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Vad blir nästa livsmedelsskandal?

Under senare år har livsmedelsskandalerna följt 
slag i slag. För två år sedan var det hästkött 
i nötfärs, sedan dess har det varit bland 
annat bakterier som kan orsaka botulism i 
mjölkpulver från Nya Zeeland och fel sorts fisk 
i den brittiska nationalrätten fish and chips. 
Och precis som jag skriver det här händer det 
igen. Mandel och jordnötter – båda kraftigt 
allergiframkallande – hittas i spiskummin och 
paprikapulver.

Alla de här exemplen belyser tydligt hur 
svårt det är att ha adekvat kontroll över en 
råvara som passerar en oöverskådlig kedja 

mellanhänder innan den landar på tallriken.
Vad som blir nästa livsmedelsskandal kan 

vi förstås sia om och spekulera i. Men än 
mer fruktbart, vi kan hjälpa våra kunder 
att minimera risken för att just de drabbas. 
Med våra kunskaper inom riskanalys, 
leverantörsgranskning och livsmedelsanalys vet 
vi vilka stenar man ska vända på för att jobba 
proaktivt i syfte att minimera risker. I det här 
numret av tidningen kan du läsa mer om hur 
det arbetet går till.

Erik Landgren, Chef Norden och Baltikum

EN VIKTIG KUGGE I 

HÅLLBARHETSARBETET
Intertek fortsätter att rikta ljuset mot leverantörernas roll i hållbarhetsarbetet. Under ett seminarium på Social 
Responsibility Day i Stockholm i februari samlade Intertek hållbarhetsexperter från forskning och näringsliv till 
ett panelsamtal kring hållbara leverantörskedjor.

Under rubriken ”En hållbar leverantörskedja – en 
nyckel till ett lönsamt CSR-arbete” möttes Catherine 
Beare, Regional Supplier Management Manager 
EMEA på Intertek, Cecilia Nord, Director Responsible 

Sourcing, Group Sustainability Affairs på Electrolux och Niklas 
Egels Zandén, ekonomie doktor och docent, Göteborgs 
universitet, Handelshögskolan i Göteborg.

Samtalet utgick från frågor som ”Vilka är utmaningarna med 
att implementera en uppförandekod i en global organisation?” 

”Hur skapar man förändring i leverantörskedjan och hur följer 
man upp den?” och ”Hur mäter man CSR performance?”.

En insikt från panelen var hur viktigt det är att 
hållbarhetsfrågorna är förankrade i hela företagets 
organisation ända upp till ledningsnivå och framförallt i 
inköpsorganisationen. Detta lyftes bland annat av Cecilia Nord 
som menade att hållbarhet i leverantörsledet tydligt går hand 
i hand med frågor om kvalitet och leveranssäkerhet. En annan 
fråga där panelen var enig var vikten av proaktivt arbete, 

riskhantering och transparens. Både Niklas Egels Zandén från 
Handelshögskolan i Göteborg och Interteks Catherine Beare 
framhöll att företag bör våga vara transparenta och ärliga även 
om allt inte är perfekt.

– Med transparens i leverantörskedjan kan ditt företag berätta 
er historia, visa var ni står idag och vart ni är på väg, avslutade 
Catherine Beare.

Läs mer på sid. 2.

Kvalitetssäkring från frö till fat

Läs mer på sid. 4.

I ett panelsamtal lett av tidningen Miljöaktuellts chefredaktör 
Mikael Salo (andra fr v) möttes fr v, Cecilia Nord, Electrolux, 
Catherine Beare, Intertek, och Niklas Egels Zandén, 
Handelshögskolan i Göteborg, för att tala om hållbarhet i 
leverantörskedjan under konferensen Social Responsibility Day.



Tuffa utmaningar i globala leverantörskedjor
Vid årets Social Responsibility Day-konferens bjöd Intertek in till ett panelsamtal kring hållbarhet i globala leverantörskedjor. 
Intertek INFO träffade paneldeltagarna efter konferensen för att ställa några kompletterande frågor.

Catherine Beare, Regional Supplier 
Management Manager EMEA på 
Intertek:

Vilka är de stora utmaningarna inom hållbarhet 
under 2015?
”En utmaning som just nu får mycket 
uppmärksamhet är människohandel. Detta 
på grund av att människohandel förkommer i 
många olika former och därför är svår att upptäcka. I både USA 
och inom EU finns lagar och regler kring detta, men företagen 
måste bli bättre på att praktiskt hantera den här typen av 
problem. De måste ta reda på om människohandel existerar i de 
länder där deras leverantörer verkar, hur problemet ser ut där 
och hur man bäst hanterar det. Det saknas fortfarande en hel 
del kunskap om det här området.”

Hur bygger man ett slagkraftigt business case för investeringar i 
hållbarhet i leveranskedjan?
”För att bygga upp en stark argumentation kring 
hållbarhetsfrågor tror jag att man måste gå ifrån de mjuka 
frågorna och börja titta på hårda fakta. Företagen bör fråga sig 
vilka deras fem största affärsrisker är – sanningen är att de flesta 
av dem finns i leverantörskedjan.”

Niklas Egels Zandén, ekonomie doktor 
och docent, Göteborgs universitet, 
Handelshögskolan i Göteborg

Vad säger forskningen angående hur 
effektiva uppförandekoder är för att förbättra 
förhållandena i leverantörsledet?
”Det finns en diskrepans mellan å ena 
sidan mina och andras forskningsresultat 
och uppfattningen om detta hos företagen själva. Jag och 
mina kollegor har bara kunnat se en mycket begränsad 
övergripande effekt av uppförandekoder. 

Vad som däremot verkar fungera bättre är när man 
kopplar ihop generell leverantörsutveckling, exempelvis 
processförbättringar för högre produktivitet, med 
hållbarhetsfrågor. Vi har också sett att effekten blir större när 
företag går samman, till exempel inom en bransch, och ställer 
gemensamma krav.

