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Tryggare, säkrare och hållbarare

”Intertek – vad gör de egentligen?” Svaret 
på den frågan varierar beroende på vilken av 
våra kunder man frågar. För vissa reviderar och 
certi� erar vi deras ledningssystem. För andra 
provar vi deras produkter som hemelektronik, 
vitvaror, leksaker och textilier för att säkerställa 
att de lever upp till de krav på säkerhet, 
energieffektivitet och kvalitet som ställs av 
myndigheter och konsumenter världen över. 
För ytterligare andra levererar vi utbildningar 
eller ser till att deras produkter kommer ut på 
nya marknader på ett snabbt och smidigt sätt, 
eller analyserar de livsmedel de producerar 
för att säkerställa att de inte innehåller 

allergener. Andra kunder vänder sig till oss för 
att få kvali� cerade råd kring hållbarhets- och 
kemikaliefrågor.

Vid första anblicken kan allt det här tyckas 
spretigt. Det � nns dock en grundläggande 
gemensam nämnare och det är att vi hjälper våra 
kunder med något väldigt viktigt: att säkerställa 
att deras produkter, processer och system 
lever upp till slutanvändarnas krav på säkerhet, 
hållbarhet, prestanda och integritet. Med vårt 
arbete bidrar vi till en tryggare, säkrare och 
hållbarare värld, och det är vi väldigt stolta över.

Erik Landgren, chef Norden och Baltikum

krävs för att prylarna ska kunna ta rätt beslut 
och göra rätt saker. Dessutom tillkommer 
rena IT- och datasäkerhetsfrågor – hur 
säkerställer man till exempel att ingen 
kan hacka sig in och fjärrstyra bilen eller 
pacemakern? Ytterligare en viktig aspekt 
är det man kallar interoperabilitet, 
det vill säga att olika uppkopplade 
apparater kommunicerar och samverkar 
friktionsfritt med varandra.

Smarta prylar, smarta tjänster
Under namnet Smart Services har Intertek 
samlat tjänster som hjälper tillverkare att 
hitta rätt i Internet of Things-djungeln. 
Det handlar om allt från mer traditionella 
Intertek-tjänster som regulatorisk rådgivning, 
certi� ering, batteritjänster och miljötålighets- 
och radioprovning via utvärdering av 
smartphone-appar och plattformskompatibilitet 
till test av användargränssnitt och datasäkerhet. 

– Vi vet att mycket av det här är nya utmaningar 
för våra kunder, säger Henric Larsson.  Dessutom 
innebär det risker inte bara för deras produkter, utan 
i förlängningen även för deras affärsmodell och 
varumärke. Med vår hjälp kan de minska dessa risker 
genom hela produktlivscykeln.

Vill du veta mer, kontakta Henric Larsson,
henric.larsson@intertek.com

MEDVETEN, UPPKOPPLAD
OCH HANDLINGSKRAFTIG

E n vattenspridare som vattnar när det 
behövs, ett armband som mäter hjärtrytm 
och blodtryck, en papperskorg ute på stan 
som berättar när den behöver tömmas 

eller en bil som kör själv. The Internet of Things – 
sakernas internet – är redan här, idag beräknas det 
� nnas omkring 15 miljarder uppkopplade apparater. 
Samtidigt har utvecklingen bara börjat och dessa 15 
miljarder är en bråkdel av de apparater som skulle 
kunna kopplas upp. Redan år 2021 beräknas antalet 
uppkopplade prylar överstiga 28 miljarder. 

Det man kallar Internet of Things bygger på tre 
grundpelare: någon typ av sensor som samlar in data 
från omvärlden, en uppkoppling som ger en möjlighet 
att skicka information/data till en central lagringsplats 
samt möjligheten att analysera den insamlade 
informationen/data och agera utifrån den.

Nya möjligheter och utmaningar
– Allt det här ger både företag och konsumenter 
enorma möjligheter till effektivitetsvinster, nya 
affärsmodeller och bättre och snabbare service, 
säger Henric Larsson, Director Strategic Development 
på Intertek. Samtidigt skapar det en hel del nya 
utmaningar.

Utmaningar som många företag som nu väljer att 
koppla upp sina produkter inte är vana att hantera. 
Med själva uppkopplingen följer ett nytt regulatoriskt 
landskap att ta hänsyn till, detsamma gäller för 
lagring och hantering av de stora datamängder som 

Det var länge sedan internet bara var en informationsplattform 
för människor. Nu regerar prylarna i cyberrymden.

Uppdaterade
CE-märkningsdirektiv

Vad händer nu?

Läs på sid. 3.

Internet of Things är på väg att förändra hur vi lever och arbetar på ett antal 
områden. Övervakning av utrustning på fabriksgolven kan hjälpa företag att 

optimera sina processer, smarta funktioner i hem, på kontor och i affärer sparar 
energi och ökar säkerheten, spårning av fartyg, tåg, last- och personbilar ger 

snabbare och säkrare logistik, kollektiv- och persontra� k och enkelt bärbar 
övervakning av exempelvis blodtryck och puls ger stora hälsovinster. 



KALIBRERINGSSKOLA   |   DEL 2

HUR OFTA SKA JAG KALIBRERA?
 Interteks kalibreringsskola – Del 2: 

I första delen av kalibreringsskolan tog vi upp vad kalibrering är och varför det
är viktigt. Den här gången har turen kommit till lämpliga kalibreringsintervaller. 

