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EMC-prova innan fullprovningen
Med pre compliance-provning av kritiska moment klarar produkten slutprovningen med fl aggan i topp. 

F ärre än hälften av alla produkter klarar idag en full 
slutprovning av EMC-egenskaper hos Intertek. För kunden 
innebär det inte bara en försenad lansering av produkten 
utan också dyra omkonstruktioner av en färdig produkt.

– En slutprovning innehåller ett femtontal olika tester, säger Niklas 
Larsson, chef EMC på Intertek. Av erfarenhet vet vi att en handfull 
av dem är extra kritiska med hög felfrekvens.

Därför ökar Intertek nu tillgängligheten i sina EMC-hallar för att 
kunna erbjuda mer av det man kallar pre compliance-provning. 
Detta innebär helt enkelt att man gör vissa kritiska tester medan 
produkten fortfarande är i prototypstadiet, för att säkerställa att 
produkten är rätt konstruerad när det sedan är dags för den slutliga 

regulatoriska provningen. Exakt vilka tester som görs beror på 
produkten och kundens behov.

– Vi hjälper till att plocka fram den bästa lösningen där vi väger in 
kundens önskemål och vår erfarenhet av liknande produkter, säger 
Niklas Larsson.

Pre compliance-provning kan påbörjas direkt när hårdvara 
fi nns på plats. Förutom för att på ett tidigt stadium säkerställa att 
konstruktionen klarar EMC-kraven kan metoden även användas till 
exempel för att utvärdera alternativa konstruktionslösningar.

– I slutänden handlar det här om riskhantering, säger Niklas 
Larsson. Att gå tillbaka till ritbordet efter en misslyckad slutprovning 
kan bli väldigt kostsamt.

Klassiska EMC-fällor
Enligt Interteks erfarenhet är det följande 
testmoment som oftast ställer till det:

• Emissionstester – Utstrålat samt 
ledningsbundet

• Immunitetstester – främst påstrålat fält, 
surge, burst och ESD

Allt handlar om er!
Mitt namn är Magnus Molin. Jag är ny VD 
för den del av Interteks svenska verksamhet 
som arbetar med provning och certifi ering av 
produkter och rådgivning kring regulatoriska 
frågor, marknadstillträde, kemi, hälsa och miljö 
och energilagring. Framöver kommer jag att dela 
det här utrymmet med min kollega inom revision 
och certifi ering av ledningssystem, Thomas 
Andersson. 

I denna min första ledare i Intertek INFO vill jag 
fokusera på er, våra kunder, för vi fi nns till för er. 

Vårt jobb är att hjälpa er att minimera riskerna 
i er verksamhet, komma ut på marknaden i rätt 
tid, skapa bättre processer för kvalitets- och 
miljöledning och lansera säkrare och bättre 
produkter. Med oss som partner ska ni kunna 
känna er trygga med att vi fi nns där för er redo 
att leverera rätt tjänst i rätt tid. Därför jobbar vi 
stenhårt med att bli ännu bättre på vårt jobb, så 
att vi kan hjälpa er göra det ni gör ännu bättre

Magnus Molin , VD Intertek Semko

Skärpta regler 
för hantering av 
personuppgifter
Läs mer på sid. 3



Provning enligt gällande standarder och säkerhets-
märkning är ett krav från myndigheter och marknad 
i USA och Kanada. Interteks ETL-märke förenklar 
marknadstillträdet.

I USA är det OSHA (Occupational Safety 
and Health Administration) som genom 
sina så kallade OSHA Safety and Health 
Regulations reglerar säkerheten hos 

elektriska och elektroniska produkter. Detta för 
att skydda de amerikanska arbetstagarna från 
farliga produkter. Reglerna innebär att för att 
få säljas i USA ska en produkt uppfylla gällande 
amerikanska standarder inom till exempel 
arbetsmiljö, el- och brandsäkerhet.

Arbetet med att se till att produkter som sätts 
ut på marknaden uppfyller kraven har OSHA 
delegerat till så kallade Nationally Recognized 
Testing Laboratories (NRTL). Detta är fristående 
företag som myndigheten ackrediterat för att 
prova och certifi era elektriska och elektroniska 
produkter.

Produkter som ska säljas i Kanada hanteras 
genom ett liknande system där the Standards 
Council of Canada (SCC) ackrediterar 
provningslaboratorier och certifi eringsorgan 
för provning och certifi ering mot kanadensiska 
säkerhetsstandarder.

För att visa myndigheter och marknad att 

produkten är säker märks den sedan i båda 
länderna efter genomgången certifi ering med 
ett offi ciellt märke. Interteks ETL-märke är ett 
av dessa märken och Interteks labb i Kista 
är ackrediterat för att prova och certifi era 
elektriska, medicintekniska och gas- och 
oljeeldade produkter för den nordamerikanska 
marknaden. Totalt har Intertek 14 labb i 
Nordamerika, Europa och Asien med NRTL-
status. Ytterligare 22 Intertek-labb har 
möjlighet att prova produkter under det 
ackrediteringsparaply som upprätthålls vid 
Interteks huvud-NRTL i Arlington Heights i USA.

Så här går det till
ETL-märket är alltså slutmålet för en process 

som innehåller provning, granskning av 
provningsrapporter, certifi ering och inspektion 
av fabrikerna där produkten tillverkas. För 
att upprätthålla märkningen krävs dessutom 
fyra fabriksinspektioner om året, eventuella 
kompletteringsprovningar om standarder 
uppdateras under året och eventuellt årlig 
provning av så kallade ”unlisted components”.