Jag brukar också rekommendera att företag går ifrån tänket 
att de måste lösa alla problem hos alla sina leverantörer 
på en gång. Det kan i många fall vara både enklare och 
mer effektivt att börja i liten skala och välja ut ett mindre 
antal leverantörer och arbeta tillsammans med dem för att 
förbättra ett område i taget.”

Cecilia Nord, Director Responsible 
Sourcing, Group Sustainability Affairs 
på Electrolux:

Hur hanterar ni leverantörer som inte lever upp 
till kraven?
”Det här är en komplex fråga. Varken vi, 
leverantören eller de människor som arbetar 
där vinner något på att vi avbryter samarbetet som straff eller 
enbart av principskäl.  Det är ett långsiktigt arbete vi håller 
på med och man måste ha respekt för att det tar tid att bryta 
mönster och bygga upp nya strukturer. Om vi ser förändring 
och positiv attityd hos en leverantör, väljer vi oftast att stanna 
kvar och arbeta vidare, även om förändringarna går långsamt. 
Samtidigt finns det problem som mer eller mindre är inbyggda 
i systemet i vissa länder och som vi som ensam inköpare inte 
kan lösa. Dessa måste attackeras på ett annat sätt, till exempel 
genom branschsamarbeten och samarbete med regeringar och 
myndigheter.”

Vilka är de stora utmaningarna inom hållbarhet under 2015?
”För Electrolux har problematiken kring gästarbetare och de 
förhållanden de arbetar under kommit upp på dagordningen i 
och med att vi arbetar i för oss nya länder där detta förekommer.”

SÄTTER SIN EGEN STANDARD 
Hos Electrolux går hållbarhetsfrågorna hand i hand med frågor om produktkvalitet och leveranssäkerhet. Att 
hållbarhet är en integrerad del inköpsarbetet är nyckeln till företagets framgång på hållbarhetsområdet.

Med över 50 miljoner sålda produkter varje 
år och nära 60 000 medarbetare globalt 
är Electrolux en av de stora spelarna inom 
tvätt, disk, vitvaror och småapparater för 

både professionellt och hemmabruk till kunder världen 
över. Som sådan, med ett antal starka varumärken, är ett 
proaktivt hållbarhetsarbete inte ett val utan en nödvändighet, 
menar Cecilia Nord, Director Responsible Sourcing, Group 
Sustainability Affairs på Electrolux.

– Varje produkt vi sätter vårt varumärke på är ett löfte 
till en konsument, säger hon. Vare sig det är en produkt 
som tillverkas i våra egna fabriker eller som vi köper av 
en leverantör ska den uppfylla det löftet – att produkten 
är tillverkad under schyssta 
omständigheter, med så lite 
påverkan på miljön som möjligt 
och att det hos oss och hos 
leverantören sker en ständig 
förbättring vad gäller de här 
aspekterna.

Utmaningar i 
leveranskedjan
Som globalt företag med 
egen tillverkning i 18 länder, 
bland annat Sverige, Tyskland, 
Rumänien, Thailand och Kina, 
köper Electrolux in både material 
och färdiga produkter från 
världens alla hörn. I dagsläget har 
företaget runt 4000 leverantörer, 
som alla har samma regler att 
förhålla sig till som Electrolux egna 
fabriker.

– Basen i vårt arbete med 
ansvarsfulla inköp är vår 
uppförandekod som täcker in både 
sociala aspekter och miljö, säger Cecilia Nord. För att hjälpa 
oss och våra leverantörer att leva upp till uppförandekoden 
har vi en egen standard, the Electrolux Workplace Standard, 
som i detalj listar de krav och regler som ska följas.

Med ett så stort antal leverantörer säger det sig självt att 

alla inte kan följas upp varje år. I stället arbetar Cecilia Nord 
och hennes kollegor med en riskbedömningsprocess där 
man i nära samarbete med inköpsorganisationen går igenom 
leverantörsbasen och sållar ut de leverantörer där riskerna för 
problem bedöms som störst.

– Därefter arbetar vi med granskning, antingen med egna 
resurser eller med hjälp av en tredje part, fortsätter Cecilia 
Nord. Denna process går vi alltså igenom årligen, med målet 
att vi ska revidera de leverantörer vi identifierar som kritiska 
minst vartannat år.

Balans mellan egna och externa resurser
Att arbeta med både interna och externa granskningsresurser 

är ett medvetet val. Ett nära samarbete 
med inköp är en viktig faktor för att 
hållbarhetsarbetet ska fungera och ett 
sådant samarbete byggs bäst med interna 
resurser, menar Cecilia Nord. Samtidigt 
finns många tillfällen då en extern 

leverantör är den bästa lösningen.
– Vi finns inte överallt, vi talar inte 

alla språk och vi har inte alltid den 
kompetens kring lokal kultur och 
lagstiftning och lokala förhållanden 
som krävs. Dessutom behöver vi 
utveckla vår interna kompetens genom 
att jämföra oss med och lära av en 
extern leverantör. Min uppfattning 
är att man bör satsa på en medveten 
balans mellan interna och externa 
resurser och veta varför man använder 
det ena eller det andra i olika situationer.

 Att hållbarhetsarbetet är väl förankrat 
i inköpsorganisationen är en förutsättning 
för att det ska fungera, säger Cecilia Nord.

– För att vi som företag ska kunna 
arbeta tillsammans med våra leverantörer 

och stötta dem i hållbarhetsfrågor krävs en inköpsstrategi 
som belönar långsiktiga relationer mellan företaget och 
leverantören, säger hon. Det måste löna sig både för oss och 
för leverantören att leverantören aktivt arbetar med de här 
frågorna och kontinuerligt blir bättre.