I alla mätningar � nns ett visst mått av osäkerhet. Ingenting 
är 100 procent stabilt, mätinstrument driver och 
förändras över tid av olika anledningar. Elektronik åldras, 
korrektioner förloras när minneskretsar slutar fungera, 

miljöaspekter som damm, smuts, temperatur och fuktighet kan 
påverka instrumentet, överbelastningar och transienter kan 
uppträda precis som glapp och intermittenta fel. Sedan ska man 
förstås heller inte glömma bort den mänskliga faktorn, den som 
mäter kan ju helt enkelt också göra fel.

Regelbunden kalibrering är ett sätt att ta kontroll över 
osäkerheten över tid och kompensera för felkällorna. Med 
regelbunden spårbar kalibrering av instrumenten vet man 
som användare alltid ”var man har instrumentet” och att den 
mätning som utförs är och har varit tillförlitlig.

Hur ofta ska man då kalibrera sina instrument? Det enkla 
svaret är att det beror på. Faktorer som spelar in är typ av 
instrument, hur det används, förvaras och transporteras och 
vilken typ av yttre påverkan det har utsatts för. Vägledning � nns 
i standarder och riktlinjer från de internationella organisationer 
som arbetar med standardisering kring provning, mätning och 
kalibrering. Några exempel är 

• IECEE Committee of testing laboratories (CTL) operational 
document – IECEE-OD5011 Ed. 1.0

• NCSL recommended practice RP-1 2010 Calibration Intervals
• European Certi� cation System (ECS)
• ILAC-G24 2007, Guidelines for the determination of 

calibration intervals of measuring instruments

Den första av dessa – IECEE-OD5011 – ger följande enhetliga 
rekommendation: ”all utrustning som behöver kalibrering ska 
kalibreras en första gång innan den tas i bruk, därefter
• varje år för elektriska, elektroniska och mekaniska 

testinstrument
• var tredje år för mekaniska testutrustningar tillverkade av 

solida material och som kan anses stabila
• enligt tillverkarens rekommendation
• endast initial kalibrering (kontrolleras före användning) – eller 

kalibreras före användning

Därefter ska det maximala kalibreringsintervallet väljas för 
att säkerställa att noggrannheten bibehålls inom givna 
toleransgränser. Intervallet ska (som minimum) ta hänsyn till 

resultatet av den senaste kalibreringen, utrustningens användning 
och miljöpåverkan.”

Vad gäller möjligheten att förlänga kalibreringsintervallet 
rekommenderas i samma dokument att ”längre intervaller kan 
accepteras när tillräcklig historik med påvisad stabilitetsdata kan 
uppvisas och risken för eventuella felaktiga mätresultat bedöms 
som låg och hanterbar. Intervallet bör dock inte förlängas med 
mer än 50 procent av det tidigare kalibreringsintervallet.”

Men först och främst gäller, precis som tidigare, att ta hänsyn 
till graden av användning och yttre påverkan, transport och 
förvaring och då grunda sina beslut i dokumenterade kriterier 
och erfarenhet av liknande utrustning. Samt självklart att 
återigen reducera intervallet om fel uppträder.

Sist men inte minst, vilka risker och eventuella merkostnader 
kan vi få om utrustningen visat sig vara felaktig vid nästa 
kalibrering? Extra kostnader för att återkalla rapporter, rätta till 
fel eller kanske skadeståndskrav från en tredje part?

I nästa nummer av Intertek INFO tar vi upp mätosäkerhet och 
toleransgränser.

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

En billig klämtång för att foga samman kablar och kabelskor kan köpas på vilket
byggvaruhus som helst. Yrkesanvändarna däremot vet att detta är ett viktigt
verktyg som måste hålla precisionen – igen och igen – och som därför måste
kalibreras regelbundet. 

U ngefär 2000 pressverktyg och klämtänger kalibreras 
på Interteks kalibreringslabb i Västerås varje år. Det 
är allt från små handverktyg till stora stationära 
pressar och de allra � esta passerar genom 

kalibreringsingenjör Kjell-Åke Nilssons erfarna händer.
– Att den här typen av verktyg är rätt kalibrerade är oerhört 

viktigt, säger han. Om en kabelsko inte förbinds ordentligt med 
kabeln leds inte strömmen vidare som den ska. I värsta fall leder 
det till bristande elsäkerhet, i bästa fall till elförluster som i sin tur 
innebär ökade energikostnader för användaren.

Verktygen, framförallt handhållna tänger, utsätts i den dagliga 
användningen för stora påfrestningar. De används frekvent, 
hanteras ofta ovarsamt, transporteras hit och dit och utsätts för 
kyla, värme och fukt. Allt detta påverkar verktygens funktion. 

– Ett vanligt kalibreringsintervall är ett år, men många väljer 
att kalibrera ännu oftare just eftersom verktygen slits så hårt, 
säger Kjell-Åke Nilsson.

Så går kalibreringen till
Det � nns två gängse metoder för kalibrering av klämtänger. 
Den ena använder en så kallad tolk – en cylinder av en viss 
dimension som ska passa i det hål som bildas när tången 
kläms ihop. Den andra metoden, som Kjell-Åke Nilsson 
rekommenderar, testar egentligen förbandet (där kabeln och 
kabelskon sitter ihop), antingen enligt internationella standarder 
eller enligt kundens egna speci� kationer. Det som speci� ceras 
i standarden är alltså hur mycket dragkraft förbandet som 
skapats med ett visst verktyg ska klara. Detta testas i en av de 
två dragprovmaskiner som � nns i labbet i Västerås – maskiner 
som klarar allt från riktigt små förband till kopparförband med 
en kabelarea på 400 mm2 och aluminiumförband med en area 
på 700 mm2.