– Det här är en ganska komplicerad process 
som vi gör vårt allra bästa föra att guida våra 
kunder igenom, säger Ulla-Pia Johansson-
Nilsson, chef certifi ering och inspektion på 
Intertek. Bland annat har vi skapat en sajt som 
förklarar processen steg för steg och där alla 
dokument man kan behöva fi nns att ladda ned.

Innan processen kickar igång krävs att 
det företag som ansöker om certifi katet 
tillhandahåller information om det egna 
företaget, produkten, hur och var och av 
vilka den ska användas, komponenter och 
tillverkare. Detta för att Intertek ska veta 
vilken eller vilka standarder produkten ska 
provas efter och kunna lämna en offert på 
provning och certifi ering. Efter accepterad 
offert ska provexemplar åtföljda av teknisk 
dokumentation skickas in till labbet. När man 
kommit så långt att produkten är godkänd ska 
alla tillverkningsställen inspekteras. Denna så 
kallade Initial Factory Assessment är obligatorisk 
och genomförs av någon av Interteks 
fabriksinspektörer runt om i världen.

Efter godkänd Initial Factory Assessment 
ställer Interteks certifi eringsavdelning ut ett 
Authorization to Mark som ger tillverkaren 
tillstånd att börja märka produkten med ETL-
märket. För att produkten sedan ska få behålla 
sin märkning görs varje år fyra inspektioner 
på samtliga tillverkningsställen. Detta för att 
verifi era att produkten fortfarande är säker att 
använda.

– Genom NRTL-systemet har OSHA och SCC 
delegerat delar av sin myndighetsutövning 
till oss, säger Ulla-Pia Johansson-Nilsson. Det 
innebär att vi har ett strikt regelverk att följa 
för att upprätthålla den nivå av säkerhet som 
myndigheterna bestämt. Detta gäller för alla 
NRTL på marknaden. Därför är det viktigt för 
oss att erbjuda en kostnadseffektiv service som 
tar våra kunder genom processen och ut på den 
nordamerikanska marknaden på ett så smidigt 
sätt som möjligt.

Vill du veta mer, kontakta Andreas Marström, 
andreas.marstrom@intertek.com

CGM tar grädd� len västerut
ETL öppnar dörren när svenska CGM tar sin intelligenta ergonomilösning till Amerika.

E n av de stora utmaningarna i dygnet-
runt-bemannade driftcentraler är att 
se till att de som arbetar där håller sig 
inte bara vakna, utan alerta, oavsett 

tid på dygnet. Det vill Boråsföretaget CGM lösa 
med sin intelligenta operatörsplattform, speciellt 
utvecklad för just den här typen av miljöer 
inom till exempel processindustri, polis och 
räddningstjänst, tågledningscentraler, vattenverk 
och energi.

– Vi fokuserar på att minska tröttheten hos 
operatörerna, säger Pierre Schäring, företagets 
VD. Vi har utvecklat kontrollrumsmiljöer som kan 
förebygga att operatörerna somnar på jobbet 
genom att använda ergonomi, ljus, ljud och 
inomhusklimat i arbetsmiljön.

Det som började med höj- och sänkbara 
arbetsbord i början av 2000-talet har nu 
blivit en högteknologisk helhetslösning där 
allt kan individanpassas. Basen är fortfarande 
arbetsborden, men de har integrerats  med 
styrsystem från ABB. Med sitt digitaliserade 
koncept kallat Intelligent Extended Operator 
Workplace låter CGM operatörens behov 
och preferenser styra inte bara höjden på 
arbetsbordet, utan också ljusstyrka och 
temperatur på omgivande belysning, placering 
och höjd på skärmar, luftfuktighet, värme, ljud 

och mycket mer. Allt för att skapa en så effektiv 
och ergonomisk arbetsmiljö som möjligt.

Exportsatsning kräver certi� ering
2013 köpte ABB in sig som minoritetsägare i 
CGM och två år senare blev CGM en del av ABB 
Group. Med ABB i ryggen har världsmarknaden 
öppnats för CGM, som nu satsar hårt på export, 
bland annat till USA. Med exportsatsningen har 
också kommit nya regulatoriska utmaningar, som 
Intertek nu hjälper CGM att lösa.

– Då vi tidigare främst arbetade i Europa har 
vi fram till nyligen fokuserat vårt regulatoriska 
arbete på CE-märkning, säger Anders Stenvall, 
Supply Chain Manager på CGM. De kunder 
vi haft utanför Europa har själva certifi erat 
produkten för sin marknad med vår CE-
dokumentation som grund. Nu, när vi har en 
uttalad satsning på marknader utanför Europa 
måste vi kunna erbjuda certifi erade produkter.

Hittills har detta inneburit ett nära samarbete 
med Intertek som resulterat i en ETL-märkning 
för Nordamerika och en CB-certifi ering som 
grundbult för vidare nationella certifi eringar i 
resten av världen. Eftersom det är komplexa 
produkter vi talar om – operatörsborden 
kommer i åtta olika modeller varav den mest 
avancerade har 12 motorer – har resan mot ETL-

märket inte varit helt friktionsfri.
– Det har tagit tid, erkänner Anders 

Stenvall. Tillsammans med Intertek har vi 
diskuterat oss fram till en fungerande lösning 
där vi arbetade utifrån ett ”worst case” där 
styrsystemet certifi erats tillsammans med den 
mest komplexa lösningen vi erbjuder. Eftersom 
våra produkter är moduluppbyggda täcker 

vi på så sätt in även de enklare modellerna i 
certifi eringen.

CB- och ETL-certifi ering är bara början för 
CGM.

– Med CB och ETL öppnar vi de intressantaste 
marknaderna just nu, säger Pierre Schäring. 
Samtidigt har vi skapat förutsättningar för 
fortsatt expansion framöver. 