Electrolux och Intertek
Intertek har samarbetat med Electrolux kring leverantörsgranskningar sedan 
2007. I dagsläget omfattar samarbetet leverantörsgranskningar och även en del 
utbildningsaktiviteter, både hos Electrolux och hos deras leverantörer.
Intertek har dessutom ett omfattande samarbete med Electrolux inom 
produktprovning och certifiering och stöttar även företaget i kemikaliefrågor, bland 
annat kring säkerhetsdatablad.



Ett företag som tillverkar engångsartiklar för 
livsmedelsbranschen upptäckte ett problem med en 
av sina produkter – ett paket med engångsbestick, 
våtservett och en påse salt. Fukt kom in i paketet och 

gjorde att saltet i påsen klumpade ihop sig.
– Det här fallet är typiskt för vad vi jobbar med, säger Jeremy 

Opperer, chef för Interteks europeiska Product Intelligence-team 
med bas i London. Kunder kommer till oss när de har problem 

med kvalitet, säkerhet eller prestanda, antingen med en specifik 
produkt eller i sina tillverkningsprocesser. 

Enligt Jeremy Opperer är det vanligtvis en förändring som 
ligger bakom kontakten. 

– Det kan handla om en stor förändring i företagets strategi 
eller utveckling av nya marknader eller av produktionskapacitet, 
säger han. Eller också står varumärket inför någon form av 
utmaning, till exempel kundklagomål eller återkallade produkter. 

Riskbedömning i grunden
Kunderna återfinns mestadels bland varuhuskedjor och tillverkare 
av konsumentprodukter. Även andra företag använder sig dock 
av tjänsterna, som sträcker sig genom hela konstruktions- och 
produktionskedjan – från skiss till butikshylla. 

Grunden i arbetet är riskbedömning. Kommer produkten att 
vara så säker och ha den kvalitet som kunden tänkt sig och hur 
påverkar detta företagets affär i stort? Och vilka är de faktorer 
som gör att produkten riskerar att inte nå ända fram? 

För att svara på de här och andra frågor arbetar teamet 
med litteraturstudier, analys av skaderapporter och andra 
data kring produkten och egna kvantitativa och kvalitativa 
användarundersökningar. Man använder sig också mycket av 
Interteks provningslabb världen över för att simulera olika typer 
av hantering en produkt kan komma att utsättas för. 

Leverabeln är kunskap – i form av exempelvis rapporter, 
scorecards, workshops, utbildning, presentationer eller löpande 
möten för avstämning och kunskapsöverföring. 

I fallet med det ihopklumpade saltet ovan genomförde 
Interteks Product Intelligence-team en omfattande granskning 
av de tre fabriker där produkten tillverkades. Där tittade man på 
alla tillverkningsprocesser och tillhörande dokumentation som 

flödesscheman, inspektionsrapporter och rutiner. Man granskade 
också all kvalitetskontroll och testade produkten i olika stadier 
av tillverkningsprocessen. Slutsatsen blev att problemet låg i 
förpackningen till våtservetten som släppte igenom fukt som 
sedan trängde igenom saltpåsen. Interteks granskning ledde 
inte bara till att just detta problem löstes utan att företaget 
implementerade ett antal ytterligare kvalitetskontroller i 
fabrikerna för att förhindra att liknande problem uppstod i 
framtiden.

Vill du veta mer, kontakta Stefan Gidlund,  
stefan.gidlund@intertek.com

Elkvalitet, vad är det?
Tre frågor till Marianne Kolstad, Technical Sales 
Manager Nordic på Fluke Industrial.
En jordfelsbrytare som löser ut när den 
inte ska eller en transformator eller en 
frekvensomformare som går sönder. I takt 
med att användningen av utrustning som 
stör elförsörjningen ökar är detta något som 
händer allt oftare. Enligt Marianne Kolstad är 
boven i dramat ofta dålig elkvalitet.

Vad är elkvalitet och varför är det 
intressant att mäta det?
”Elkvalitet är ett mått på hur väl och pålitligt 
laster och kompontenter fungerar i ett 
system. För att vara säker på att de elektriska 
lasterna fungerar korrekt måste parametrar 
som spänning, frekvens, övertoner och balans 
ligga innanför vissa gränsvärden. Det är 
endast genom att mäta vi kan garantera att 
det verkligen är så.

Dålig elkvalitet medför högre 
energikostnader, men det kan också 
påverka funktionen hos den utrustning 
som är inkopplad. Det är inte ovanligt 
att till exempel en transformator eller en 
frekvensomformare går sönder när den 
utsätts för obalanserad spänning med 
många korta händelser.”

Vilka är de vanliga problemområdena?
”Problemet kan vara externt, men oftast 
påverkas elkvaliteten av interna faktorer, i 
form av ny utrustning som kopplas in på 
den egna kretsen eller start eller stopp 
av tung utrustning som ofta medför 
kortvariga spänningsfall. Andra problem 
är felaktig ledningsdragning och jordning 
eller överbelastade kretsar och övertoner i 
systemet.

För att se till att man har tillräcklig 
kapacitet när ny utrustning ska installeras 
är mätningar av elkvaliteten en god hjälp. 

Mätningar är även en god hjälp i felsökning 
för att hitta orsaken till problemet så att rätt 
åtgärder kan sättas in.”

Hur felsöker man elkvalitet i systemet?
”De instrument som vanligtvis används 
är multimetrar och strömtänger. Med 
den typen av utrustning har man god 
kontroll på spänning och ström, men 
sämre möjlighet att mäta typiska 
elkvalitetsproblem som kortvariga händelser 
och övertoner. För en fullständig felsökning 
av den typen av problem behöver man en 
elkvalitetsanalysator. Vissa företag har en 
sådan fast monterad som kontinuerligt 
loggar elkvaliteten, men det är lika vanligt att 
utrustningen används till felsökning när man 
upplevt ett problem. ”

Marianne Kolstad är en av talarna på ett 
seminarium med fokus på energimätning, 
kalibrering och elsäkerhet som anordnas av 
Intertek i samarbete med Fluke i Kista den 
18 mars. Läs mer och anmäl dig på  
http://www.intertek.se/kalibrering/.

