den nya utgåvan av ISO 14001? Intertek 
Academys tvådagarskurs i december leder dig rätt. Missade du kursen om ISO 9001 i 
oktober? Det kommer � er tillfällen i vår – 19–20 januari och 16–17 mars. 
Missa heller inte att Intertek Academy också erbjuder företagsinterna utbildningar. Kontakta 
utbildning@intertek.com för mer information.

November

R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation 3 november Stockholm

IEC 62304 Medical device software – Software life-cycle 
processes

4 november Stockholm

ISO 17025 4-5 november Stockholm

Riskhantering för medicinteknik – enligt ISO14971 11 november Stockholm

ISO 22000 FSSC 22000 – Livsmedelssäkerhet
10-11 
november

Stockholm

Food Contact 1 – Regelverket för material och produkter 
som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

12 november Stockholm

RoHS och WEEE
17-18 
november

Stockholm

REACH i praktiken 19 november Stockholm

IEC/EN 60598-1 ed 8 24 november

Batterikunskap 25 november Stockholm

ISO 27001 i praktiken 25 novermber Stockholm

Litiumjonbatterier 26 november Stockholm

December

Internrevision & revisionsteknik 1-3 december Stockholm

IEC 62366 – Medical Device Usability 2 december Stockholm

Food Contact Materials 2 – Fortsättningskurs 3 december Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 8 december Stockholm

Ecodesign – Energi- och prestandakrav på LED 8 december Stockholm

IEC/EN 60335-1
9-10 
december

Stockholm

ISO 14001:2015 i praktiken – Miljöledningssystem
9-10 
december

Stockholm

Ett aktuellt kalendarium hittar du alltid på www.intertekacademy.se

Ny CEO för Intertek Group
Den 16 maj i år klev André Lacroix in i rollen som VD för Intertek 
Group. Han ersatte då dr Wolfhart Hauser som efter att ha lett 
företaget i 10 år nu gått i pension.

Franske André Lacroix kommer till Intertek efter 
en internationell karriär inom varor och tjänster 
riktade mot konsumentmarknaden. Närmast 
kommer han från Inchcape plc, en av världens 
största oberoende bilhandlare med märken 
som Audi, BMW, Lexus, Jaguar, Porsche och 
Landrover i portföljen, där han var CEO i nio 
år. Tidigare har han också bland annat varit 
CEO för Euro Disney och chef för Burger Kings 
verksamhet utanför USA. 

Själv sade han så här i samband med att 
utnämningen annonserade i september förra 
året:

– Jag ser fram emot att börja arbeta på 
Intertek som är ett spännande företag som 
direkt påverkar hälsa, säkerhet och miljö i ett 
stort antal branscher världen över. Dessutom 
har företaget haft en imponerande utveckling 
under de senaste åren, både � nansiellt och 
verksamhetsmässigt. Jag ser fram emot att 
påbörja nästa spännande kapitel i Interteks 
historia tillsammans med Interteks duktiga 
ledning och medarbetare runt om i världen. 

Erik Landgren, chef Norden och Baltikum 
på Intertek ser mycket positivt på företagets 

framtida utveckling under André Lacroix 
ledning.

–  Vi har redan under hans första månader 
som CEO sett ett ökat fokus på att leverera 
högkvalitativa tjänster till våra kunder och ett 
långsiktigt engagemang för att ännu bättre 
möta våra kunders behov av helhetslösningar, 
säger han.

Intertek Groups nye CEO André Lacroix besökte 
Stockholm under ett par dagar i juli för att träffa 
sina nya svenska kollegor och diskutera sin syn på 
företagets framtida riktning.

Certi� erat säker tra� k
Svenska Tra� kverket har varit drivande i det internationella 
arbetet med att ta fram en ledningssystemstandard för 
vägtra� k. ISO 39001 publicerades hösten 2012 och � nns sedan 
en tid tillbaka som svensk standard.