Förfrågan Certi� ering
Offert för provning 

och certi� ering

Inledande 

fabriksinspektion
Produktprovning

Authorization to 

Mark och ETL-

listning

Underhåll

Vad är unlisted components?
Förutom att en produkt som helhet 
ska provas och certifi eras, krävs att de 
komponenter som ingår i produkten 
också är provade och certifi erade enligt 
gällande komponentstandard av ett 
ackrediterat provningslabb. Om en 
produkt som kommer in för provning 
innehåller icke-certifi erade komponenter 
måste de komponenterna provas separat.

Dessutom måste dessa icke-certifi erade 
komponenter som provas och certifi eras i 
samband med certifi eringen av produkten 
– vanligen kallade ”unlisted components” 
– provas om varje år, en så kallad ”annual 
unlisted component-provning”. Det 
innebär att en begränsad provning görs 
för att säkerställa att komponenten 
inte har ändrats sedan produkten 
certifi erades. Görs inte det suspenderas 
produkten och dess certifi kat kan dras 
tillbaka.

Har du unlisted components
i din produkt?
I början av varje år skickar Interteks 
produktcertifi eringsavdelning ut ett 
brev till alla ETL-kunder med unlisted 
components i sina produkter. I brevet 
fi nns en lista på de olistade komponenter 
som ingår i produkten och instruktioner 
kring processen för den årliga provningen 
av komponenterna. Har ditt företag 
ETL-certifi erade produkter med unlisted 
components bör du ha fått ett sådant brev.

Här hittar du Interteks 
sajt om ETL-märkning:
http://client-web.intertek.com/etl
Användarnamn  etlrlceu@intertek.com 
Log in: Stockholm01

Processen från förfrågan till ETL-märke innehåller ett antal förde� nierade steg. För att guida kunderna så att den blir så smidig som möjligt har Intertek skapat en sajt som förklarar processen och där all nödvändig 
dokumentation för de olika stegen � nns att ladda ned. Den hittar du här: http://client-web.intertek.com/etl. Du loggar in med användarnamn etlrlceu@intertek.com och lösenord Stockholm01.

Boråsföretaget CGM tillverkar ergonomilösningar för dygnet-runt-bemannade driftcentraler, till exempel 
för processindustri, transport och räddningstjänst. Med hjälp av Interteks ETL-märke laddar de nu för 
lansering i Nordamerika.



G-märket – regler i ständig förändring
Den 1 juli i år trädde gulfstaternas G-märkning av elektriska produkter i 
kraft. Som ny märkning dras G-märket dock med en del barnsjukdomar 
som gör det extra svårt för tillverkarna att veta vad som gäller.

G -märkningsreglerna har tagits fram av GSO 
(Gulf Standardization Organization) som 
är ett gemensamt standardiseringsorgan 
för Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, 

Kuwait, Oman, Bahrain, Jemen och Qatar. Sedan 
tidigare gäller reglerna för leksaker och 1 juli 2016 
utökades de alltså till att gälla för elektriska produkter. 
För information om exakt vilka produkter som omfattas 
och vilka regler som gäller för dem hänvisar GSO till 
två listor. För produkter som omfattas av Lista 1 gäller 
ett förfarande med självdeklaration som påminner om 
systemet för CE-märkning. Problemet är bara att lista 1 
inte är publicerad ännu.

– Lista 1 förväntas publiceras i januari 2017 och innan 
dess vet vi inte vilka produkter som omfattas av den, 
säger Fredrik Wennersten. Därför rekommenderar 
vi tillverkare vars produkter inte finns upptagna på Lista 2 att sitta still i båten och vänta på 
publiceringen av Lista 1. Det finns i dagsläget ingen anledning att påbörja ett arbete under så osäkra 
premisser.

Lista 2, däremot, har varit offentlig en tid och där återfinns ett färre antal produktgrupper, bland 
annat elektriska fläktar, kyl- och frysskåp, juicemaskiner och mixers, luftkonditioneringsaggregat, 
spisar och förlängningssladdar. För produkterna på Lista 2 gäller strängare regler än för den 
ännu så länge hemliga Lista 1. Lista 2-produkter måste provas enligt tillämplig standard av 
ett ILAC-ackrediterat laboratorium. Dessutom måste ett anmält organ granska och godkänna 
dokumentationen inklusive provningsrapporten innan produkten får G-märkas.

Intertek i Kista är både anmält organ för G-märket och ILAC-ackrediterat och provning och 
granskning av Lista 2-produkter har redan satt igång. Dessutom följer man utvecklingen av 
G-märkningen noga.

– Det här är ett nytt regelverk och som sådant behöver det tid att sätta sig, säger Fredrik 
Wennersten. Små justeringar i regelverket sker nästan från vecka till vecka.

Vill du veta mer, kontakta Andreas Marström, andreas.marstrom@intertek.com

KUNDCASE

Intertek utsedd till 
Noti�ed Body under 
EMCD och RED
Under första halvåret 2016 trädde 
nya upplagor av EU:s EMC- och 
radiodirektiv i kraft. En förändring 
i båda direktiven är att det som 
tidigare kallades Notified Body 
Statement numera blivit ett Notified 
Body Certificate – ett oberoende intyg 
på att produktens tekniska dokumentation 
uppfyller kraven i direktiven.

F ör CE-märkning krävs som bekant normalt inga certifikat. Trots det finns ett antal 
fördelar med att låta en Notified Body utfärda ett certifikat för produkten, menar 
Stefan Andersson, teknisk chef EMC och radio på Intertek.