Ackrediterade NEBS-tester 
på hemmaplan
Nu utvecklar Intertek NEBS-provningsverksamheten i Norden. Med 
ackrediterad provning i labbet i Kista kan den nordiska marknaden 
räkna med kortare ledtider och högre servicegrad.

För att få användas i de 
nordamerikanska fasta och 
mobila telenäten måste 
telekommunikationsutrustning 

som till exempel radiobasstationer och 
växlar uppfylla NEBS-kraven. NEBS-
kraven – Network Equipment-Building 
Systems – ställs av teleoperatörerna i 
syfte att säkerställa en hög tillförlitlighet 
i näten. Kraven gäller områden som EMI/
EMC, elsäkerhet och miljötålighet och de 
tester som utförs är i många fall mycket 
omfattande. Dessutom ställer flertalet av 
operatörerna krav på att provningen är 
ackrediterad.

Interteks labb i Kista blev nyligen 
ackrediterat för ett antal olika testfall 
inom EMC och miljötålighet för NEBS.

– Detta innebär att vi nu kan erbjuda 
våra kunder ackrediterad NEBS-
provning på hemmaplan, vilket förenklar 
hanteringen och kortar ledtiderna 
avsevärt, säger Henric Larsson, chef för 
affärsområde Wireless på Intertek.

Vill du veta mer, kontakta Fredrik Hirn, fredrik.hirn@intertek.com.

Vad är NEBS?
Inom NEBS-området finns ett antal krav som de flesta operatörerna ställer på utrustning 
som ska användas i deras nät. Dessa listas i ett antal General Requirements eller GR-
CORE-standarder (GR-63- CORE, GR-1089-CORE och GR-78-CORE) som omfattar 
krav inom elsäkerhet, EMC och miljötålighet. Utöver dessa grundkrav ställer de flesta 
operatörer egna krav.

Product Intelligence-teamet hjälper företag att skräddarsy 
testprogram som tar hänsyn till både regulatoriska krav och 
kundbeteende. På det sättet kan man säkerställa att slutprodukten 
inte bara klarar de regulatoriska kraven, utan även faktisk användning 
utan att skada användaren. Den här maskinen, som testar om 
ett barn kan ha sönder en produkt genom att bita och dra, är ett 
exempel på utrustning som används i den typen av tester. 

Vad är Product Intelligence?
Interteks Product Intelligence-team arbetar inom tre 
områden: Säkerhet, Kvalitet och Prestanda. Teamet tar fram 
data för att besvara frågor som ”Hur säker är produkten 
egentligen?”, ”Hur står sig min produkt gentemot 
konkurrenterna?”, ”Vilka krav ställer konsumenterna på 
kvalitet och säkerhet och hur väl lever min produkt upp till 
dem?” och ”Är vår egen riskbedömning korrekt?”
Totalt arbetar runt 120 personer med Product Intelligence 
inom Intertek runt om i hela världen.

BORTOM VAD 
STANDARDEN KRÄVER
På Interteks labb i Kista provas produkter för att säkra att de lever upp till regelverk 
och standarder vad gäller säkerhet, prestanda och kvalitet. Konsulterna inom 
affärsområde Product Intelligence går mycket längre än så.

Marianne Kolstad 
är Technical 
Sales Manager 
för Norden på 
Fluke Industrial 
och expert på 
elkvalitetmätning.

Kunder vänder sig ofta till Product Intelligence-teamet för att 
utvärdera hur de ligger till på marknaden. Ett exempel är ett globalt 
livsmedelsföretag som var rädda för att ett av deras kex för barn inte 
var lika säkert som konkurrenternas. I samarbete med kundföretaget 
utvecklade Product Intelligence-teamet ett skräddarsytt testprogram 
i syfte att upptäcka eventuella problem med säkerhet eller kvalitet i 
jämförelse med liknande produkter på marknaden. Testerna hjälpte 
inte bara företaget att bedöma hur säker den nuvarande produkten 
var, utan lade även grunden till utvecklingen av en ny, ännu säkrare 
produkt.



HJÄLP IN PÅ VÄXANDE 

MARKNAD
Från att i huvudsak varit exportörer av råvaror, är afrikanska länder som Nigeria 
och Kenya på väg att bli stora marknader för europeiska företag. Samtidigt ställer 
ländernas myndigheter allt högre krav på säkerhet och kvalitet på produkter, vilket 
medför striktare regler att förhålla sig till för den som vill in på marknaden.

– Vi ser nu en stark tillväxt i Afrika som helhet, säger Ann-Maud 
Anderzon, chef för Interteks Centre of Technical Expertise och 
Customer Service Centre inom Government and Trade Services i 
Kista. 

Det Ann-Maud Anderzon syftar på är Government and 
Trade Services tjänster inom det som kallas Conformity 
Assessment Programs (CAP). Ett CAP är ett sätt för regeringar 
och myndigheter att outsourca införselkontrollen av produkter i 
landet till tredje part. Intertek fungerar alltså som kontrollorgan 
för att hjälpa aktuellt lands myndigheter att förhindra att 
undermåliga eller rent av farliga produkter kommer in på 
marknaden.

– Många länder väljer att jobba med CAP eftersom de inte har 
resurser att bygga upp en egen kontrollorganisation. Det är detta 
som nu sker i många afrikanska länder, fortsätter Ann-Maud 
Anderzon. Tidigare helt oreglerade länder som Ghana, Somalia 
och Etiopien har nu valt att jobba med Intertek för att reglera 
införseln av ett stort antal produktgrupper.

Export till Kenya och Nigeria
Stora mer mogna afrikanska marknader som Kenya och Nigeria har 
sina egna regler och standardiseringsorganisationer, men använder 
sig ändå av CAP för den praktiska kontrollen av importerade 
produkter.