Maskinen drar helt enkelt i förbandet till det går sönder, 
antingen genom att kabeln glider ur kabelskon, att det blir ett 
brott i kabelskon där klämningen skett, eller att kabeln går av. 

– Det bästa är förstås att själva kabeln går av, men det 
vanligaste felfallet är att kabeln glider ur kabelskon, säger Kjell-
Åke Nilsson. Standarden speci� cerar ett gränsvärde för de olika 
felfallen, i dragkraft i Newton, och kommer man över det värdet 
fungerar verktyget som det ska. 

Vissa kunder pressar själva sina kablar och lämnar in till 
labbet för dragprov. Det är att rekommendera, menar Kjell-
Åke Nilsson, eftersom det också ger en indikation om hur 
operatören arbetar med verktyget. Det vanligaste är dock att 
kunden skickar in verktyget och att Intertek själva tillverkar 
proverna. För det ändamålet tillhandahåller labbet ett stort lager 
kabel och kabelskor av olika dimensioner och fabrikat. 

Klarar verktyget inte provet erbjuder Intertek justering och 
då utförs även ett nytt dragprov efteråt. Efter utförd kalibrering 
utfärdas ett kalibreringscerti� kat med spårbarhetsinformation. 
Om kunden så önskar utfärdar Intertek även ett fullständigt 
provningsprotokoll med alla detaljer kring provet.

En koppling som
håller måttet

I kalibreringen av handhållna klämtänger ingår kontroll av 
presshuvud, spärr och lokator samt dragprov enligt standard eller 
annan speci� kation.

Kalibrering av yttersta vikt 
för Forsmarks kärnkraftverk
Helena Pettersson är underhållsingenjör inom kalibrering 
på Forsmarks kärnkraftverk. Så här säger hon om vikten av 
kalibrering av klämtänger: 

– Vi har extremt höga säkerhetskrav på all vår verksamhet 
och i det ingår att alla våra verktyg regelbundet kalibreras. Vi 
har ett par hundra klämverktyg runt om i verksamheten som 
vi kalibrerar hos Intertek med ettårsintervall. Vi kalibrerar även 
alla nya verktyg så att vi har certi� kat med mätvärden och 
spårbarhet på plats innan vi börjar använda verktyget.

Att en klämtång eller ett stationärt pressverktyg fungerar som det ska kontrolleras genom dragprov. Kjell-Åke Nilsson, kalibreringsingenjör 
på Intertek, fäster ett förband som skapats med verktyget i en maskin som drar tills förbandet går sönder, antingen för att kabeln glider ur 
kabelskon, att det blir ett brott där kabelskon klämts ihop om kabeln eller att själva kabeln går sönder. 



D e � esta företag anser nog att regulatoriska frågor 
är viktigt. Samtidigt är det ofta tufft att lägga de 
resurser och den tid som krävs för att upprätthålla 
den regulatoriska kompetensen. 

– Den enkla lösningen på problemet är att delvis outsourca 
den regulatoriska funktionen, säger Malin Prag, chef för 
Global Market Access Project Management på Intertek. Med 
vårt Regulatory Program Management-koncept skräddarsyr 
vi ett program där vi bland annat kan fungera som bollplank i 

regulatoriska frågor, bevaka förändringar i de regulatoriska krav 
som påverkar kundens produkt och bevaka giltigheten i certi� kat.

Exakt vad programmet ska innehålla de� nieras tillsammans 
med varje kund. Startskottet är en workshop där Intertek och 
kunden bland annat går igenom kundens produktportfölj och 
marknader och gör en övergripande kartläggning av företagets 
nuvarande regulatoriska status. 

– Workshoppen ger både oss och kunden en tydlig bild av 
vilka riskområden som � nns i verksamheten och vilka områden 

som är viktigast att prioritera, säger Malin Prag. 
Utifrån det sätts sedan ramarna för det fortsatta löpande 

samarbetet.
– På det här sättet kan företaget lägga sina resurser på det de 

gör bäst, så tar vi hand om den regulatoriska biten, säger Malin 
Prag.

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

KOLL PÅ KRAVEN
Det regulatoriska landskapet förändras ständigt. Nya krav kommer till och certi� kat går ut eller behöver uppdateras för att 
nya standarder publiceras. Att hålla reda på allt som händer är ett tids- och kunskapskrävande arbete.

KUNDCASE

Skärpta energieffektivitets-
krav för belysning
Den 1 september 2016 blir den tredje och sista etappen obligatorisk i EU:s förordning 
1194/2012 som gäller energieffektivitet för riktade lampor inklusive LED. För LED-ljuskällor 
innebär skärpningen att det högsta tillåtna värdet för energieffektivitet sänks från ett 
energieffektivitetsindex (EEI) på 0,5 till ett EEI på 0,2.

Även för lampreglerdon som t ex LED-drivers skärps energieffektivitetskraven både 
vid noll-last och i standby-läge. Från och med etapp 3 ska effekten i noll-lastläge för ett 
lampreglerdon avsett för användning mellan elnätet och reglaget för att tända/släcka 
lampan inte överstiga 0,50 W. Även gränsen för standby-effekt för ett lampreglerdon har 
sänkts till 0,50 W.

Just nu pågår dessutom ett arbete med att gå igenom och revidera alla tre 
ekodesignförordningarna om belysning, för att om möjligt slå ihop dem till en gemensam 
förordning. Enligt Energimyndigheten är en omröstning om en sådan preliminärt 
planerad till slutet av 2016. 