– Med ett certifikat från en Notified Body kan man vara säker på att 
dokumentationen kring produkten verkligen uppfyller kraven i direktiven, säger han. Speciellt för 
företag med begränsade resurser för den här typen av frågor blir det en trygghet att veta att allt 
är i sin ordning.

Den certifierande Notified Bodyn har också ansvar för att bevaka eventuella förändringar i krav 
och standarder och meddela certifikatsägaren om det sker något som påverkar deras produkt. 
Även detta förenklar tillvaron rejält för produktägaren.

– Dessutom finns ett fall när det enligt Radiodirektivet finns ett uttalat krav att anlita en 
Notified Body och det är när man i sin CE-märkningsprocess valt att inte följa harmoniserade 
standarder för att visa överenstämmelse med vissa specifika krav i direktivet, fortsätter Stefan 
Andersson. Detta gäller dock inte för EMC-direktivet.

Nya EMC- och Radiodirektiven har krävt ny notifiering för Europas Notified Bodies. Intertek 
fick sin nya notifiering för både EMC-direktivet och Radiodirektivet i juli och utfärdade sitt första 
Notified Body-certifikat för EMC-direktivet den 31 augusti.

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

Starkt varumärke 
kräver säkra produkter
Clas Ohlson är en institution bland svenska hemmafixare. Men med ett 
starkt varumärke kommer ett stort ansvar. Produkterna måste hålla måttet 
vad gäller säkerhet, prestanda och kvalitet – och mycket mer därtill.

S edan Henrik Alfredsson, chef 
Teknik & Kvalitet, började på 
Clas Ohlson för nio år sedan 
har det hänt mycket med 

företagets sortiment. Idag finns ca 15 000 
artiklar på hyllorna, allt från LED-lampor 
och sladdar till tält, leksaker, elverk och 
cirkelsågar. Många av dem är dessutom 
snabbrörliga konsumentprodukter som 
byts ut i takt med trender och säsonger. 
I slutet av sommaren såg företaget till 
exempel försäljningen av extrabatterier 
och ”powerbanks” explodera till följd av 
lanseringen av mobilspelet Pokémon Go.

Samtidigt som antalet artiklar och produktgrupper ökat 
lavinartat har kravbilden som omger dem följt en liknande kurva. 
Ett axplock av direktiv och regler en enskild produkt kan beröras 
av är Reach, RoHS, WEEE, Produkter i kontakt med livsmedel, 
ErP-direktivet (ekodesign), Leksaksdirektivet, Radiodirektivet, PPE, 
EMC, Maskinsäkerhet, Allmänna produktsäkerhetsdirektivet, 
Elsäkerhet och Timmerförordningen. Och detta är bara inom EU. 
Till det kommer Clas Ohlsons egna krav som i vissa fall är hårdare 
än vad lagen föreskriver och eftersom företaget dessutom har 
försäljning i Dubai tillkommer ytterligare ett regelpaket.

Uppgiften att se till att alla produkter lever upp till allt detta 
faller på Henrik Alfredsson och hans team. Till sin hjälp har de 
Interteks experter på regulatoriska krav, provning och certifiering.

– Vi har stor egen kompetens på området och sitter bland 
annat med i ett antal tekniska standardiseringskommittéer för att 
kunna vara med och driva utvecklingen, säger Henrik Alfredsson. 
Samtidigt har vi ett kontinuerligt behov av en diskussionspartner i 
regulatoriska frågor och av utbildningsinsatser och då samarbetar 
vi med Intertek. 

Veri�erande provning
Produkter med Clas Ohlsons eget varumärke står för ca 30 procent 
av försäljningen. Mycket fokus läggs naturligtvis på dem, men även 
produkter som säljs under ett annat namn måste säkras.

– Vi tar en risk genom att sätta de här produkterna på 
marknaden, säger Henrik Alfredsson. Våra kunder förknippar 
produkten med oss, så även om vi inte de facto äger 
produktansvaret är det viktigt för oss att verifiera att alla 
produkter som kan köpas hos oss håller måttet.

Nålsögat är litet. Alla produkter ska självklart åtföljas av korrekt 
dokumentation inklusive provningsrapporter från ackrediterade 
laboratorier, men Clas Ohlson låter även ett tredjepartslabb 
genom provning verifiera ett antal kritiska säkerhetspunkter för 
produkten. Förutom provning i Kista samarbetar Clas Ohlson 
med ett antal Intertek-labb runt om i världen dit man hänvisar 
sina leverantörer för provning av nya produkter på väg in i 
sortimentet. Även när nålsögat är passerat fortsätter kontrollen – 
det görs regelbundet stickprover på det befintliga sortimentet.

Trots en komplex kravbild är den stora utmaningen för Clas 
Ohlson att följa upp att kraven verkligen efterlevs, menar Henrik 
Alfredsson.

– Vi måste ha kompetens för att kunna göra korrekta 
riskbedömningar så att vi själva kan värdera var vi behöver 
verifiera, säger han. Vi måste också jobba långsiktigt med våra 
leverantörer och se till att de får den utbildning de behöver. 
Har de insikt i kraven som ställs och förstår varför vi ställer dem 
borgar det för att vi får produkter som lever upp till kraven.

Henrik Alfredsson, 
chef Teknik & Kvalitet 
på Clas Ohlson.

Kort om Clas Ohlson
• Grundades 1918 i Insjön i Dalarna där huvudkontoret 

fortfarande ligger.
• Ca 15000 artiklar inom fem produktområden: Bygg, 

El, Multimedia, Hem och Fritid
• 207 butiker i 6 länder (Norden, Tyskland, 

Storbritannien och Dubai), 4700 medarbetare.
• Samarbete med Intertek: Rådgivning och utbildning 

inom regulatoriska frågor. Provning och certifiering 
i Sverige och Asien och granskning av leverantörer 
världen över.