För införsel av de flesta produktgrupperna till dessa länder 
krävs att skeppningen åtföljs av ett så kallat Certificate of 
Conformity (CoC). Detta utfärdas av Intertek efter en omfattande 
dokumentkontroll och en inspektion (Pre Shipment Inspection) 
i exportlandet innan produkterna skeppas ut. Utan CoC 
riskeras leveransförseningar, straffavgifter och till och med att 
produkterna returneras till exportlandet.

– Förfarandet med CoC gäller de allra flesta produktgrupper, 
även om det självklart finns undantag från reglerna, säger Mikael 
Svensson, teknisk expert på elektriska produkter på Interteks 
Centre of Technical Expertise i Kista. Om vi tar en elektrisk 
produkt, säg en tvättmaskin, som exempel, har både Kenya och 
Nigeria sina egna standarder avseende elsäkerhet som produkten 
måste följa. Standarderna är i de flesta fall baserade på IEC-

standarder, men det kan också finnas nationella avvikelser att ta 
hänsyn till när produkten provas.

Snabb service är nyckeln
Som den nigerianska eller kenyanska tullens förlängda arm är 
det Mikael Svenssons och hans kollegors uppgift att granska 
den dokumentation som följer med produkten – testrapporter, 
certifikat, datablad, manualer – för att avgöra att allt är i ordning. 
Avdelningen i Kista är också ansvarig för att se till att en Pre 
Shipment Inspection utförs – för att säkerställa att de fysiska 
produkterna överensstämmer med dokumentationen. När allt är i 
ordning utfärdas ett CoC och skeppningen är godkänd och klar.

Som alltid när det handlar om export är tiden en viktig faktor.
– Om allt är i ordning ordnar vi ett CoC inklusive Pre Shipment 

Inspection varsomhelst i Europa inom 72 timmar, säger Ann-
Maud Anderzon.

Vill du veta mer, kontakta Ann-Maud Anderzon,  
ann-maud.anderzon@intertek.com 

Interteks fabriksinspektions-
verksamhet ackrediterad
I november ackrediterades Interteks fabriksinspektions-
verksamhet i Kista av den nordamerikanska ackrediterings-
organisationen IAS (International Accreditation Service).

– Ackrediteringen är ett oberoende kvitto 
på att verksamheten håller hög kvalitet 
och upprätthåller en hög kompetens, 
säger Ulla-Pia Johansson Nilsson, chef för 
fabriksinspektioner på Intertek.

IAS ackrediteringsprogram för 
inspektionsverksamhet bygger på den 
internationella standarden ISO/IEC 
17020 för organisationer som genomför 
inspektioner. En ackreditering föregås av en 
omfattande granskning av verksamhetens 
kvalitetssystem, lokaler och utrustning, 
metoder och processer samt personalens 
kompetens. En viktig parameter är hur 
man arbetar för att säkerställa oberoende, 
opartiskhet och konfidentialitet. När 
ackrediteringen väl är på plats följs den upp 
med regelbundna insyningar.

Fabriksinspektionsverksamheten är en 
del av Interteks produktcertifiering och 
utför årligen ett stort antal inspektioner 
för exempelvis S- och ETL-märkning. 

Inspektionscentret i Kista fungerar dessutom 
som ett nav för Interteks övriga europeiska 
certifieringsorgans inspektionsverksamhet. 
Det innebär att Intertek under IAS-
ackrediteringen kan erbjuda ett brett 
nätverk med inspektörer runt om i Europa.

Inspektionsverksamheten insynas redan 
regelbundet av de olika certifieringssystem 
som Intertek som certifieringsorgan deltar 
i, som till exempel EEPCA för Europa och 
OSHA, ANSI och SCC för Nordamerika. 
Ulla-Pia Johansson Nilsson ser ändå ett stort 
mervärde i en oberoende ackreditering av 
verksamheten.

– Det är en ytterligare genomlysning av 
vår verksamhet och fungerar därmed som 
en kvalitetssäkring, säger hon. Dessutom 
stärker det vårt kontinuerliga arbete med 
att säkerställa att förtroendet för våra 
certifieringsmärken som S och ETL fortsätter 
att vara högt.

Kemikalienytt

Arbetet med att inkludera nya ämnen i RoHS-direktivet fortsätter
EU-kommissionen har nu meddelat WTO att fyra nya ämnen ska läggas till listan på begränsade 
ämnen (Bilaga II) i RoHS-direktivet (2011/65/EU). Förslaget förväntas antas under februari/
mars 2015, med en övergångsperiod fram till 22 juli 2019 för alla elektriska och elektroniska 
produkter utom medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument, där 
övergångsperioden löper fram till 22 juli 2021. Som vi tidigare rapporterat handlar det om 
flamskyddsmedlet HBCDD och ftalaterna DEHP, BBP och DBP.

Dessutom föreslår den arbetsgrupp som tagit fram en rekommendation till revidering 
av Bilaga II nyligen att även ftalaten DIBP, en mjukgörare i plast, ska inkluderas i listan 
över begränsade ämnen. Ett eventuellt beslut från EU-kommissionen om detta ligger dock 
betydligt längre fram i tiden.

Mer information finns på www.umweltbundesamt.at/rohs2.

Produkter med plast, gummi eller textil kan beröras av POP-förordningen
Under hösten har allt fler företag insett vikten av att känna till om deras produkter innehåller 
ämnen som är förbjudna enligt POP-förordningen. POP står för Persistent Organic Pollutant och 
POP-förordningen (EC No 850/2004) reglerar ämnen som är förbjudna eller begränsade i både 
kemiska produkter och övriga varor. Omfattas gör exempelvis kortkedjiga klorparaffiner, som 
kan finnas i plaster och gummi, och perflourooktansulfonat (PFOS), som bland annat används 
för vattenavstötning i textilier och skor, som hydrauloljor i elektriska produkter, i brandskum och 
inom foto- och metallindustrin.

Skulle tillsynsmyndigheten upptäcka något av de förbjudna ämnena i en produkt anmäls 
detta till miljöåklagare och tillverkaren drabbas av försäljningsförbud tills ämnet är utbytt.

– Vi har mött ett antal företag som blivit smärtsamt uppmärksammade på att deras 
produkter innehåller något av dessa ämnen, säger Anna Forsgren, kemikalierådgivare på 
Intertek. Det kan handla om att en kund upptäckt att produkten innehåller ett sådant 
ämne och stoppat inköpen, eller att tillsynsmyndigheten upptäckt det i samband med 
marknadskontroll och belagt produkten med försäljningsförbud. POP-förordningen 
kompliceras dessutom av att det råder olika tolkning bland EU:s medlemsländer om vilken 
haltgräns som gäller och hur den ska beräknas, så det är lätt att trampa fel.

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

Myndigheternas förlängda 
arm: Genom så kallade 
Conformity Assessment 
Programs (CAP) hanterar 
Mikael Svensson och 
Ann-Maud Anderzon 
och deras kollegor i 
Interteks Government 
and Trade Services-
team införselkontrollen 
av produkter till ett 
stort antal marknaden, 
bland annat i Afrika och 
Mellanöstern.

Interteks Conformity Assessment 
Programs i Afrika

Intertek erbjuder Conformity Assessment Programs i följande 
afrikanska länder: Botswana, Kenya, Nigeria, Uganda, 
Tanzania, Egypten (textilier), Etiopien, Algeriet, Niger och 
Somalia. Senaste tillskottet till listan är Ghana från och med 
mars 2015. Vilka produktgrupper som omfattas av reglerna 
skiljer sig från land till land.



FRÅN FRÖ TILL FAT
– Intertek ScanBi Diagnostics säkrar kvaliteten
Med snabb service, hög tillgänglighet, djup kunskap inom kvalitetssäkring, molekylärbiologi och biokemi och 
en unik förmåga att utveckla och skräddarsy de tester kunderna behöver har ett litet labb i Skåne skapat sig ett 
namn världen över. Följ med på besök hos den nya medlemmen i Intertek-familjen – ScanBi Diagnostics.

Linda Lundin står i Intertek ScanBi 
Diagnostics laboratorium och väger 
upp små kvantiteter finmald müsli i 
provrör. En av hennes uppgifter för 

dagen är att med hjälp av ett så kallat ELISA-
test undersöka om glutenhalten i müslin, som 
marknadsförs som glutenfri, verkligen ligger 
under gränsvärdet för ”glutenfritt”.

Intertek ScanBi Diagnostics laboratorium 
ligger i en 1800-talsbyggnad på Sveriges 
Lantbruksuniversitets område i Alnarp utanför 
Malmö. Här jobbar totalt 16 personer med 
analys- och kvalitetstjänster för företag inom 
agrobioteknik, utsädesförädling, foder och 
livsmedel.

Kvalitetssäkring längs hela kedjan
I livsmedels- och lantbrukssammanhang används 
ofta uttrycket ”från jord till bord”. I Intertek 
ScanBi Diagnostics fall börjar dock kedjan långt 

tidigare än med fröet som sätts i jorden. I stället 
börjar den i ett agrobiotekniskt laboratorium 
där nya sorter av exempelvis raps, ris eller vete 
forskas fram. Redan här behöver företagen hjälp 
med att säkerställa att den egenskap man vill ha 
hos växten verkligen följer med från provröret ut 
i växthuset.

– Alternativet till våra analyser är att så ut 
stora mängder växter för att se om egenskapen 
kommer fram, förklarar Agnese Brantestam, 
kundansvarig, på Intertek ScanBi Diagnostics. 
Med hjälp av labbanalyser kan man avsevärt 
korta utvecklingstiderna för nya grödor.

Längs vägen från labb till bondens åker finns 
ett antal ”checkpoints” där Intertek ScanBi 
Diagnostics bidrar med tester för att säkra att 
rätt genotyp hamnat på rätt ställe och att rätt 
egenskaper nedärvs och följer med till den 
första skörden.

Testmetoder
ELISA-testet som Linda Lundin använder 
för att leta efter gluten i müsli är en av två 
huvudsakliga metoder som Intertek ScanBi 
Diagnostics använder sig av för att hjälpa sina 
kunder säkra kvalitet och säkerhet. ELISA, eller 
egentligen enzymkopplad immunadsorberande 
analys, (eng. Enzyme-Linked ImmunoSorbent 
Assay), använder antikroppar för att detektera 
en viss substans, till exempel gluten, eller det 
protein som orsakar äggallergi.

Till största delen använder sig dock labbet av 
Realtids-PCR för att analysera både livsmedels-, 
frö- och andra växtprover. Denna metod mäter 
mängden av en viss DNA-sekvens i ett prov med 
hjälp av fluorescenta prober eller fluorenscent 
infärgning. Med metoden kan man detektera 
exempelvis gris i en kycklingköttbulle, patogener 
i utsädespotatis eller säkerställa att en gen från 

vinterraps som bestämmer sen blommningstid 
inte finns i den nya sorten av vårraps som 
bonden sår. 

Medan ELISA-metoden är ett så kallat 
”kit” som labbet köper in, gör Intertek ScanBi 
Diagnostics en hel del egen metodutveckling 
inom PCR.

– En av våra stora styrkor är vår höga 

kompetens inom molekylärbiologi, biokemi och 
växtförädling, säger Line Sandager, CTO och en 
av grundarna till företaget. Det gör att vi kan 
utveckla nya metoder och tester utifrån vad 
kunderna har behov av.

Vill du veta mer, kontakta Anders Dahlqvist, 
anders.dahlqvist@intertek.com

FÖRETAGENS ENERGIANVÄNDNING KARTLÄGGS
Målet är energieffektivare företag. Det första steget på vägen – en energikartläggning av stora företag – ska vara taget senast 5 december 2015.

Vad menar 
Energimyndigheten 
med ”stora företag”?
Med stora företag menas företag som 
sysselsätter minst 250 personer och

• har en årsomsättning som eller 
överstiger 50 miljoner EUR

eller
• har en balansomslutning som 

överstiger 43 miljoner EUR per år.

Globalt certifieringsprogram för förnybar energi
Den internationella certifieringsorganisationen IEC lanserar IECRE – ett certifieringsprogram för sol-, vind- och marinkraft.

I slutet av året ska det för första gången bli möjligt för 
tillverkare av utrustning för sol-, vind- och marinkraftverk 
att certifiera sina produkter enligt IECRE-programmet. 
Det internationella IECRE-programmet omfattar 

certifiering av produkter som komponenter och system, men 
också tjänster som exempelvis installation av utrustning. 
Dessutom ska programmet omfatta certifiering av personer 
för att intyga en viss kompetensnivå.

– Behovet av ett program för provning, inspektion och 
certifiering av den här typen av utrustning och tjänster har 
vuxit i takt med den snabba utvecklingen på området, säger 
Fredrik Wennersten, certifieringschef på Intertek och medlem 

i den arbetsgrupp inom IEC som tar fram programmet. 
Genom att sätta upp ett ramverk med grundläggande krav på 
säkerhet, funktion, prestanda och livslängd för utrustning och 
installationer underlättar vi betänkligt för upphandlare och 
bidrar till utvecklingen på området.

Intertek erbjuder provning och inspektion av bland annat 
utrustning och installationer för vind- och solkraft från sina 
laboratorier i Leatherhead i Storbritannien och Cortland i USA.

Vill du veta mer, kontakta Fredrik Wennersten,  
Fredrik Wennersten@intertek.com

Sigyn Jorde arbetar med DNA-analys  
(Realtids-PCR) av raps.

Linda Lundin utför ett så kallat ELISA-test för att undersöka glutenhalten i en müsli.

EU:s energieffektivitetsdirektiv från 2012 syftar till att 
se till att unionens energieffektivitetsmål – år 2020 ska 
energianvändningen vara 20 procent effektivare än den är i 
dag – uppnås. Under direktivet ska alla EU:s länder arbeta aktivt 

för att effektivisera sin energianvändning, hela vägen från produktion till 
slutkonsumtion.

Senast 5 juni 2014 skulle direktivet ha implementerats i 
medlemsländernas lagstiftning. I Sverige har detta bland annat skett genom 
lagen om energikartläggning för stora företag som trädde i kraft 1 juni 
2014. Den svenska implementeringen drivs av Energimyndigheten som 
planerar att genomföra den nya lagen som en process i tre steg.

Det första steget innebär att företag senast den 5 december 2015 ska 
ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen och vilka delar av 

verksamheten som ska energikartläggas. Därefter ska företagen i ett andra 
steg rapportera att alla relevanta underlag för att planera och genomföra 
energikartläggningen har tagits fram. När det är gjort ska företagen i ett 
tredje steg rapportera in själva energikartläggningen till Energimyndigheten.

För de företag som inte har ett certifierat energi- eller 
miljöledningssystem, krävs att företaget anlitar en certifierad och 
oberoende expert för kartläggningen.

Vill du veta mer, kontakta Mats Bergström, 
mats.bergstrom@intertek.com

Mer finns också att läsa på Energimyndighetens hemsida http://www.
energimyndigheten.se/Foretag/Energikartlaggning-i-stora-foretag/



Intertek Academy vårterminen 2015

Nytt på Intertek Academy under våren
Vill du lära dig mer om produktsäkerhet och om hur Interteks Product Intelligence-team 
jobbar? Då har du chansen 28 april då Interteks Product Intelligence-team kommer till Kista 
för en tvådagarskurs i produktsäkerhet. Kursen tar upp ämnen som riskhantering, förutsägbar 
användning (foreseeable use), den fysiska interaktionen mellan användare och produkt och 
hantering av fabrikationsfel.
 

Mars

Grundkurs i EMC 19 mars Stockholm

IEC 62368-1 24-25 mars Stockholm

ISO 17025 25-26 mars Stockholm

April

CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 14-15 april Stockholm

ISO 9001 i praktiken – ledningssystem för kvalitet 15-16 april Stockholm

RoHS och WEEE 21-22 april Stockholm

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

23 april Stockholm

Ecodesign – Energi- och prestandakrav på LED 28 april Stockholm

R&TTE-direktivet, Trådlös kommunikation 29 april Stockholm

Maj

Batterikunskap 5 maj Stockholm

Litiumjonbatterier 6 maj Stockholm

IEC/EN 60950-1, Utrustning för informationsbehandling 6-7 maj Stockholm

Food Contact Materials 2 – Fortsättningskurs 7 maj Stockholm

ISO 14001 i praktiken – Miljöledningssystem 12-13 maj Stockholm

REACH i praktiken 12 maj Stockholm

IEC/EN 60335-1 19-20 maj Stockholm

Konfliktmineraler – ny lagstiftning 20 maj Stockholm

IEC/EN 60598-1, ed 8 21 maj Stockholm

IEC 62366 – Medical Device Usability 26 maj Stockholm

Riskhantering för medicinteknik – enligt ISO14971 27 maj Stockholm

IEC 62304 Medical device software – Software life-cycle 
processes

28 maj Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 28 maj Stockholm

Juni

IEC/EN 61010-1; Elektrisk utrustning för mätning, styrning och 
laboratorieändamål

2 juni Stockholm

IEC 60601-1, 3:e utgåvan, inklusive nya Amendment 1 samt 
riskhantering

9-10 juni Stockholm

ISO 22000 / FSSC 22000– Livsmedelssäkerhet 10-11 juni Stockholm

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

Redaktör: Åsa Larsbo, asa.larsbo@intertek.com
Intertek Semko AB , Torshamnsgatan 43, Box 1103, 164 22 KISTA, Tel. 08 750 00 00, www.intertek.se

Intertek laddar för elbilar
Allt fler rena elbilar eller elhybrider rullar på 
våra vägar och infrastrukturen för laddning 
byggs konstant ut. Nu har även Intertek 
dragit sitt strå till stacken och installerat 
två laddstolpar på parkeringen utanför 
laboratoriet i Kista. Interteks kunder 
kan alltså passa på att ladda sin el- eller 
hybridbil under sitt besök i labbet. 

– Vi vet att behovet av laddplatser 
för elfordon ökar och ville erbjuda våra 
kunder den här servicen, säger Erik 
Landgren, chef Norden och Baltikum på Intertek. Dessutom tycker vi att det är viktigt att 
främja mer miljöanpassad teknik. Vi börjar med två platser och kommer sedan att utöka 
med två till om efterfrågan blir tillräckligt stor.

Laddstolparna är anpassade för Mod 2-laddning enligt standarden IEC 61851-1 med 
kontaktdon av Typ 2. Laddeffekten är max 3,7 kW per uttag vilket ger ca 1- 2 mils körning 
per timme laddning. 

STANDARDNYTT
inom elsäkerhet, EMC och trådlöst.

Ny standard Namn Standarden ersätter Datum när 
standarden 
slutar gälla

EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measure-
ment, control and laboratory use 
- EMC requirements - Part 1: General 
requirements

EN 61326-1:2006 2015-08-14

EN 55013:2013 Sound and television broadcast recei-
vers and associated equipment - 
Radio disturbance characteristics - 
Limits and methods of measurement

EN 55013:2001 + A1 
+ A2

2016-04-22

EN 55015:2013 Limits and methods of measurement 
of radio disturbance characteristics 
of electrical lighting and similar 
equipment

EN 55015:2007 + A1 
+ A2

2016-06-12

EN 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) - 
Part 3-3: Limits - Limitation of voltage 
changes, voltage fluctuations and 
flicker in public low-voltage supply 
systems, for equipment with rated 
current ≤ 16 A 

EN 61000-3-3:2008 2016-06-18

EN 61000-4-6:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - 
Part 4-6: Testing and measurement 
techniques - 
Immunity to conducted disturbances, 
induced by radio-frequency fields

EN 61000-4-6:2009 2016-11-27

EN 55032:2012 Electromagnetic compatibility of 
multimedia equipment - Emission 
requirements CISPR 32:2012

EN 55022:2010, EN 
55013:2013 & EN 
55103-1:2009 och 
tillägg

2017-05-03

EN 60601-2-34:2014 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
invasive blood pressure monitoring 
equipment

EN 60601-2-34:2000 2017-06-27

EN 61000-3-2:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) 
- Part 3-2: Limits - Limits for harmonic 
current emissions (equipment input 
current ≤ 16 A per phase)

EN 61000-3-2:2006 + 
A1 + A2

2017-06-30

EN 62504:2014 General lighting - Light emitting 
diode (LED) products and related 
equipment - Terms and definitions

2017-07-24

EN 60601-2-27:2014 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance 
of electrocardiographic monitoring 
equipment

EN 60601-2-27:2006 2017-08-22

EN 61199/A2:2015 Single-capped fluorescent lamps - 
Safety specifications

EN 61199:2011 2017-09-03

EN 62035:2014 Discharge lamps (excluding fluores-
cent lamps) - Safety specifications

EN 62035:2000+A1+A2 2017-09-15

EN 60335-2-101/
A2:2014

Particular requirements for vaporizers EN 60335-2-
101:2003+A1

2017-09-16

EN 60350-1/A11:2014 Ranges, ovens, steam ovens and grills 
– Methods for measuring perfor-
mance

2017-09-29

EN 60350-2/A11:2014 Hobs – Methods for measuring 
performance

2017-09-29

EN 60598-1:2015 Luminaires - Part 1: General require-
ments and tests

EN 60598-1:2008+A11 2017-10-20

EN 61195/A2:2015 Double-capped fluorescent lamps - 
Safety specifications

EN 61195:1999 2017-10-24

EN 62031/A2:2015 LED modules for general lighting - 
Safety specifications

EN 62031:2008+A1 2017-10-24

EN 60065:2014 Audio, video and similar electronic 
apparatus – Safety requirements

EN 60065:2002+A1 
+A11+A2+A12

2017-11-17

EN 62386-101:2014 Digital addressable lighting inter-
face - General requirements - System 
components

EN 62386-101:2009 2017-12-12

EN 62386-102:2014 Digital addressable lighting interface - 
General requirements - Control gear

EN 62386-102:2009 2017-12-12

EN 62386-103:2014 Digital addressable lighting interface 
- General requirements - Control 
devices

2017-12-12

EN 60598-2-20:2015 Luminaires - Particular requirements - 
Lighting chains

EN 60598-2-20:2010 2017-12-30

EN 60598-2-21:2015 Luminaires - Particular requirements - 
Rope lights

2017-12-30

EN 60269-1:2008/
A2:2015

Low-voltage fuses - Part 1: General 
requirements

EN 60269-1:2008 + A1 2017-08-04

EN 60947-1:2008/
A2:2014

Low-voltage switchgear and control-
gear - Part 1: General rules

EN 60947-1:2008 + A1 2017-10-14

IEC 60601-1-2:2014 Medical electrical equipment - Part 
1-2: General requirements for basic 
safety and essential performance - 
Collateral Standard: Electromagnetic 
disturbances - Requirements and tests

IEC 60601-1-2:2007 N/A 

EN 50575:2015 Power, control and communication 
cables - Cables for general require-
ments

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.