Vill du veta mer, kontakta Göran Stenfelt, goran.stenfelt@intertek.com

Intertek deltar i arbetet
med IEC:s Masterplan
Den internationella standardiserings-
organisationen IEC arbetar just nu med 
att dra upp riktlinjerna för vad man kallar 
sin Masterplan – organisationens strategi 
för 2017 till 2020. Som en del i det 
arbetet besökte IEC:s generalsekreterare 
och CEO Frans Vreeswijk Sverige för 
ett möte kallat ”Future Masterplan 
Consultation” där Interteks 
certi� eringschef Fredrik Wennersten 
deltog tillsammans med Elisabet Falemo, 
Generaldirektör för Elsäkerhetsverket, 
Magnus Callavik, ABB, Jan Färjh, 
Ericsson, Thomas Kossel, VD SEK och 
Åke Danemar, Styrelseordförande SEK. 
Diskussionen kretsade bland annat kring hur IEC:s framtida organisation ska se ut och hur man 
ska förhålla sig till nya produkter och företeelser som exempelvis Internet of Things.

Marc Gottlieb är produktchef på Blueair. 
– För oss är certi� ering en viktig del av att vara ett 

ansvarsfullt företag, säger han. Vi ser det som ett sätt att vara 
ärlig mot våra kunder.  

I Marc Gottliebs roll som produktchef ingår att hålla koll 
på både den regulatoriska biten och de ytterligare krav 
marknaden ställer på företagets produkter. Samtidigt dyker 
det med jämna mellanrum upp regulatoriska frågeställningar 
som företaget behöver hjälp att lösa.

– Det kan handla om tolkningar av en standard eller av ett 
krav i en standard, eller frågor kring krav på en ny marknad 
där vi planerar att lansera våra produkter, säger Marc Gottlieb. 

Det behovet har Blueair valt att lösa genom att teckna avtal 
på Regulatory Program Management med Intertek. I praktiken 
betyder det att Blueair har tillgång till Interteks regulatoriska 
expertis sex timmar i månaden – en lagom nivå för ett företag 

av Blueairs storlek med hög egen regulatorisk kompetens.

Uppkopplad produkt ställer nya krav
Under de senaste åren har detta arbetssätt kommit ännu mer 
till pass. Blueair lanserade nyligen ett nytt koncept som via en 
molntjänst kopplar ihop en sensor som känner av luftkvaliteten 
i rummet, luftrenaren och en egenutvecklad smartphone-
app. Systemet optimerar automatiskt luftkvaliteten samtidigt 
som användaren i appen får information om exempelvis 
luftkvaliteten utomhus och i rummet och själv kan styra 
luftrenarens olika funktioner på distans. 

– Med det här konceptet arbetar vi för första gången med 
trådlös kommunikation, säger Marc Gottlieb. Det ställer för 
oss nya regulatoriska krav och det har varit positivt att ha 
Interteks kompetens i ryggen under arbetet med att ta fram 
de certi� eringar vi behöver.

Den svenska företaget Blueair är mångårig kund till Intertek världen över 
för testning och certi� ering av sina luftrenare. Genom Regulatory Program 
Management-programmet utnyttjar de också sedan ett par år tillbaka Intertek 
för att komplettera den egna regulatoriska kompetensen.

Kort om Blueair
• Grundades 1996

• Huvudkontor och utveckling i Stockholm. Tillverkning även 
i Kina och USA. Säljbolag i Chicago, Hongkong, New Delhi, 
Shanghai och Beijing. Totalt 140 anställda, varav ca 40 i 
Sverige.

• Företaget utvecklar och tillverkar luftrenare för hem, kontor 
och offentlig miljö som använder deras egen HEPASilent-
teknik, en teknik som kombinerar elektrostatisk och 
mekanisk � ltrering av luften.  

• Den största marknaden � nns Asien, där många storstäder 
har stora problem med dålig luft, men produkterna används 
också för att speci� kt rena inomhusluft från exempelvis 
pollen och andra allergener och rök.

• Samarbetar med Intertek runt om i världen för provning och 
certi� ering av elsäkerhet (S, CB och ETL), EMC och radio 
samt branschspeci� ka program som AHAM (Association 
of Home Appliance Manufacturers), CARB (California Air 
Resources Board – ställer krav på b la utsläpp av ozon) och 
Energy Star. Köper regulatorisk konsulting inom ramen för 
Interteks Regulatory Program Management samt utnyttjar 
Interteks Global Market Access-tjänster. 

Kompletterar den
egna kompetensen



H     östen 2015 lade den svenska regeringen 
fram sitt förslag till hur EU:s direktiv om 
hållbarhetsredovisning från 2014 ska 
implementeras i Sverige. Förslaget, som om det 

antas träder i kraft 1 juli 2016, innebär att ett stort antal 
svenska företag från och med 1 juli 2016 kommer att omfattas 
av lagkrav på hållbarhetsredovisning. Förslaget handlar dock 
inte bara om att redovisa vilka risker som � nns inom företagets 
verksamhet inom en rad hållbarhetsområden. Företagen ska 
också berätta vilka konkreta åtgärder man vidtar för att minska 
dessa risker.

Även inom offentlig upphandling händer det saker. I 
september invigdes den nya Upphandlingsmyndigheten 
som i sitt uppdrag ska ”verka för ökad miljöhänsyn och 
sociala hänsyn samt utveckla och förvalta kriterier för 
miljöhänsyn, inklusive energikrav, och sociala hänsyn inom 
upphandling”. Den 18 april 2016 skulle dessutom EU:s nya 
upphandlingsdirektiv ha implementerats i svensk lagstiftning 
– detta har dock skjutits upp och väntas nu vara klart i januari 
2017. 

– Listan på viktiga förändringar inom hållbarhetsområdet 
kan göras ännu längre och det är tydligt att det är hög tid 
att gå från ord till handling, säger Karin Lonaeus, Head of 
Supplier Management Nordic countries på Intertek. Man kan 
inte längre luta sig tillbaka mot att man har en uppförandekod; 

man måste visa att man har koll på att uppförandekoden 
verkligen följs i leverantörskedjan.

En rivstart för det konkreta hållbarhetsarbetet
Många företag står alltså i startgroparna för att ta nästa steg 
i sitt arbete med socialt ansvarstagande. Samtidigt är många 
också osäkra vad detta nästa steg bör vara för att bli så 
verkningsfullt som möjligt.

– Intertek har tagit fram en workshop för att hjälpa företag 
i just den situationen att kavla upp ärmarna och komma igång 
med ett praktiskt hållbarhetsarbete , säger Karin Lonaeus. 

Workshoppen syftar till att ge företaget en inblick i modeller, 
arbetssätt och program för kartläggning av leverantörer, 
riskprioritering och uppföljning av leverantörer. Dessutom ges 
stöd och verktyg för den analys av den egna verksamheten som 
ska till innan man kan sätta igång det praktiska arbetet. 

– Efter workshoppen ska företaget ha ett bra underlag för att 
kunna fatta mer underbyggda beslut kring hur de ska arbeta 
vidare med att kartlägga och följa upp sina leverantörer, säger 
Karin Lonaeus.

Vill du veta mer, kontakta Jesper Ghildiyal,
jesper.ghildiyal@intertek.com. Vill du fördjupa dig mer i ämnet 
ger Intertek Academy kursen ”Leverantörsuppföljning av sociala 
krav (CSR)” 14–17 juni. 

F ör att få svar på detta har Intertek INFO gått direkt 
till källan. Ingegerd Michel och Jens Sjöberg är 
revisionsledare och program managers för ISO 
14001 respektive ISO 9001 på Intertek. Genom 

sitt arbete i de standardiseringskommittéer som omarbetat 
standarderna har de följt de nya utgåvornas framväxt så nära 
det är möjligt.

Vad är skillnaden mellan hur de nya och de gamla 
utgåvorna av ISO 9001/14001 ser på risk?
”I de äldre utgåvorna har begreppet risk inte funnits uttalat 
på samma sätt. Samtidigt har det alltid funnits ett mått av 
riskhantering inbyggt i standarderna eftersom förebyggande 
åtgärder självklart ska hanteras med avseende på risk. I 
utgåvorna från 2015 har det blivit ett mycket tydligare fokus 
på risk och tydligare att vi som revisorer ska titta på hur 
organisationen inventerar och bedömer risker som påverkar 
produkter, tjänster, kvalitet och miljö. 

Det är också viktigt att komma ihåg att det inte 
bara handlar om risker, utan även om möjligheter. 
Ledningssystemet ska i möjligaste mån stödja organisationen 
så att risker inte materialiseras samtidigt som möjligheter 
fångas upp”

Vad kommer revisorn att titta på kring detta när en 
organisation revideras mot de nya utgåvorna?
”Standarderna saknar krav på en formell, dokumenterad 
process för riskhanteringen, men vi revisorer vill ändå se att 
organisationer arbetar på ett systematiskt sätt med detta. 
Revisorn kommer att leta efter belägg för att organisationen 
har infört och praktiskt använder en metod som gör det 
möjligt för dem att effektivt identi� era risker och möjligheter i 
samband med planeringen av ledningssystemet.

För de åtgärder som har avslutats kommer revisorn att 
undersöka huruvida varje åtgärds effektivitet har bedömts av 
organisationen. Revisorn bör också kolla att de åtgärder som 

vidtagits stått i proportion till risken eller möjligheten. I princip 
ska risknivåerna minska över tid om organisationen hanterar 
detta på rätt sätt.”

Finns det skillnader i hur en organisation ska jobba med 
detta beroende på om man arbetar med ISO 9001 eller 
ISO 14001?
”Inte principiellt, skillnaden ligger i vad de två standarderna 
handlar om. För miljö ska organisationen beakta hur man 
hanterar sina miljöaspekter/bindande krav med relaterade 
risker, för kvalitet ska organisationen beakta hur man kan 
leverera det man ska givet risker och möjligheter som 
uppstår i samband med organisationens förutsättningar och 
intressenter.”

Vilka verktyg � nns för att hjälpa organisationer att göra 
en bra riskanalys/riskhantering?
”Det � nns en uppsjö av metoder man kan stötta sig mot, 
bland annat en generell ISO-standard som heter ISO 31000 
”Riskhantering – principer och riktlinjer”. Dock � nns det som 
sagt inga uttalade krav på hur arbetet ska gå till vare sig i ISO 
9001 eller i 14001, så det är upp till varje organisation att välja 
en metod som passar dem. 

Standarderna pekar på att risk är relaterat till sannolikhet 
och konsekvens och de� nierar risk som effekten av osäkerhet 
på ett förväntat resultat. Risk kännetecknas ofta med hjälp 
av hänvisningar till potentiella händelser och konsekvenser, 
liksom sannolikheten för händelsen.”

Vilka fallgropar ser ni i organisationens riskarbete?
”Framför allt att hitta rätt nivå i arbetet, det vill säga att vara 
systematisk och täcka in det som är relevant utan att bli alltför 
detaljerad.”

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

Från uppförandekod till

aktiv uppföljning

Risken med risken
– så ser nya ISO 9001 och
14001 på riskhantering

Ett ökat fokus på hantering av risker lyfts ofta fram som en utmaning 
med de nya versionerna av ledningssystemstandarderna ISO 9001 och ISO 
14001 som kom under hösten 2015. Men vad innebär det i praktiken?

Under 2016 väntas kraven på företagens sociala ansvar ta ytterligare ett stort 

kliv framåt. Det är alltså hög tid att omsätta uppförandekoden i handling.

Intertek först ut i Sverige
Som första certi� eringsorgan i Sverige är Intertek nu 

ackrediterat att certi� era enligt de nya utgåvorna av 

ISO 9001 och 14001, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. 



Nytt från Intertek Academy våren 2016
Behöver du veta mer om hur de nya utgåvorna av lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet och 
radiodirektivet påverkar ditt företags CE-märkning? Interteks kurser om CE-märkning med 
inriktning på elektriska produkter ger dig allt du behöver (23 mars och 26 maj).

Vi är också stolta och glada över att kunna erbjuda vår första IRCA-certi� erade utbildning 
under våren. Kursen ”Lead Auditor Business Continuity Management, ISO 22301” ges på 
engelska under fem dagar i månadsskiftet maj/juni (30 maj–3 juni) och ger dig de kunskaper 
du behöver för att bygga och utvärdera ledningssystem för kontinuitet.

Utbildning Datum Plats

Mars

ISO 27001 i praktiken – ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS)

8 mars Stockholm

CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 16–17 mars Stockholm

ISO 9001:2015 i praktiken – ledningssystem för kvalitet 16–17 mars Stockholm

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

17 mars Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 23 mars Stockholm

April

Internrevision & revisionsteknik 5–7 april Stockholm

Det nya LVD-direktivet 7 april Stockholm

ISO 22000 FSSC 22000 – Livsmedelssäkerhet 12–13 april Stockholm

HACCP för FSSC 22000 14 april Stockholm

IEC 62368-1 13–14 april Stockholm

CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 19–20 april Stockholm

Food Contact Materials 2 – Fortsättningskurs 20–21 april Stockholm

ISO 27001 - Online-utbildning 22 april Stockholm

CE-märkning av medicintekniska produkter 26–27 april Stockholm

ISO 17025 27-28 april Stockholm

Maj

Kon� iktmineraler – ny lagstiftning 3 maj Stockholm

Ecodesign – Energi- och prestandakrav på LED 10 maj Stockholm

RoHS och WEEE 10–11 maj Stockholm

Grundkurs i EMC 17 maj Stockholm

Reach för varor 18 maj Stockholm

R&TTE-direktivet och RED, Trådlös kommunikation 18 maj Stockholm

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

CE-märkning enligt Maskindirektivet 24–25 maj Stockholm

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

25 maj Stockholm

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 26 maj Stockholm

IRCA-utbildning Lead Auditor Business Continuity ISO 
22301

30 maj–3 juni Stockholm

ISO 14001 i praktiken – Miljöledningssystem 31 maj–1 juni Stockholm

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

31 maj–1 juni Stockholm

Juni

Batterikunskap 1 juni Stockholm

Litiumjonbatterier 2 juni Stockholm

Riskhantering för medicinteknik – enligt ISO14971 7 juni Stockholm

IEC 62304 Medical device software – Software life-cycle 
processes

8 juni Stockholm

IEC/EN 60335-1 8–9 juni Stockholm

IEC 62366 – Medical Device Usability 9 juni Stockholm

Leverantörsuppföljning av sociala krav (CSR) 14–17 juni Stockholm

EN ISO 13485 – Kvalitetssystem för medicinteknik 14–15 juni Stockholm

Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 – för medicintekniska 
verksamheter

16–17 juni Stockholm

September

CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 21–22 sept Stockholm

Oktober

Exponeringsscenarier och e-SDS 4 oktober Stockholm

REACH registrering 2018 18 oktober Stockholm

IUCLID, programvaran för REACH registrering 19 oktober Stockholm

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

STANDARDNYTT
inom elsäkerhet, EMC och trådlöst.

Ny standard Namn Standarden ersätter Datum när 
standarden 
slutar gälla

ICES-003 Issue 6 ICES-003 — Information Technology 
Equipment (Including Digital Ap-
paratus) — Limits and Methods of 
Measurement

ICES-003 Issue 5 2016-01-19

EN 62868:2015 Organic light emitting diode (OLED) 
panels for general lighting - Safety 
requirements

Ny standard 2017-10-30

EN 62366-1:2015 Application of usability engineering to 
medical devices

EN 62366:2007 och 
A1:2015/ny standard

2018-03-31

EN 60601-2-60:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
dental equipment

Ny standard 2018-04-14

EN 60601-2-62:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
high intensity therapeutic ultrasound 
equipment

Ny standard 2018-04-14

EN 55015/A1:2015 
(not harmonized yet)

Information technology equipment — 
Immunity characteristics —

EN 55024:2010 2018-05-01

EN 55024/A1:2015 
(Not harmonized yet)

Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
X-ray-based image-guided radioth-
erapy equipment for use with electron 
accelerators, light ion beam therapy 
equipment and radionuclide beam 
therapy equipment

Ny standard 2018-05-29

EN 62733:2015 Programmable components in elec-
tronic lamp controlgear - General and 
safety requirements

Ny standard 2018-06-11

EN 50229:2015 Electric clothes washer-dryers for 
household use – Methods of measur-
ing the performance

EN 50229:2007 2018-06-30

EN 62756-1:2015 Digital load side transmission lighting 
control (DLT) - Part 1: Basic require-
ments

Ny standard 2018-07-01

EN 61010-031:2015 Safety requirements for hand-held 
probe assemblies for electrical measu-
rement and test