Totalt innehåller Clas Ohlsons 
sortiment ca 15 000 artiklar. Att 

se till att alla dessa produkter 
håller måttet vad gäller kvalitet 

och säkerhet är en utmaning 
företaget tar på största allvar. 

Sedan i juli i år gäller att elektriska 
produkter som säljs i Saudiarabien, 
Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman, 
Bahrain, Jemen och Qatar ska vara märkta 
med ett G-märke. 



Lokal kontakt, globalt perspektiv
Bättre överblick och tätare samarbete är målet när den norska färgtillverkaren Jotun satsar 
på koncerntäckande ISO-certifikat. 

J otuns resa från lokala certifikat för ISO 9001 och 14001 
och OHSAS 18001 till ett certifikat som täcker hela 
koncernen har gått stegvis. Företaget fick sina första 
ISO-certifikat för mer än 25 år sedan, då företagets 

huvudkontor i norska Sandefjord certifierades enligt ISO 9001. 
Kort därefter certifierades ett antal av koncernens företag i Asien 
och Mellanöstern och 2010 drogs ett koncernomspännande 
arbete igång för att certifiera alla företagets tillverkningsställen 
enligt ISO 14001 och OHSAS 18001. Certifiering enligt alla tre 
standarderna är nu ett krav på alla tillverkande anläggningar i 
koncernen.

Till en början skötte de lokala fabrikerna sina egna certiferingar 
och valde själva vilket certifieringsorgan de ville använda. 2012 
tog Jotun ett fastare globalt grepp om säkerhet, kvalitet och miljö 
och tog steget att teckna ett globalt ramavtal för certifiering 
enligt ISO 9001/14001 och OHSAS 18001 med Intertek.

– Jotun har alltid lagt stor vikt vid medarbetarnas hälsa och 
säkerhet, säger företagets Group HSEQ Governance Manager 

Gary Pedersen. Certifiering enligt OHSAS 18001 är ett utmärkt 
sätt att styra detta tillsammans med våra interna processer. 
Genom att ta ett fastare grepp om hur vi hanterade våra 
certifieringar och välja ett certifieringsorgan för hela koncernen 
kunde vi fokusera ännu mer certifiering enligt ISO och OHSAS.

– Det var viktigt för oss att den certifieringspartner vi valde 
fanns i alla våra verksamhetsländer och hade en god förståelse för 
vår verksamhet, fortsätter han. Villkoren i vår bransch skiljer sig 
en hel del från resten av kemikalieindustrin och det är viktigt för 
oss att vår certifieringspartner förstår våra specifika utmaningar 
inom kvalitet, hälsa och miljö. 

Koncerntäckande certi�kat
Jotuns val av global certifieringspartner föll på Intertek och nu 
är det dags att ta nästa steg i samarbetet. I mars 2016 tecknade 
Jotun och Intertek ett nytt avtal som innebär att Jotuns ISO- och 
OHSAS-certifikat blir globala och kommer att hanteras från Jotuns 
och Interteks respektive kontor i Sandefjord i Norge. 

– Den främsta anledningen till att vi valde att gå över till 
koncerntäckande certifikat är att koncernen implementerar ett 
nytt HSEQ-system som ska täcka in allt kring hälsa, säkerhet, 
miljö och kvalitet för hela koncernen, säger Gary Pedersen. När 
det systemet är helt implementerat kommer det att utgöra 
grunden för våra ISO- och OHSAS-revisioner världen över. 

Från och med nu kommer Jotun att ha ett dedikerat Intertek-
team med djupa kunskaper både om företaget och färgindustrin 
i stort. 

– Vi är fortfarande i startgroparna för det här samarbetet, 
men vi räknar med tätare kontakter mellan oss och Intertek, en 
bättre överblick och mer kontroll, säger Gary Pedersen. Vi ser 
också fram emot att kunna följa globala trender och får mer 
återkoppling på vad vi ska titta på vad gäller förbättringar inom 
kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö i det större perspektivet.

EU-förordning ersätter 
personuppgiftslagen
Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) med en EU-
förordning – Dataskyddsförordningen. Det främsta syftet är att stärka enskilda 
medborgares rättigheter och ge dem mer kontroll över sina personuppgifter, 
men lagen får även långtgående konsekvenser för företag och organisationer.

M er insyn i hur företag och or-
ganisationer hanterar person-
uppgifter, lättare att klaga på 
hur personuppgifter hanteras, 

rätten att bli glömd och sanktionsavgifter på 
upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av om-
sättningen för den organisation som missköter 
hanteringen. Detta är några av de nyheter i 
EU:s Dataskyddsförordning som syftar till att 
stärka medborgarnas rättigheter. För företag 
och organisationer som hanterar personupp-
gifter betyder detta att arbetet med att se över 
rutiner och ledningssystem måste börja nu.

Att lagar efterlevs är dessutom ett uttalat 
krav i många ISO-standarder. Det betyder att 
en ISO-certifierad organisation som inte har 

processer för detta riskerar att förlora sin certi-
fiering.

– Även ur ett certifieringsperspektiv är det 
alltså viktigt att hålla sig informerad och upp-
daterad, säger Per Sundqvist, program manager 
informationssäkerhet på Intertek. Det här är 
en viktig lagändring som berör i stort sett alla 
organisationer. 