Målet med ISO 39001 är enkelt att 
sammanfatta och svårare att uppnå – att 
minska antalet döda och allvarligt skadade 
i tra� ken. Standarden har en bred ansats 
och vänder sig till alla organisationer 
som har anknytning till tra� ksäkerhet, 
till exempel åkerier, myndigheter och 
taxiföretag. Bland standardens krav 
åter� nns en policy för tra� ksäkerhet samt 
mål och handlingsplaner. Organisationen 
ska även kartlägga sin roll i tra� ken – vilka 
fordon som används, vilken säkerhet 
som � nns i fordonen, hur lasten säkras, 
medarbetarnas kompetens på området 
etc. ISO 39 001 är uppbyggd enligt 

liknande struktur som övriga vanliga 
ISO-standarder för att enkelt kunna 
samverka med organisationens övriga 
ledningssystem. 

Sedan en tid tillbaka erbjuder Intertek 
certi� ering enligt ISO 39000.

–  För oss är det extra roligt att kunna 
erbjuda certi� ering inom ett så viktigt 
område, där Sverige dessutom ligger i 
framkant, säger Thomas Andersson, VD 
för Intertek Certi� cation AB. 

Vill du veta mer, kontakta
Jesper Ghildiyal,
jesper.ghildiyal@intertek.com

Energikartläggning
av stora företag
– Första steget ska tas senast 5 december.
Enligt en lag som trädde i kraft 1 juni 2014 ska måste alla stora företag i Sverige genomföra 
en så kallad energikartläggning. Energikartläggningen är en del av implementationen 
av EU:s energieffektivitetsdirektiv från 2012 med det övergripande syftet att EU:s 
energieffektivitetsmål uppnås. Lagen om energikartläggning av stora företag inför i tre 
delar och första deadline, som innebär att företag och organisationer ska rapportera till 
myndigheten om de omfattas av lagen eller inte och i så fall vilka delar av verksamheten som 
omfattas, infaller 5 dec i år.

Nästa steg, att påbörja själva kartläggningen, kommer under 2016. För att genomföra 
själva kartläggningen � nns två vägar att gå. Den ena vägen innebär att organisationen 
anlitar en certi� erad energikartläggare. Den andra kan bara de organisationer som har 
ett certi� erat miljö- eller energiledningssystem välja. I det fallet kan energikartläggningen 
genomföras av organisationens egen personal och sedan certi� eras inom ramen för 
organisationens revisionsaktiviteter enligt ISO 14001 eller ISO 50001.

– För ett företag med intern kompetens som överensstämmer med myndighetskraven 
och certi� erade ledningssystem inom miljö och/eller energi bör det sistnämnda bli ett mer 
effektivt sätt att genomföra den obligatoriska energikartläggningen, säger Martin Dahlin, 
program manager inom energiledning på Intertek.

Vill du veta mer, kontakta Martin Dahlin, martin.dahlin@intertek.com

Vad är ett ”stort företag” i det här sammanhanget?

Ett stort företag: 
-sysselsätter � er än 250 personer 
och
-har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR 
eller
-en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. 

Starkare i Norden
Intertek förvärvar danskt
certi� eringsbolag
Den 14 september förvärvade Intertek den 
mångåriga samarbetspartnern Dansk Institut 
for Certi� cering (DIC). DIC är Danmarks tredje 
största certi� eringsbolag och förvärvet stärker 
Interteks närvaro på marknaden för revision och 
certi� ering av ledningssystem i Danmark och 
resten av Norden.

DIC är ett privatägt företag med 15 
medarbetare på södra Jylland och ett nätverk 
av kontrakterade revisorer runt om i Danmark. 
Som landets tredje största certi� eringsbolag 
har DIC en stark ställning på den danska 
marknaden. Deras kunnande kompletterar 
också Interteks nuvarande tjänsteutbud inom 
ledningssystemcerti� ering i Norden väl. Bland 
annat är de starka inom � skerinäringen (MSC/

ASC Chain of Custody), men även inom 
verkstad, transport, livsmedel och lantbruk, 
metall och serviceindustrin.

Enligt Erik Landgren, chef Norden och 
Baltikum på Intertek ger förvärvet av DIC 
goda möjligheter till ett utökat tjänsteutbud i 
Norden.

– Vi är väldigt glada att DIC nu tagit 
steget att bli en del av Intertek, säger han. 
Deras expertis inom revision och certi� ering 
av ledningssystem och deras starka 
kundrelationer i kombination med Interteks 
breda utbud av tjänster inom provning, 
inspektion och certi� ering av produkter och 
ledningssystem är en utmärkt plattform för 
fortsatt utveckling i regionen.
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Ny standard Namn Standarden ersätter Datum när 
standar-
den slutar 
gälla

EN 60968:2015 Self-ballasted � uorescent lamps for 
general lighting services - Safety 
requirements

EN 60968:2013
ny utgåva

2018/03/30

EN 60601-2-24:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
infusion pumps and controllers

EN 60601-2-24:1998
ny utgåva

2018/04/14

EN 60601-2-26:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
electroencephalographs

EN 60601-2-26:2003
ny utgåva

2018/04/14

EN 60601-2-41/
A1:2015

Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
surgical luminaires and luminaires for 
diagnosis

EN 60601-2-41:2009
tillägg

2018/04/14

EN 60601-2-47:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance 
of ambulatory electrocardiographic 
systems

EN 60601-2-47:2001
ny utgåva

2018/04/14

EN 80601-2-30/
A1:2015

Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
automated non-invasive sphygmoma-
nometers

EN 80601-2-30:2010
tillägg

2018/04/14

EN 60601-2-11:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
gamma beam therapy equipment

EN 60601-2-11:1998
ny utgåva

2018/04/14

EN 60601-2-17:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
automatically-controlled brachyth-
erapy afterloading equipment

EN 60601-2-17:2004
ny utgåva

2018/04/14

EN 60601-2-33/
A1:2015

Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
magnetic resonance equipment for 
mdical diagnosis

EN 60601-2-33:2011
tillägg

2018/04/14

EN 61010-2-051:2015 Particular requirements for laboratory 
equipment for mechanical mixing and 
stirring

EN 61010-2-051:2003
ny utgåva

2018/04/14

EN 61010-2-061:2015 Particular requirements for laboratory 
atomic spectrometers with thermal 
atomization and ionization

EN 61010-2-061:2003
ny utgåva

2018/04/14

EN 62493:2015 Assessment of lighting equipment 
related to human exposure to electro-
magnetic � elds

EN 62493:2010
ny utgåva

2018/04/14

EN 62560/A1:2015 Self-ballasted LED lamps for general 
lighting services by voltage > 50V - 
Safety speci� cations

tillägg 2018/04/05

EN 60601-2-10:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
nerve and muscle stimulators

EN 60601-2-10:2000
ny utgåva

2018/05/22

EN 60601-2-36:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
extracorporeally induced lithotripsy

EN 60601-2-36:1997
ny utgåva

2018/05/22

Listan med standarder ovan är ett urval av alla standarder som utkommit sedan förra numret av Intertek 
INFO. Standardlistan hittar du också på www.intertek.se/om-oss/intertekinfo.

STANDARDNYTT
inom elsäkerhet, EMC och trådlöst.

Ny standard Namn Standarden ersätter Datum när 
standar-
den slutar 
gälla

EN 60335-2-5:2015 Particular requirements for dishwas-
hers

EN 60335-2-5: 2003+A1
+A2+A11+A12 ny utgåva

2016/09/08

EN 300328 V1.9.1 Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); 
Wideband transmission systems; Data 
transmission equipment operating in 
the 2,4 GHz ISM band and using wide
band modulation techniques; Harmo-
nized EN covering the essential requi-
rements of article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN 300328 V1.8.1 2016/11/30

EN 302208-2 V2.1.1 Electromagnetic compatibility and
Radio spectrum Matters (ERM); Radio
Frequency Identi� cation Equipment 
operating in the band 865 MHz to 
868 MHz with power levels up to 2 W 
and in the band 915 MHz to 921 MHz 
with power levels up to 4 W; Part 2: 
Harmonized EN covering the essential 
requirements of article 3.2 of the 
R&TTE Directive

EN 302208-2 V1.4.1 2016/11/30

EN 300330-2 V1.6.1 Electromagnetic compatibility and 
Radio spectrum Matters (ERM); Short 
Range Devices (SRD); Radio equipment 
in the frequency range 9 kHz to 25 
MHz and inductive loop systems in
the frequency range 9 kHz to 30 MHz; 
Part 2: Harmonized EN covering the 
essential requirements of article 3.2 of 
the R&TTE Directive

EN 300330-2 V1.5.1 2016/11/30

EN 301893 V1.8.1 Broadband Radio Access Networks 
(BRAN); 5 GHz high performance 
RLAN; Harmonized EN covering the 
essential requirements of article 3.2 of 
the R&TTE Directive

EN 301893 V1.7.1 2016/12/31

EN 60061-1/A51:2015 Lamp caps and holders together with 
gauges for the control of interchange-
ability and safety - Part 1: Lamp caps

tillägg 2018/01/15

EN 60061-2/A48:2015 Lamp caps and holders together with 
gauges for the control of interchan-
geability and safety - Part 2: Lamp-
holders

EN 61000-4-6:2009
tillägg

2018/01/15

EN 60061-3/A49:2015 Lamp caps and holders together with 
gauges for the control of interchan-
geability and safety - Part 3: Gauges

EN 300328 V1.8.1
tillägg

2018/01/15

EN 60335-2-6:2015 Particular requirements for stationary 
cooking ranges, hobs, ovens and 
similar appliances

EN 60335-2-6: 2003+A1 
+A2+ A11+A12+A13
ny utgåva

2018/09/02

EN 61010-2-081:2015 Particular requirements for automatic 
and semi-automatic laboratory equip-
ment for analysis and other purposes

EN 61010-2-081:2002
ny utgåva

2018/02/27

EN 61347-1:2015 Lamp controlgear - Part 1: General 
and safety requirements

EN 61347-1:2008/A1: 
2011+A2:2013 ny utgåva

2018/03/26

Nya ansikten på Intertek

Karin Tormalm
Administrative Program 
Manager/Lead Auditor 
Forestry
Karin kommer närmast 
från Regeringskansliet 
där hon arbetat med 
skogspolitiska frågor på 
Näringsdepartementet.

So� a Walles
Chemical Advisor
So� a är certi� erad 
Säkerhetsrådgivare för 
Transport av farligt gods 
på väg, vatten och � yg 
och kommer närmast från 
Klintberg & Way, där hon 
arbetade med REACH, CLP, 
farligt gods och brandfarliga 
och explosiva varor.

Helena Nordström
Project manager, Global 
Market Access
Helena kommer närmast från 
konsultföretaget Knightec 
AB med uppdrag som 
projektledare på Scanias 
hyttutveckling (R&D).

Åsa Goine
Chemical Advisor
Åsa kommer närmast 
från Nynas AB där hon 
arbetade med REACH-
frågor, klassi� cering och 
märkning enligt CLP/
GHS, riskbedömning, 
säkerhetsdatablad och 
etiketter för olika produkter.

Pierre Nord
Chemical Advisor
Pierre är toxikolog och 
kommer närmast från 
Kemikalieinspektionen där han 
bland annat arbetade med 
bedömning av biocider både 
på nationell och EU-nivå. Han 
har mångårig erfarenhet av 
Hälsoriskbedömning, REACH 
och CLP och har dessutom 
arbetat med kemikaliers 
kombinationseffekter. 

Håkan Dahlqvist
Senior Lead Auditor
Håkan är i botten 
elektroingenjör inom 
teknisk fysik/elektroteknik 
och medicinteknik och har 
mångårig erfarenhet som 
konsult, systembyggare och 
revisor av ledningssystem 
baserat på kvalitet, miljö, 
medicin/medicinteknik, 
huddiagnostik och 
hudbehandling.