EN 61010-031:2002/ny 
utgåva

2018-07-03

EN 60335-2-8:2015 Particular requirements for shavers, 
hair clippers and similar appliances

EN 60335-2-8:2003/ny 
utgåva

2018-07-20

EN 60601-2-45/
A1:2015

Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
mammographic X-ray equipment and 
mammographic stereotactic devices

EN 60601-2-45:2011/
nytt tillägg

2018-07-23

EN 62304/A1:2015 Medical device software - Software life 
cycle processes

EN 62304:2006/nytt 
tillägg

2018-07-31

EN 60601-2-66:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance 
of hearing instruments and hearing 
instrument systems

EN 60601-2-66:2013/ny 
utgåva

2018-07-31

EN 61010-2-040:2015 Particular requirements for sterilizers 
and washer-disinfectors used to treat 
medical materials

EN 61010-2-040:2005/
ny utgåva

2018-08-11

EN 60061-2/A49:2015 Lamp caps and holders together with 
gauges for the control of interchan-
geability and safety - Part 2: Lamp-
holders

Nytt tillägg 2018-08-28

EN 60061-3/A50:2015 Lamp caps and holders together with 
gauges for the control of interchan-
geability and safety - Part 3: Gauges

Nytt tillägg 2018-08-28

EN 60598-2-5:2015 Luminaires - Part 2-5: Particular requi-
rements - Floodlights

EN 60598-2-5:1998/ny 
utgåva

2018-09-10

EN 60601-2-18:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
endoscopic equipment

EN 60601-2-18:1996/ny 
utgåva

2018-09-15

EN 60601-1-49:2015 Particular requirements for the basic 
safety and essential performance of 
multifunction patient monitoring 
equipment

EN 60601-2-49:2001/ny 
utgåva

2018-09-15

EN 60061-1/A53:2015 Lamp caps and holders together with 
gauges for the control of interchange-
ability and safety - Part 1: Lamp caps

Nytt tillägg 2018-09-25

EN 60061-2/A50:2015 Lamp caps and holders together with 
gauges for the control of interchan-
geability and safety - Part 2: Lamp-
holders

Nytt tillägg 2018-09-25

Nytt ansikte på Intertek
Anna Linse Löfgren
Senior Lead Auditor Food

Anna kommer närmast från Swedac, där hon arbetat som 
bedömningsledare för ackrediterade certi� eringsorgan 
och laboratorier med ansvar för livsmedel och ISO 17065 
(produktcerti� ering).



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

F örst ut på banan är lågspänningsdirektivet (2014/35/
EU) och EMC-direktivet (2014/30/EU) som båda 
träder i kraft 20 april utan övergångsperiod. I klartext 
betyder detta att alla produkter som sätts ut på 

EU:s inre marknad efter 20 april måste deklareras mot det nya 
direktivet samt att alla tillverkare med CE-märkta produkter 
under LVD eller EMC-direktivet måste uppdatera sin försäkran om 
överenstämmelse (Declaration of Conformity) så att den pekar på 
de nya direktiven. Men inte bara det, man måste också sätta sig in 
vad de uppdaterade direktiven innebär och se till att alla väsentliga 
krav verkligen uppfylls. 

Den 13 juni ersätts radio och teleterminaldirektivet (R&TTE) av 
radiodirektivet (RED - 2014/53/EU). I det här fallet ges tillverkarna 
dock lite mer spelrum – direktivet har en övergångsperiod på 1 år 
och blir således inte tvingande förrän 12 juni 2017. 

– Uppdateringen av de tre direktiven är en del av EU:s så kallade 
”Alignment Package” – ett åtgärdspaket för att förbättra den inre 
marknaden och strama upp CE-märkningskraven, säger Farzad 
Farzaneh, konsult i CE-märkningsfrågor. Därför återkommer 
många av de nya skrivningarna i alla tre direktiven, något som 
borde förenkla för tillverkarna.

Tydligare krav på riskbedömning
En av dessa nya skrivningar är att det ansvar som tillverkare, 
importörer och återförsäljare har för CE-märkningen blivit mycket 
tydligare. En annan är att direktiven ställer mer speci� ka krav 
på innehåll och uppställning av försäkran om överensstämmelse 
och teknisk � l. Kanske viktigast av allt är dock att man i alla tre 

direktiven skärper kraven på dokumenterad riskbedömning i den 
tekniska � len. 

– Vi rekommenderar samtliga tillverkare att se över sina 
tekniska � ler innan man deklarerar mot de nya direktiven, och då i 
synnerhet med avseende på kravet på riskutvärdering och -analys, 
säger Farzad Farzaneh. 

För att hjälpa tillverkarna med detta erbjuder Intertek en 
workshop där man dels går igenom de nya direktiv som påverkar 
kundens CE-märkning, dels tar fram underlag för det fortsatta 
riskbedömningsarbetet. 

– Med vår djupa kunskap om direktiven och de harmoniserade 
standarderna kan vi hjälpa tillverkaren att fokusera det fortsatta 
arbetet rätt, säger Farzad Farzaneh. Exempel på frågeställningar 
man kan behöva ta ställning till är hur produkten påverkas av 
den miljö den förvaras i eller hur den används, eller hur materials 
egenskaper påverkas över tid, men det � nns mycket mer. Tanken 
är att man efter workshoppen ska ha en plattform att stå på så att 
kommande arbetsinsatser läggs på de områden som är viktigast 
att prioritera. 

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

För en mer heltäckande genomgång av de stora 
förändringarna i direktiven hänvisar vi till vår hemsida:
 •  http://www.intertek.se/provning/nyalvd/
 •  http://www.intertek.se/provning/nyaemc/
 •  http://www.intertek.se/provning/red/

SKARPT LÄGE PÅ
CE-MÄRKNINGSFRONTEN
Under våren och försommaren 2016 träder tre nya CE-märkningsdirektiv i kraft. De 
uppdaterade versionerna av lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet och radiodirektivet 
bjuder på en del nytt att tänka på när man CE-märker, bland annat vad gäller skärpta krav 
på dokumenterad riskhantering.

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden börjar 
gälla 1 juli 2016
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden 
(AFS 2015:7) börjar gälla den 1 juni 2016. De nya föreskrifterna 
innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 
nya bindande korttidsgränsvärden. Företag som hanterar 
kemikalier i sin verksamhet bör därför se över om de berörs av 
förändringarna.

Exempel på ämnen som är nya eller omarbetade i den 
nya föreskriften är saltsyra, klor och bisfenol A. Vad gäller 
hygieniskt gränsvärde för saltsyra har tidigare föreskrifter 
hänvisat till väteklorid, men nu � nns egna gränsvärden för 
saltsyra. Vad gäller klor har det tidigare nivågränsvärdet 
omarbetats till ett korttidsvärde. Bisfenol A är helt nytt på 
listan, gränsvärdet gäller för inhalerbart damm. 

Hygieniska gränsvärden � nns för att skydda arbetstagare 
som hanterar farliga kemikalier och ansvaret för att reglerna 
följs ligger hos arbetsgivaren. Gränsvärdena anger den högsta 
halten av ett ämne som arbetstagaren får exponeras för under 
en viss tid och � nns för damm, rök, dimma, gas och ånga.  

För att fastställa att kraven uppfylls kan det vara aktuellt 
att genomföra mätningar av luften på arbetsplatsen. 
Om mätningarna visar att gränsvärdena överskrids är 
arbetsgivaren ansvarig för att vidta åtgärder för att sänka 
exponeringen och minska riskerna. Dessutom ska nya och/
eller uppdaterade gränsvärden uppdateras på ämnenas 
Säkerhetsdatablad och/ eller Skyddsblad.

Kemikalieinspektionens analys visar på farliga 
kemikalier i fritidskläder och skor
Som en del av den så kallade handlingsplanen för en giftfri 
vardag har Kemikalieinspektionen nyligen avslutat ett 
tillsynsprojekt kring kemikalier i skor och kläder. Av 192 
analyserade varor innehöll sex hälsofarliga mjukgörare – ftalater 
– och en kortkedjiga klorparaf� ner. 

Kortkedjiga klorparaf� ner är förbjudna inom EU då 
de är skadliga för vattenlevande organismer och mycket 
långlivade i naturen. Detta är reglerat i POP-förordningen.  
Mot användning av ftalater i skor och kläder � nns idag inget 
förbud. Det är dock känt att ftalater kan skada människors 
fortplantningsförmåga och ett � ertal av dem � nns med på 
EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Att ett ämne 
� nns med på kandidatlistan betyder att företag är skyldiga 
att informera yrkesmässiga användare om en vara innehåller 
ämnena i halter över 0,1 procent.

– Vid tillverkning av textilier används ofta stora mängder 
kemikalier, säger Anna Forsgren, kemikalierådgivare på 
Intertek. Trots att det är företagens skyldighet att ställa tydliga 
kemikaliekrav på sina leverantörer är kunskaperna om vilka 
regler som gäller för kemikalier i varor generellt låg.

Kemikalieinspektionen föreslår anmälningskrav för 
nanomaterial
Den 1 december lämnade Kemikalieinspektionen över ett 
förslag till regeringen som innebär att företag som anmäler 
produkter till myndighetens produktregister även ska ange om 
produkterna innehåller nanomaterial. Nanomaterial används 
exempelvis i färg, kosmetika och elektroniska produkter. 
Forskning visar att nanomaterial kan innebära fara för hälsa 

och miljö och syftet med registreringsplikten är att öka 
kunskapen om vilka nanomaterial som � nns på den svenska 
marknaden.

Uppdatering av Kandidatlistan
Ytterligare fem ämnen har förts upp på EU:s Kandidatlista 
(Candidate List of Substances of Very High Concern). Det totala 
antalet ämnen på listan är nu 168. 

Exempel på de nya ämnena är; 1,3-propanesultone (EC no 
214-317-9) ett ämne som anses vara carcinogent och bland 
annat används som tillsats till elektrolys- och elektrolytvätska 
vid produktion av batterier samt vid tillverkning av 
komponenter till datorer, elektronik och optik.    

Ytterligare två nya ämnen på listan är 2,4-di-tert-butyl-6-
(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) (EC no 223-383-8) 
och 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol 
(UV-350) (EC no 253-037-1), ämnen som anses vara mycket 
persistenta och mycket bioackumulerande. Dessa ämnen 
används som UV-stabilisator och är en viktig komponent 
vid tillverkning av transparenta plastmaterial. De används 
även i gummi och i formuleringar för beläggning av ytor, 
särskilt för bilar och speciella träbeläggningar. Ytterligare 
användningsområden är kosmetika och solskyddskrämer.  

Företag som tillverkar, importerar eller använder en vara 
som innehåller ett ämne som förts upp på Kandidatlistan 
ska informera sina kunder om detta. I vissa fall � nns även en 
skyldighet att göra en anmälan till EU:s kemikaliemyndighet 
Echa om vilken typ av vara som ämnet ingår i.

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

KEMIKALIENYTT