Dags att sätta igång – men hur?
Informationssäkerhetsstandarden ISO 27001 
är en bra startpunkt för arbetet med den nya 
dataskyddsförordningen, menar Per Sundqvist. 
Standarden ger arbetssätt och hjälpmedel för 
att bygga upp ett ledningssystem för informa-
tionssäkerhet där personuppgifter är en av de 

informationstillgångar som ska hanteras 
och skyddas.

– Lagen anger kraven, standarden ger verkty-
gen för att leva upp till dem, säger han.

En certifiering av ledningssystemet för infor-
mationssäkerhet ger dessutom ett välbehövligt 
extra par ögon på organisationens arbete, nå-
got som kan vara extra värdefullt när man byg-
ger upp nya rutiner och processer för att leva 
upp till nya krav.

– Organisationer som idag har väl genomarbe-
tade rutiner för sin informationssäkerhet har en 
god grund att utgå från i arbetet med den nya 
dataskyddsförordningen, säger Per Sundqvist.

Vill du veta mer, kontakta Martin Vinskär, 
martin.vinskar@intertek.com.

Vill du lära dig mer om EU:s 
dataskyddsförordning?
Den 28 oktober håller Intertek ett 
webinar där Per Sundqvist, program 
manager informationsäkerhet och Peter 
Olausson, lead auditor berättar mer om 
EU:s dataskyddsförordning och vad den 
innebär för organisationer som hanterar 
personuppgifter. Läs mer och anmäl dig på 
vår hemsida: www.intertek.se

Stärkta rättigheter för enskilda medborgare
EU:s dataskyddsförordning syftar till att ge enskilda medborgare större makt över sina egna 
personuppgifter. Det ska bland annat bli:

• Lättare att flytta uppgifter från en leverantör till en annan
• Säkrare för barn
• Större sanktionsmöjligheter om uppgifterna missköts
• Mer insyn
• Lättare att klaga på hanteringen av uppgifterna
• Möjligt att ”bli glömd”, dvs begära att uppgifterna tas bort.

Källa: Datainspektionen.

Enligt Gary Pedersen, Group HSEQ Governance Manager på Jotun, 
hjälper ISO-certi�ering hans företag att kontinuerligt förbättra sitt 
redan mycket ambitiösa arbete med kvalitet, hälsa och säkerhet och 
miljö. 



Den enkla vägen till

CE-märket
Genom att sätta CE-märket på sin produkt intygar ett företag att deras produkter 
uppfyller säkerhetskraven i ett antal EU-direktiv. Det kan tyckas enkelt, men bakom 
märket ligger ett omfattande arbete med provning och dokumentation. Ett arbete 
som många företag upplever betungande och krångligt.

D et företag som sätter ett CE-märke 
på en produkt tar ett stort ansvar. 
Det i många fall oansenliga CE-
märket lovar Europas konsumenter 

att produkten är säker att använda. Att så 
är fallet måste företaget sedan kunna styrka 
med dokumentation – rapporter från provning 
enligt tillämpliga standarder, dokument från 
leverantörer att komponenter inte innehåller 
förbjudna kemikalier och mycket mycket 
annat. Dokumentationen ska dessutom vara 
presenterad på ett visst sätt.

För det företag som inte har full kontroll på 
CE-märkningen kan dessutom konsekvenserna 
bli kostsamma. Årligen återkallas många 
produkter som anmälts av konsumenter och 

som vid en marknadskontroll av ansvariga 
myndigheter visar sig ha brister.

– Många företag upplever CE-märkning 
som krångligt och betungande, säger Farzad 
Farzaneh, expert på CE-märkning på Intertek. 
Det kan till exempel vara svårt att veta exakt 
vilka direktiv produkten berörs av eller hur man 
på bästa sätt verifi erar och dokumenterar att 
de olika kraven är uppfyllda.

För att hjälpa till med detta erbjuder Intertek 
en behovsanpassad workshop för företag som 
tillverkar, distribuerar eller säljer produkter som 
omfattas av CE-märkning.

– Under workshopen går vi igenom 
grunderna för CE-märkning, informerar om de 
olika direktiv företagets produkter omfattas av 

samt förklarar hur man sätter ihop en korrekt 
teknisk fi l och Declaration of Conformity för 
produkterna, säger Farzad Farzaneh. Vi går 
dessutom igenom företagets produkter och 
eventuellt befi ntligt underlag.

Genomgången resulterar i en handlingsplan 
som beskriver vilka åtgärder företaget behöver 
genomföra för att produkterna ska uppfylla 
de regulatoriska kraven för CE-märkning. 
Handlingsplanen innehåller dessutom konkreta 
råd om hur man ska arbeta vidare med 
kravutredning, provning, fortsatt rådgivning 
och regelbunden regulatorisk support.

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

Susanna Rehn Hedlund, kvalitetschef, Primozone:
”Primozone utvecklar och tillverkar ozongeneratorer för olika typer 
av vattenrening – kommunalt dricks- och avloppsvatten, industriellt 
processvatten, och landbaserad fi skodling är exempel på var vår 
teknik används. Företaget har funnits sedan 2000 och den största 
delen av våra kunder fi nns utomlands, i USA, Korea och Kanada och 
inom EU.

Jag tog över det regulatoriska ansvaret för våra produkter för en 
tid sedan och behövde tillsammans med ett par kollegor dels få mer 
övergripande kunskap om CE-märkning, dels en bild av status på 
dokumentationen kring våra befi ntliga produkter. 

Workshoppen gav oss defi nitivt det vi önskade. Vi fi ck ett kvitto 
på att vår befi ntliga dokumentation var i ordning och samtidigt en 
bättre förståelse för de regulatoriska utmaningar vi har när vi bygger 
vattenreningslösningar till våra kunder.”

Patrik Traneheim, kvalitetschef, Alde International Systems:
”Alde utvecklar och tillverkar el- och gasoldrivna vattenburna 
värmesystem för husbilar, husvagnar och i viss utsträckning även för båtar. 
Vi arbetar på världsmarknaden, våra kunder fi nns i Europa, USA, Kanada 
och Australien och vi har dotterbolag i Tyskland, Storbritannien och USA.

När jag tog över som kvalitetschef hade jag ett behov av att snabbt 
sätta mig in i vad CE-märkning innebär. Vi hade redan en löpande 
kontakt med Intertek för regulatorisk rådgivning, så det föll sig naturligt 
att anlita dem även den här gången. Att köra en anpassad workshop om 
CE-märkning ’hemma hos oss’ var både kostnadseffektivt och smidigt. 
Genom workshoppen fi ck jag en tydlig bild av hur CE-märkningen 
fungerar och ett bra material att jobba vidare med.

Vi fortsätter dessutom att anlita Intertek för löpande rådgivning kring 
regulatoriska frågor – det känns tryggt att ha en resurs vi kan kalla in vid 
behov.”

Fler länder städar upp bland kemikalierna
Inom EU har kemikalieregler som Reach och RoHS funnits ett antal år. Nu följer allt fl er länder efter och 
lagstiftar mot farliga kemiska ämnen i varor.

Farliga kemiska ämnen i varor har blivit ett 
viktigt fokusområde världen över. Forskningen 
på effekter av exponering för kemiska ämnen 
fi nner fortfarande nya risker, även i vardagliga 

användningar. För att kunna möta de ökande kraven på 
återvinning av material utan att äventyra säkerheten, 
ställs också hårdare krav på kunskap och att material inte 
innehåller farliga ämnen.

Det här har tvingat regeringar och myndigheter att 
agera, både med mer kontroll i form av lagstiftning och 
med initiativ för bättre information. Exempelvis har FN 
initierat ett projekt kallat “The Chemicals in Products (CiP) 
Project”. Projektet prioriterar fyra produktgrupper, leksaker, 
elektronik, textilier och byggprodukter, och syftar till att 
öka tillgången på information om ämnen i varor till företag 
i hela leverantörskedjan, till konsumenter och till aktörer i 
avfallsledet.

Kemikalier i varor regleras hårdare
Många länder inför nu också nya kemikalieregler för varor. 
Både EU och Kanada har till exempel förbjudit Bisfenol 
A, ett hormonstörande ämne, i nappfl askor och fl er 
produktgrupper är på väg. Flera länder har också infört eller 
planerar att införa regler liknande de som fi nns i EU:s RoHS-
direktiv. Kina har nyligen uppdaterat sina regler och även 
Singapore har beslutat om liknande bestämmelser. RoHS-
liknande bestämmelser fi nns också i bland annat i Japan, 
Sydkorea och Vietnam. I Malaysia, Taiwan och Förenade 
Arabemiraten fi nns förslag till lagstiftning.

– Allt detta betyder att kemikaliefrågan aktualiseras för 
alla företag som planerar att lansera sina produkter på 
världsmarknaden, säger Mats Forkman, kemikalierådgivare 
på Intertek. Precis som för övriga produktregler och -krav 
gäller det att ta hänsyn till eventuella kemikalieregler på 
olika marknader redan när man utvecklar produkten.

Arbetar man inte förebyggande fi nns en risk att man 
hamnar i ett läge där det blir väldigt resurskrävande att ta 
sig in på nya marknader. Produkter kan behöva designas 
om med nya material eller komponenter, man kan tvingas 
utveckla en modell för varje marknad eller tvingas kanske 
till och med utesluta vissa marknader helt.

– Vi rekommenderar att man när man startar 
utvecklingsarbetet investerar i en utredning för att ta 
reda på vilka kemikalieregler som gäller för produkten på 
de marknader där den är tänkt att lanseras, säger Mats 
Forkman. Med tanke på risken är det väl investerade 
pengar.

Vill du veta mer kontakta Emelie Wennstam,
emelie.wennstam@intertek.com

KEMIKALIENYTT

Workshop som sätter ramarna

Vad ska CE-dokumenta-
tionen innehålla?
• Teknisk dokumentation (teknisk fi l) 

för att visa att produkten uppfyller 
nödvändiga krav och bedömningsför-
faranden i det tillämpliga direktivet. 
Den tekniska fi len måste omfatta en 
provningsrapport för produkten, kon-
struktionsritningar och användningsin-
struktioner. Enligt vissa direktiv krävs 
också en riskanalys.

• En överensstämmelseförklaring (Decla-
ration of Conformity) där du intygar att 
produkten uppfyller kraven i det till-
lämpliga direktivet.



Intertek Academy hösten 2016

Utbildning Datum Plats

 Oktober

REACH registrering 2018 18 oktober Stockholm

IUCLID, programvaran för REACH registrering 19 oktober Stockholm

IEC/EN 60598-1, ed 8 19 oktober Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 20 oktober Stockholm

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

25 oktober Stockholm

VACCP & TACCP 25 oktober Malmö

ISO 17025 25-26 oktober Stockholm

Leverantörsuppföljning av sociala krav (CSR) – CPI utbildning 25-28 oktober Stockholm

Food Contact Materials 2 – Fortsättningskurs 26-27 oktober Stockholm

 November

OHSAS 18001 – ISO 45001, Arbetsmiljöledning 8-9 november Stockholm

ISO 22000 FSSC 22000 – Livsmedelssäkerhet 8-9 november Malmö

RoHS i praktiken enligt EN 50 581 9 november Stockholm

HACCP för FSSC 22000 10 november Malmö

Konfl iktmineraler – ny lagstiftning 15 november Stockholm

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

15-16 november Stockholm

R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation 16 november Stockholm

Det nya LVD-direktivet 17 november Stockholm

REACH för varor 17 november Stockholm

Grundkurs i EMC 22 november Stockholm

IEC/EN 60335-1 22-23 november Stockholm

VACCP & TACCP 23 november Malmö

CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 23-24 november Stockholm

Batterikunskap 23 november Stockholm

Litiumjonbatterier 24 november Stockholm

Riskhantering för medicinteknik – enligt ISO14971 29 november Stockholm

CE-märkning enligt Maskindirektivet 29-30 november Stockholm

IEC 62366 – Medical Device Usability 30 november Stockholm

 December

ISO 27001 i praktiken – ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS)

1 december Stockholm

IEC 62304 Medical device software – Software life-cycle 
processes

1 december Stockholm

Exponeringsscenarier och e-SDS 6 december Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 6 december Stockholm

Internrevision & revisionsteknik 6-8 december Stockholm

CE-märkning av medicintekniska produkter 7-8 december Stockholm

EN ISO 13485:2016 – Kvalitetssystem för medicinteknik 13-14 december Stockholm

ISO 9001:2015 i praktiken – Ledningssystem för kvalitet 14-15 december Stockholm

ISO 14001 i praktiken – Miljöledningssystem 14-15 december Stockholm

Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 – för medicintekniska 
verksamheter

15-16 december 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

STANDARDNYTT
inom elsäkerhet, EMC och trådlöst.

Ny standard Namn Standarden ersätter
Anledning

Datum när 
standar-
den slutar 
gälla

EN 60456:2016 Clothes washing machines for hous-
ehold use - Methods for measuring 
the performance

EN 60456:2011 2018-12-14

EN 60335-2-37/
A12:2016

Particular requirements for commercial 
deep fat fryers

EN 60335-2-37:2002+A1
:2008+A11:2012
Tillägg

2019-01-25

EN 60357/A11:2016 Tungsten halogen lamps (non-vehicle) 
– Performance specifi cations

Tillägg 2019-03-14

EN 50193-2-1:2016 Methods for measuring the per-
formance – Multifunctional electric 
instantaneous water heaters

2019-03-28

EN ISO 11197:2016 Medical supply units EN ISO 11197:2009
Ny utgåva

2019-03-31

EN 62722-2-1:2016 Luminaire performance - Part 2-1: Par-
ticular requirements for LED luminaires

Ny standard 2019-04-29

EN 60601-2-44/
A2:2016

Particular requirements for basic safety 
and essential performance of X-ray 
equipment for computed tomography

EN 60601-2-44/A1:2012
Tillägg

2019-05-05

EN 50193-1:2016 Electric instantaneous water heaters –
Methods for measuring the perfor-
mance – Part 1: General requirements

EN 50193-1:2013 2019-05-23

EN 61167:2016 Metal halide lamps - Performance 
specifi cation

EN 61167:2011
Ny utgåva

2019-06-10

EN 62841-2-11:2016 Particular requirements for hand-held 
reciprocating saws

EN 60745-2-11:2010
Ny standard

2019-12-23

EN 62841-3-4:2016 Particular requirements for transporta-
ble bench grinders

EN 61029-2-4:2011
Ny standard

2020-06-24

Nytt ansikte på Intertek
Christopher Krutrök
Head of Supplier Management

Christopher kommer närmast från Atlas Copco där han arbetat som 
projektledare inom trade compliance.

Interteks experter är efterfrågade talare på konferenser världen över. Här kan du 
höra dem i höst:

Batteries 2016, 29 september 2016 i Nice, Frankrike
Dr Eva Fontes, enhetschef Energy Storage talar om regelverket kring transport av 
litiumbatterier och globala krav på testning.

Förpackningsmässan, 5–6 oktober i Kista
Sophie Albrektsson, Program Manager Food & Agri Nordics & Lead Auditor, talar om hur 
märkning och certifi ering kan säkerställa redlighet I livsmedelskedjan.

Direktivsdagen på Sverigeturné:
28 september i Lund, 10 november i Göteborg, 1 december samt 18 januari 2017 
i Stockholm. Branschorganisationen Svensk Elektronik arrangerar under hösten fyra 
heldagsseminarier kring EU-direktiv. Där ger Mats Forkman, Senior Chemical Advisor, en 
djupare inblick i nuvarande regelverk om konfl iktmineraler, krav och skyldigheter samt hur man 
som elektronikföretag kan hantera kraven i praktiken. För mer information och anmälan, se 
www.svenskelektronik.se.

Social Responsibility Day
27 oktober i Stockholm. Catherine Beare, Director EMEA & Supplier Management talar 
om det moderna slaveriet under titeln ”Tackling Modern Slavery in your supply chain and 
organization.”

Voltimum Elseminarium, 5 oktober i Malmö, 6 oktober i Göteborg, 12 oktober i 
Stockholm. Under rubriken ”Kontroll före idrifttagning – mätteknik och kalibrering” beskriver 
Lars Andersson och Carl Stangenberg den senaste tekniken och vad som krävs för mätning på 
rätt sätt. För mer information se www.voltimum.se.

EMC-seminarium, 12 och 13 oktober, Kista
Intertek och Würth Elektronik bjuder in till ett kostnadsfritt heldagsseminarium om EMC med 
fokus på design samt krav och regler för CE-märkning – viktiga faktorer att ha kontroll på i 
samband med produktutveckling för att kunna minimera kostnader och korta ledtider. För mer 
information, se www.intertek.se

Här träffar du
Intertek i höst:




