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Standarden som har blivit standard

I det här numret av tidningen ger vi stort 
utrymme till kvalitetsledningsstandarden ISO 
9001. Den har hängt med länge nu – den 
publicerades första gången 1987 och har sedan 
dess utkommit i reviderade upplagor 1994, 
2000 och 2008. I slutet av 2015 är det dags 
igen för en ny utgåva, så därför pratas det extra 
mycket om den just nu.  

Annars pratas det inte alls speciellt mycket 
om ISO 9001. I det flesta branscher förväntas 
det helt enkelt att alla företag är certifierade 

enligt den. Som Rimasters VD som intervjuas 
i ISO 9001-artikeln säger: ”Om vi inte var 
ISO 9001-certifierade skulle vi verkligen 
ifrågasättas av våra kunder.” En certifiering 
enligt ISO 9001 har alltså blivit standard och 
en förutsättning för att ens komma i fråga 
som leverantör. Dessutom är ISO 9001 ett 
fantastiskt verktyg för att ständigt förbättra 
och vässa verksamheten.

Erik Landgren, chef Norden och Baltikum

MÄRKNING MED MERVÄRDE
– Nu tar Intertek maten till Almedalen

Så går en  
ISO-revision till
Läs mer på sid. 4.

Idag är livsmedelsproduktion en global angelägenhet. En 
råvara som serveras som en del av en rätt i Stockholm kan 
ha börjat sitt liv i en annan världsdel och passerat ett stort 
antal mellanhänder på sin väg till tallriken. Samtidigt ställer 

konsumenterna höga krav på maten de äter. Intresset för var 
maten kommer ifrån – hur växten har odlats eller djuret fötts 
upp – vad den innehåller och hur den hanterats på vägen växer.

Växer gör också floran av certifieringar och märkningar av 
livsmedel. Livsmedelsverket listar på sin hemsida 23 märkningar 
som på olika sätt berättar för konsumenterna vad livsmedlet 

innehåller och hur det producerats. Som konsument är det lätt 
att bli förvirrad och för producenterna kan det vara svårt att 
välja rätt märkning för sina produkter.

Under årets Almedalsvecka riktar Intertek ljuset mot hur 
vi hanterar våra livsmedel och lyfter fram certifieringens och 
märkningens roll för att säkra maten vi äter. Representanter 
från näringsliv och samhälle möts för att tillsammans med 
Interteks experter på livsmedelscertifiering diskutera kring 
frågor som ”Ger märkning ett mervärde för producenter 
och konsumenter?”, ”Hur kan vi undvika matfusk och säkra 

spårbarhet och säker livsmedelshantering?” och ”Vad gör en 
märkning trovärdig?” 

Hör Interteks experter och gäster som Kristin Cooper från 
KRAV och Fredrik Torehammar från Livsmedelsföretagen 
debattera de här frågorna på Miljöaktuellts arena i 
Gotlands museum torsdag 2 juli kl 10. Debatten leds av 
Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt. Intertek finns 
på plats i Miljöaktuellts arena mellan 30 juni och 2 juli. 
Välkomna!

Kort med några av deltagarna i panelen
Varför ska man som livsmedelsproducent certifiera sitt företag och märka sina produkter?

Fredrik Torehammar, chef public affairs, 
Livsmedelsföretagen:
”Idag ser vi ett kraftigt ökat intresse för 
vad maten innehåller och hur den är 
producerad från konsumenterna. Det betyder 
att märkningen fått en ökad betydelse 
för konsumenterna och därmed för våra 
medlemmar.”

Kristin Cooper, presschef, KRAV:
”För att ta KRAV som exempel för att det 
skickar en tydlig signal till konsumenten att 
företaget jobbar för en hållbar och uthållig 
livsmedelsproduktion enligt KRAV:s regler. 
Att ha en tredjepartscertifiering signalerar 
trovärdighet, märkningen är frivillig och är ett 
sätt att korta avstånden mellan konsumenter 
och producenter.”

Sophie Albrektsson, Program Manager 
Food & Agri, Intertek:
”En certifiering är en hjälp att med standarder 
som stöd utveckla sitt arbete och kvalitetssäkra 
sin produktion. Genom att certifiera sig visar 
producenten eller leverantören att man är 
transparent och använder sig av internationellt 
erkända standarder och metoder.”



S-MÄRKNING, VARFÖR DET?
– Tre företag om S-märkets betydelse.

Det var länge sedan ett S-märke krävdes för att en elektrisk produkt skulle få säljas i Sverige. Trots det fortsätter många företag, både svenska och 
utländska, att S-märka sina produkter. Intertek INFO ställde frågan till tre av dem ”Varför S-märker ni?”

”För oss handlar det om 
trovärdighet.”
Garo, med huvudkontor i Gnosjö och 
tillverkning i Gnosjö och Polen och totalt 
260 anställda, utvecklar och tillverkar 
elektriskt installationsmaterial för den 
europeiska marknaden. Produkterna 
levereras genom grossister och 
elinstallatörer, över hälften av dem är 
S-märkta.

– För oss är S-märket en kvalitetsstämpel 
som gör att vi kan prata om våra produkter 
med gott samvete, säger Kent Andersson, 
ansvarig för teknik och standardisering på 
Garo. Hög kvalitet och säkerhet är viktigt 
för oss och för våra kunder och genom att låta en oberoende 
tredje part certifiera våra produkter får vi ett kvitto på att våra 
produkter är säkra och följer reglerna. Vi ser också de årliga 
fabriksinspektionerna som ingår i S-märkningsprocessen som en 
viktig del i vår löpande förbättringsprocess.

”S-märket gör det enkelt att visa att 
vi följer reglerna.”
Det japanska storföretaget Makita 
utvecklar och tillverkar verktyg för 
världsmarknaden. Företaget har sitt 
huvudkontor i Okazaki i Japan och 
finns representerade på alla kontinenter 
med över 40 dotterbolag. Företaget 
S-märker en stor del av sina produkter 
för den europeiska marknaden, bland 
annat elektriska handverktyg och bärbara 
motordrivna elverktyg.

– När CE-märkningen kom på 1990-talet 
ville vi hitta ett smidigt sätt att visa att våra 
produkter är säkra och följer europeiska 
elsäkerhetsregler, säger Masami Narita, 
ansvarig för produktsäkerhet och standardisering på Makitas 
produktutveckling. Genom att S-märka visar vi tydligt för både 
våra kunder och myndigheter att våra produkter lever upp till de 
europeiska standarderna för elsäkerhet.

”Vi vill vara ett företag som står för 
säkerhet och trygghet.”
Norwesco är ett svenskt företag som 
utvecklar och tillverkar elektroniskt 
installationsmaterial för el- och 
byggbranschen, främst på den nordiska 
marknaden. Huvudkontoret ligger i Täby 
norr om Stockholm och produktions-
anläggningen i Öregrund. Företaget 
S-märker sina säkerhetsbrytare, timers, 
spisvakter, strömställare och uttag.

– Vi S-märker våra produkter för att vi 
vill vara ett företag som i våra kunders 
ögon står för säkerhet och trygghet, 
säger Håkan Eklund, produktutvecklare 
på Norwesco. S-märket har en lång historia som ett mycket 
starkt kvalitetsmärke och vi fortsätter att använda det för 
att vi vill att våra kunder ska känna full tillit till kvaliteten och 
säkerheten hos våra produkter.

VÄGEN TILL CE-MÄRKET

Kent Andersson, 
ansvarig för teknik 
och standardisering 
på Garo.

Masami Narita, 
ansvarig för 
produktsäkerhet och 
standardisering på 
Makita.

Håkan Eklund, 
produktutvecklare på 
Norwesco.

Farzad Farzaneh, regulatorisk 
expert på Intertek och 
ansvarig för företagets CE-
märkningsutbildning.

Vad CE-märkning är och inte är
Många blandar ihop CE-märkning med 
tredjepartscertifiering av produkter som exempelvis 
S-märket. Då gäller det att hålla i minnet att CE-märkning 
för det stora flertalet produktgrupper bygger på 
självdeklaration. Det betyder att det är tillverkaren själv 
som CE-märker produkten och att märket inte utfärdas 
av ett oberoende certifieringsorgan. Genom att sätta 
CE-märket på sin produkt intygar tillverkaren själv att 
produkten uppfyller de produktsäkerhetskrav som gäller 
inom EU. En produkt som omfattas av CE-märkningskrav 
måste vara märkt med CE för att få säljas inom EU. 
En tredjepartscertifiering visar däremot att ett oberoende 
provningslaboratorium har provat att produkten uppfyller 
gällande säkerhetskrav. Inom EU finns för de flesta 
produktgrupper inget krav på tredjepartscertifiering, 
utan det är något tillverkare väljer att göra för att få ett 
oberoende kvitto på att produkten håller måttet.

Bakom CE-märket ligger ofta ett omfattande arbete med provning, verifiering och 
dokumentation – allt för att tillverkaren på heder och samvete ska kunna intyga 
att produkten uppfyller alla tillämpbara EU-direktiv och därigenom är säker för 
användaren, för miljön och för andra elektroniska produkter i näromgivningen.

CE-märkning är ett lagkrav för alla elektriska och 
elektroniska produkter. När CE-märkningen infördes 
1995 flyttades ansvaret för produktsäkerheten från 
de myndighetkontrollerade certifieringsorganen till 

tillverkarna själva. Idag är det alltså i första hand tillverkaren själv 
som har ansvaret för att intyga att produkten han tillverkar är 
säker att använda och skonsam för miljön. 

– Regelverket är tydligt med fördelningen av ansvar, säger 
Farzad Farzaneh, regulatorisk expert på Intertek och ansvarig 
för företagets CE-märkningsutbildning. Och för att kunna ta det 

ansvaret fullt ut krävs kunskap om hur regelverket fungerar och 
hur CE-märkningsprocessen ser ut.

Enkelt uttryckt bygger EU:s CE-märkningslagstiftning på ett 
antal direktiv som reglerar olika aspekter på säkerhet, funktion 
och miljöpåverkan hos olika produkter, beroende på exempelvis 
användningsområde, typ av produkt och vad den är gjord av. 
Grundläggande är att direktiven ska begränsas till att reglera 
de övergripande budskapen i varje direktiv och att specifika 
tekniska krav i stället ställs i form av harmoniserade standarder. 

CE-märkningsprocessen
För en tillverkare startar CE-märkningsprocessen med att 
undersöka vilka direktiv som produkten faller under. Nästa 
steg är att klara ut vilka harmoniserade standarder som kan 
appliceras på produkten för att sedan genom provning och 
verifiering kontrollera att produkten lever upp till direktivens 
krav. Men den som påbörjar CE-märkningsprocessen när 
produkten redan är klar riskerar att ligga riktigt illa till.

– Vi rekommenderar att man påbörjar CE-märkningsprocessen 
redan på ritningsstadiet, säger Farzad Farzaneh. Gör man 
det har man möjlighet att tidigt anpassa produkten efter 
standardens krav i stället för att göra om konstruktionen i 
slutskedet av produktutvecklingscykeln till en mycket högre 
kostnad.

Den dokumentation i form av certifikat, testrapporter, 
bilder, manualer och annat som styrker att produkten uppfyller 
kraven är det som kallas produktens ”tekniska fil”. Det är den 
tekniska filen som ligger till grund för den ”Försäkran om 
överensstämmelse” eller ”Declaration of Conformity” som ska 
finnas för varje produkt. Där intygar tillverkaren att produkten 
uppfyller kraven i applicerbara direktiv, antingen genom att 
uppfylla harmoniserade standarder eller på annat sätt. 

Även importören har ansvar
Även den som i stället för att tillverka egna produkter väljer att 
importera och sälja produkter som någon annan tillverkat har ett 
tydligt ansvar för CE-märkningen. I importörens ansvar ligger att 
försäkra sig om att produkten är CE-märkt och att dokumentation 
kring produkten är korrekt. 

– Som importör måste jag alltså begära in dokumentationen 
från tillverkaren och göra en bedömning av dess kvalitet och 
giltighet, säger Farzad Farzaneh. 

Att CE-märkning inte är helt enkelt visar inte minst intresset för 
de endagskurser Farzad Farzaneh håller om CE-märkning. Han 
och hans kollegor arbetar även en hel del med att på konsultbasis 
hjälpa kunder genom CE-märkningsprocessen. 

– Intresset för den här typen av tjänster är stort, både från 
tillverkare och importörer, säger han. 

Behöver du lära dig mer om CE-märkning? Farzad Farzaneh 
håller sin populära endagskurs ”CE-märkning med inriktning 
på elektriska produkter” två gånger i höst – 1 oktober och 8 
december. Dessutom skräddarsyr Intertek Academy gärna ett 
utbildningsupplägg som passar just din organisation. Kontakta 
oss på utbildning@intertek.com eller 08-750 00 00 för mer 
information.



Målet – en lyckad produktlansering – är tydligt, men utan en 
kompetent guide kan vägen bli onödigt lång, slingrig och dyr.

A tt hitta rätt i den djungel av regler 
och krav som omgärdar inträde på 
de flesta av världens marknader 
kräver expertkunskaper som 

många företag inte har tillgång till in-house.
– För de flesta företag lönar det sig att låta 

en regulatorisk expert ta hand om den biten, 
säger Malin Prag, chef, Project 
Management Team, Global 
Market Access på Intertek. 
Vi stöttar våra kunder med 
regulatorisk kompetens från 
ritbord till marknad.

Ett marknads tillträdesprojekt 
hos Intertek leds av en 
projektledare som knyter ihop 
de olika tjänsterna och fungerar 
som kundens kontaktpunkt 
mot Intertek. Projektet följer en 
tydlig modell som tar avstamp i 
en förstudie.

– Förstudien syftar till att 
fastställa projektets omfattning 
med avseende på vilka 
produkter och produktvarianter 
som ska ingå och vilka marknader kunden 
tänker sig att lansera produkten på, säger 
Malin Prag. Att lansera sin produkt på ett 
stort antal marknader världen över tar mycket 
tid och pengar i anspråk och vår erfarenhet 
är att det ofta är bra att ta det stegvis. När vi 
gjort en förstudie har kunden en bra grund 
för att prioritera vilka marknader man ska 
inrikta sig på först och planera för hur fortsatt 
produktutveckling och marknadstillträdesarbete 
ska genomföras.

När produkten är klar är det för sent
Malin Prag poängterar också hur viktigt det är 
att börja tänka marknadstillträde långt innan 
produkten är klar. Helst ska förstudien och 
den efterföljande kravutredningen göras tidigt 
under en produktutvecklingscykel. På så sätt 

kan man se till att produktens konstruktion 
möter de regulatoriska kraven direkt och slipper 
tidsödande och kostsam omkonstruktion.

När kunden är klar med sin prioritering utifrån 
förstudien görs en kravutredning för att ta fram 
den exakta processen för de utvalda produkterna 
på de utvalda marknaderna. Det innebär att vi 

klassificerar produkten, tar fram 
förslag på applicerbara standarder 
och beskriver processen for 
marknadstillträde via myndigheter 
och certifieringsorgan. Det ger 
kunden en tydlig bild av vilka krav 
produkten måste leva upp till för att 
få säljas på de utvalda marknaderna.

Nästa steg är en så kallad gap-
analys där befintligt underlag 
från kunden valideras mot 
kravutredningsrapporten för att 
identifiera behovet av exempelvis 
fabriksinspektioner, ackrediterad 
provning eller certifiering av 
ledningssystem, produkter och 
komponenter.

Dags för provning
I dag kräver många länder (EU är ett undantag) 
att produkter som ska säljas där är certifierade 
av en ackrediterad tredje part. För att en produkt 
ska kunna certifieras behöver den provas 
praktiskt för att säkerställa att den uppfyller 
applicerbara standarder i fråga om exempelvis 
elsäkerhet, EMC eller energieffektivitet.

Provningsprocessen i Interteks labb startar 
med en konstruktionsgranskning där man 
inventerar provobjekt och dokumentation och 
verifierar att produkten uppfyller de teoretiska 
kraven i applicerbar standard.

Först när allt detta är klart börjar själva 
provningen för att verifiera att produkten 
verkligen uppfyller de praktiska kraven i 
standarden. Resultatet av provningen levereras 
i form av en rapport för marknadstillträde 

alternativt en sammanställning av eventuella 
avvikelser.

Det sista steget i processen är den praktiska 
handläggningen av tillträde till de utvalda 
marknaderna. Intertek utfärdar beställda 
certifikat baserade på godkända testrapporter 
och i de fall certifierings processen kräver det 
genomförs fabriksinspektioner. Intertek tar 

också hand om handläggningen av ansökningar 
mot myndigheter och certifieringsorgan på de 
utvalda marknaderna.

– Marknadstillträde är i många fall en 
komplicerad process, men vår erfarenhet är att 
om man gör sin regulatoriska hemläxa och följer 
den här modellen blir lanseringen smidig och 
kostnadseffektiv, säger Malin Prag.

MER MÄNNISKA, MINDRE TEKNIK
Brandväggar och kryptering i all ära, när det gäller informationssäkerhet är det ändå den enskilda människans 
medvetenhet och kompetens som är viktigast, menar Per Sundqvist, ny program manager för ISO 27001 på Intertek. 

Interteks modell för marknadstillträde
Interteks process för marknadstillträde innehåller sex delsteg. Beroende på kundens egna 
resurser och behov kan Intertek leverera ett komplett marknadstillträdesprojekt med alla 
delsteg eller utvalda delsteg. Genom hela processen kan Intertek även erbjuda utbildning och 
regulatorisk expertkonsulting.

Så funkar  
det! Marknadstillträde 

med rätt kunskap

Malin Prag, chef, Project 
Management Team, Global 
Market Access.

Vem är din kompis på Facebook? Enligt 
Per Sundqvist, ny program manager för 
ISO 27001 på Intertek är det fortfarande 
den mänskliga faktorn som är den 
svaga länken när det gäller 
informationssäkerhet. 
Det enklaste sättet 
att komma åt 
företagshemligheter 
är att ”bli kompis”, 
antingen på nätet 
eller IRL. 

Per Sundqvist kommer till Intertek efter tretton år 
som IT-konsult och en lång karriär inom revision av 
ledningssystem. Standarden för informationssäkerhet 
– ISO 27001 – har han följt sedan mitten av 1990-talet 

då han var med i projekt LIS inom SIS. 

Vad är informationssäkerhet egentligen?
”Det är viktigt att slå fast att det inte är detsamma som IT-säkerhet, 
det vill säga enbart tekniska lösningar som skalskydd, brandväggar, 
antivirusprogram och liknande. Informationssäkerhet är både 
teknik och beteende, det handlar om att ta ett helhetsgrepp för 
att säkerställa informationen inom en verksamhet. Det kräver ett 
skifte i fokus från teknik till kontinuitet och idag talar vi om hållbar 
information och hur vi som organisationer och individer hanterar all 
information på ett säkert sätt. 

Varför ska en organisation certifiera sig enligt ISO 27001?
”Organisationen får ett strukturerat sätt att arbeta med att 
identifiera och bli medveten om sina risker, samt inte minst att 
vidta åtgärder och på så sätt förbättra sin säkerhet. Precis som 

inom andra områden ger certifieringen oberoende ögon på 
verksamheten och någon som tar tempen på hur arbetet fungerar. 
Dessutom är certifieringen ett bra och tydligt sätt att visa att 
organisationen följer regelverk och krav, till exempel för offentliga 
upphandlingar.”

Vad är aktuellt inom informationssäkerhet just nu?
”På senare tid har det kommit förändringar i olika regelverk 
där informationssäkerheten är en viktig punkt, till exempel 
Finansinspektionens regelverk för banker och fondbolag som kom 
2014. Under 2016 väntas också en ny datalagstiftning på EU-nivå 
ersätta PUL där hårdare krav ställs på skydd av personuppgifter. 

Den tekniska utvecklingen liksom att vi alla är alltmer 
uppkopplade och sammankopplade gör informationen allt 
svårare att skydda. Ett av de största hoten är användandet av 
smarta telefoner, där du varje gång du laddar ned en app släpper 
in osäker programvara i din telefon där du lagrar stora mängder 
viktig information. Samtidigt är det återigen förstås inte den 
nya tekniken i sig som är den stora faran, utan hur vi väljer att 
använda den.
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EU: Ett steg närmare lagstiftning om konfliktmineraler
Tuffare regler än väntat när EU-parlamentet röstar om konfliktmineraler.

För lite mer än ett år sedan kom EU-Kommissionen 
med ett förslag till lagstiftning kring så kallade 
konfliktmineraler. Förslaget bygger på att 
smältverk inom EU på frivillig väg genom ett 

certifieringsprogram ska låta en oberoende part intyga att 
de inte importerar eller processar mineralerna tenn, tantal, 
volfram och guld som utvinns i konflikthärdar runt om i 
världen.

Detta förslag har mött kritik från många håll som för 
tandlöst och den 20 maj 2015 röstades det ned i EU-
parlamentet. I stället röstade parlamentet för att alla företag 
som processar, importerar eller använder sådana mineraler 
ska certifiera sin verksamhet.

– Det betyder att de nya reglerna kan påverka ett mycket 
stort antal företag inom EU eftersom bland annat tenn, tantal 
och volfram används i produktionen av mobiltelefoner och en 
mängd andra elektriska produkter, säger Anna Forsgren, chef 
för Interteks kemi, hälsa och miljöenhet.

Ett steg framåt
Joakim Wohlfeil, policyrådgivare konflikt och rättvisa på 
biståndsorganisationen Diakonia, är en av de som starkt 
kritiserat det ursprungliga förslaget, framförallt för att det 
i praktiken skulle ha berört väldigt få företag. Smältverken 
inom EU:s gränser är få och den stora majoriteten av 
konfliktmineralerna kommer in i EU som komponenter eller 
färdiga produkter. Nu är han i stället försiktigt optimistisk 

inför det förslag som röstats igenom av EU-parlamentet.
– Det nya förslaget är ett stort steg framåt, detta kan vi 

jobba med, säger han. Med en reglering på produktnivå har 
vi mycket större möjligheter att påverka hela kedjan, från 
gruvnäringen och uppåt. Det är också positivt att förslaget 
gynnar företag som satsar på arbete med MR och etiska 
riktlinjer.

Att EU-parlamentet tagit ett beslut innebär dock inte att 
EU-reglerna kring konfliktmineraler är klara. Nu ska förslaget 
förhandlas med EU:s medlemsländer och hur den slutgiltiga 
lagstiftningen kommer att se ut är fortfarande ytterst oklart.

Utveckling på området
Enligt Joakim Wohlfeil har dock redan mycket hänt när det 
gäller konfliktmineraler. Den amerikanska lagstiftningen 
på området – Dodd-Frank Act – som infördes 2010 och 
ställer krav på alla börsnoterade företag att redovisa varifrån 
de köpt mineralerna, har haft positiva resultat på plats i 
konfliktområden.

– Lagen har visat att det är fullt möjligt att genomföra due 
diligence för mineraler, säger han. Det är dock en nackdel att 
den endast fokuserar på Kongo. Detta bromsar försöken att 
utveckla legal mineralhandel i regionen då man vill konkurrera 
på samma villkor som leverantörer i andra regioner.

Många företag inom EU har också på egen hand börjat 
arbeta med frågan som en del av sitt hållbarhetsarbete. 
Det märks inte minst på intresset för Interteks utbildningar i 

ämnet där Joakim Wohlfeil är en av föreläsarna. Ett av dessa 
företag är SCA, som börjat titta på frågan inom ramen för sitt 
hållbarhetsarbete.

– Vi tillverkar ingen av de produkter som berörs av detta 
själva, utan köper dem från olika leverantörer, säger Helen 
Jakobsson, senior environmental specialist på SCA. Därför blir 
det naturligt för oss att jobba med frågan i leverantörsledet 
på samma sätt som vi jobbar med andra hållbarhetsfrågor.

Det är just det arbetssätt som Anna Forsgren, som leder 
Interteks utbildning om konfliktmineraler, förordar.

– Vi rekommenderar att man tar med frågan om 
konfliktmineraler i sitt leverantörsuppföljningsprogam, säger 
hon. Ett första steg är att helt enkelt ställa frågan till sina 
leverantörer hur de jobbar, nästa steg att ta med det i sin 
product management-strategi.

Anna Forsgren är en av talarna på en heldagskonferens 
om konfliktmineraler i höst. Konferensen arrangeras av 
konsultföretaget Atea i den 17 september i Stockholm och är 
en del av deras stora satsning på att lyfta frågan. I satsningen 
ingår också ett upprop mot konfliktmineraler, som i dagsläget 
runt 300 företag har anslutit sig till.

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

EU: Fortsatt diskussion kring ursprungsmärkning

Förslaget till en uppdaterad marknadskontroll- och produktsäkerhetslagstiftning, det så 
kallade Produktsäkerhetspaketet har kört fast i frågan om ursprungsmärkning. Genom 
Produktsäkerhetspaketet revideras dagens direktiv om farliga livsmedelsimitationer och det 
generella produktsäkerhetsdirektivet och slås samman till en produktsäkerhetsförordning. I 
den nya förordningen samlas också all text om marknadskontroll som idag återfinns i ett antal 
olika direktiv. En av de stora tvistefrågorna i det nya paketet är dock långtifrån löst. Ända sedan 
förslaget väcktes har frågan om en obligatorisk ursprungsmärkning av produkter (livsmedel, 
läkemedel och medicintekniska produkter undantagna) väckt starka reaktioner.

EU-kommissionen publicerade i dagarna resultatet av den externa utredning som tillsatts 
för att belysa frågan och de eventuella konsekvenser en ursprungsmärkning kan få, 
både för produktsäkerheten och för de ekonomiska aktörerna. Enligt utredningen måste 
ursprungsmärkningen för att ge ett tydligt mervärde kommunicera produktens ursprung 
på ett effektivt sätt, motsvara ett behov eller intresse från konsumenterna och gå att införa 
till en låg kostnad. Detta, menar utredarna, är inte lika tydligt i alla branscher. I branscher 
där leverantörskedjorna ofta är långa, som leksaker, hem- och hushållsprodukter och 
hemelektronik, får märkningen svårare att leva upp till de kriterierna.

Utredningen för även fram tre alternativ till obligatorisk ursprungsmärkning av själva produkten, 
men menar samtidigt att inget av dessa alternativ är likvärdigt med ursprungsförslaget.

EU: Revidering av ekodesignförordningar för belysning

Fredagen den 17 april hölls en omröstning om ett antal tillägg till och ändringar i 
belysningsförordningarna för rundstrålande lampor och LED- och reflektorlampor (1194/2012) i 
EU-kommittén för ekodesign. Bland förändringarna märks en skärpning och harmonisering av 
definitionerna och undantagen för speciallampor i avsikt att sluta de kryphål som hittills funnits 
(och som gjort att vanliga glödlampor kunnat fortsättas säljas, bara de märkts som speciallampor 
på förpackningen) och att Steg 6 i förordning i 244/2009 för halogenlampor flyttas fram till 1 sept 
2018. Dessutom ska armaturer från 2016 klara lampor med energimärkningsklass A+.

Indien: Ytterligare produktgrupper omfattas av 
registreringsplikt

Under sommaren 2013 införde Indien en lag som kräver att femton grupper av elektriska och 
elektroniska produkter genomgår ett registreringsförfarande innan de kommer ut på marknaden 
i landet. Från och med maj 2015 har registreringsplikten utökats till att omfatta ytterligare 
ett femtontal produktgrupper, till exempel nätadaptrar för IT- och audio/video-utrustning, 
mobiltelefoner och LED-armaturer. Från och med augusti i år omfattas även batterier och 
batteripackar. Vad gäller själva processen för registrering har inga förändringar skett.

Sydafrika: Regler för energieffektivitet och märkning av 
elektriska produkter

I en stegvis process med start i slutet av maj 2015 inför Sydafrika regler för energieffektivitet 
och energimärkning av elektriska produkter. Det första steget omfattar audio/video och 
relaterad utrustning och träder i kraft 28 maj 2015 för produkter inom kategorin som sätts 
ut på marknaden efter det datumet. För produkter som redan finns på den sydafrikanska 
marknaden och är godkända inom elsäkerhet av NRCS (The National Regulator for Compulsory 
Specifications) har tillverkarna 12 månader på sig från publiceringsdatum, dvs fram till 28 
november 2015, att följa reglerna.

Steg två träder i kraft 28 augusti och omfattar elektriska ugnar, frysar, diskmaskiner, 
torktumlare och tvättmaskiner. Även i det fallet gäller 12-månadersregeln för produkter 
som redan finns på marknaden. Det sista steget omfattar luftkonditioneringsapparater och 
värmepumpar och träder i kraft 18 månader från publiceringsdatum, dvs 28 maj 2016.

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

Regulatoriskt nytt



KUNDCASE

REVISORN GER SKJUTS ÅT 
FÖRBÄTTRINGSARBETET 
Bilden av en revisor är ofta en herre som med en checklista i högsta hugg granskar en 
verksamhet med lupp medan representanter för det granskade företaget nervöst ser på. 
Verklighetens revisor är en helt annan.

V isserligen har Martin von Berens, mångårig 
revisionsledare för ISO-standarderna för kvalitets- 
och miljöledning ISO 9001 och ISO 14001 på 
Intertek, ett anteckningsblock med sig. Men 

revisionerna han genomför har få likheter med husförhör. I 
stället förs ett initierat samtal kring det reviderade företagets 
processer och möjliga förbättringar i verksamheten.

– Certifieringen finns för att hjälpa företaget att bli bättre, 
säger Martin von Berens. Mitt uppdrag som revisor är inte 
att jaga avvikelser utan att hjälpa företagen hitta delar av 
verksamheten där det finns möjligheter till förbättring.

Solen skiner utanför konferensrummet högst upp i 
verkstadsföretaget Rimasters huvudkontor i Rimforsa utanför 

Linköping. Martin von Berens är inne på den tredje och sista 
dagen av revisionen hos Rimaster, en uppföljande revision för 
företagets certifiering enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 
(miljö) och ISO 13485 (kvalitet för medicintekniska produkter). De 
föregående dagarna har han tillsammans med kollegan Emma 
Jansson besökt företagets produktionsanläggningar i Söderhamn 
och Horn. I dag är han dock ensam revisor på plats och på 

agendan står företagets övergripande ledningsprocesser och 
lokala processer för produktion av kablage och elskåp i Rimforsa.

Djupdykning i ledningssystemet
Martin von Berens inleder med att ge en övergripande bild av 
de tidigare dagarnas revisioner genom att ta upp ett par goda 
iakttagelser och ett par förbättringsförslag från respektive 
anläggning. Sedan går samtalet vidare till företagets globala 
ledningsprocesser med VD Tomas Stålnert och kvalitetschef Peter 
Haglund. Rimaster fick sin första certifiering enligt ISO 9001 1995 
och enligt ISO 14001 1997, så det är ett företag med mångårig 
erfarenhet av strukturerat kvalitets- och miljöarbete som 
revideras. Samtidigt gör ISO-standardernas fokus på ständiga 
förbättringar att revisionerna fortsätter vara relevanta över tid.

Förmiddagen tillbringas i konferensrummet. Diskussionerna 
kretsar kring hur företaget styr huvudprocesser som 
strategiutveckling, affärsetablering, offertframtagning, 
konstruktion, inköp, tillverkning och kompetensutveckling 
och delprocesser som exempelvis avvikelsehantering, 
ändringshantering och kundklagomål. Tomas Stålnert och Peter 
Haglund svarar på frågor, visar hur olika processer dokumenteras 
i företagets ledningssystem och plockar fram protokoll och 
handlingsplaner. Då det är både kvalitets- och miljöledning 
som revideras väver Martin von Berens in både miljö- och 
kvalitetsaspekter i samtalet.

– Att integrera revisionerna av ISO 9001 och ISO 14001 som 
vi gör här idag är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt för 
företagen att arbeta, säger han. Eftersom de nya utgåvorna av 
båda standarderna som kommer senare i år följer samma nya så 
kallade High Level Structure kommer detta dessutom att bli ännu 
enklare i framtiden.

Ut i verkligheten
Efter lunch är det dags att ge sig ut på fabriksgolvet 
tillsammans med platschefen i Rimforsa, Sandra Fäldt, för att 
se hur processerna ser ut i verkligheten Martin von Berens 
ber att få ser hur kundkrav omsätts i produkter, det vill säga 
hur flödet från förfrågan över offert till produktionsorder 
ser ut. Han börjar med att träffa Martin Hultenius, ansvarig 
för produktionsplanering, som tar fram materialet kring en 
order på elskåp till snökanoner. På vägen från kontoret till 
produktionslinan för elskåp passar Martin von Berens på att 
ställa några frågor om hanteringen av farligt avfall. Väl framme 

vid produktionslinan följer frågor om montörens utbildning, 
hur arbetsinstruktionerna ser ut och vem som ansvarar för att 
de uppdateras. Sista anhalten är avdelningen där produkterna 
testas före skeppning där Martin von Berens får en genomgång 
av testprocessen och tittar på kalibreringsprotokoll för 
testutrustningen.

Avvikelser och förbättringar
Revisionsdagen avslutas med alla berörda från Rimaster samlade 
i konferensrummet längst upp i huset. Martin von Berens 
sammanfattar alla tre dagarna med att lyfta fram positiva och 
negativa iakttagelser från dagen i Rimforsa och presentera 
de få avvikelser den slutgiltiga revisionsrapporten kommer att 
innehålla.

– Alla möjligheter till förbättringar dyker inte upp som 
avvikelser i rapporten utan läggs fram som just möjligheter till 
förbättringar, föklarar Martin von Berens. För att en brist ska bli 
en avvikelse krävs att det antingen finns ett krav i standarden 
eller i det egna ledningssystemet som inte uppfylls, eller att det 
är en systematisk avvikelse. Jag tycker också att det är viktigt 
att som revisor göra en bedömning om företaget har nytta 
av avvikelsen, det vill säga att de kan lära av den och att det 
faktum att man åtgärdar den innebär en faktisk förbättring av 
kvalitet eller miljöprestanda.

STANDARDISERING EN PLATTFORM FÖR FÖRBÄTTRING
Under de drygt 30 år som gått sedan Rimaster grundades har mycket 
hänt på företaget – kunder, produktområden och produktionsställen 
har tillkommit. Med sina årligen återkommande revisioner har företagets 
certifieringar enligt ISO 9001 och 14001 fungerat som ett stöd genom 
alla förändringar.

Rimaster, med huvudkontor i 
östgötska Rimforsa, är en historia 
om framgångsrikt svenskt 
entreprenörskap. Företaget 

grundades 1982 som en mekanisk verkstad vars 
huvudprodukt var vedklyvare. Den mekaniska 
produktionen finns fortfarande kvar som en 
del av företaget, men med tiden har utveckling 
och tillverkning av elsystem och hytter för 
exempelvis skogs-, gruv- och lantbruksmaskiner 
blivit den betydande delen. Idag har företaget 
närmare 650 anställda och produktion på tre 
orter i Sverige, två i Polen och en i Kina och 
kunder över hela världen, kunder som ställer 
mycket höga krav på kvalitet.

– Vi har varit certifierade enligt ISO 9001 

sedan 1995, säger Rimasters VD Tomas Stålnert. 
Då var det nytt och ganska ovanligt, men idag 
är en ISO 9001-certifiering en förutsättning för 
att kunna göra affärer i vår bransch. 

Konsoliderat certifikaten
Sedan något år har Rimaster valt att gå ifrån 
lokala certifikat till att ha ett certifikat på central 
nivå som omfattar alla produktionsställen. 
Detta för att, som Tomas Stålnert uttrycker det, 
”driva koncernen som ett bolag”, med globala 
huvudprocesser som alla ingående delar arbetar 
efter. 

– Därför är den återkoppling på vårt arbete vi 
får från Interteks revisorer så viktig, säger han. 
Genom revisionerna får vi veta om processerna 

håller ihop och att vi är på rätt väg. Vi är ett 
entreprenörsdrivet bolag och det är viktigt för 
oss att se att vi inte divergerar för mycket från 
våra fastslagna processer. 

– Våra ISO-certifikat är en kvalitetsstämpel 
gentemot omvärlden, men certifieringen 
fungerar också som ett led i standardiseringen 
av bolaget, säger Peter Haglund, kvalitetschef 
på Rimaster. Utan standardisering har vi ingen 
plattform för förbättringar. 

Tidiga med miljöcertifiering
Även på miljösidan var Rimaster tidigt ute med 
sin första certifiering 1997. Sedan 2014 är 
alla företagets anläggningar inkluderade i det 
centrala ISO 14001-certifikatet. Miljösidan är 

dock en större utmaning för företaget, erkänner 
Tomas Stålnert. 

– Som kontraktstillverkare har vi liten 
möjlighet att påverka hur de produkter vi 
tillverkar påverkar miljön eftersom det är 
kunderna som specificerar vad de ska innehålla, 
säger han. Men även här är den input vi får 
under revisionerna ovärderlig. 

Rimaster och Intertek har en lång relation, 
något som både Tomas Stålnert och Peter 
Haglund ser som positivt.

– Intertek har varit med oss under stora delar 
av vår resa och har genom åren byggt upp 
en djup kunskap om vårt företag, säger Peter 
Haglund. Den kunskapen gör att vi får ut så 
mycket mer av revisionerna.

På plats i produktionen: Martin von Berens följer upp hur kundkrav 
omsätts i produktionsorder under en kvalitets- och miljörevision i 
Rimasters produktionsanläggning.

Interteks revisor Martin von Berens lägger tillsammans med 
Tomas Stålnert och Peter Haglund, VD respektive kvalitetschef 
på Rimaster, upp en plan för de kommande tre årens revisioner. 
Med stöd i standarden finns utrymme för kundens egna tankar 
om vad man behöver titta extra noga på under revisionerna 
framöver, något som gör revisionerna extra användbara för 
företaget.

Martin von Berens går 
igenom protokoll från den 
senaste skydds ronden 
tillsammans med Sandra 
Fäldt, platschef på Rimasters 
produktionsanläggning i 
Rimforsa. I Rimforsa utanför 
Linköping tillverkar Rimaster 
kablage och elskåp. 

Kort om Rimaster
Rimaster är en partner för utveckling och tillverkning av kablage, elskåp, elektronik 
och hytter för specialfordon. Kunderna finns världen över inom specialfordon för 
materialhantering, gruvbrytning, skogsbruk och jordbruk samt inom industriautomation. 
Företaget lanserade nyligen sina första egna produkter, en hytt och en digital styr- och 
kontrollenhet för elsystem, främst tänkta för specialfordon i krävande miljöer. Företaget har 
ca 650 anställda och anläggningar i Rimforsa (huvudkontor), Horn, Söderhamn, Czaplinek 
och Borne Sulinowo i Polen och Ningbo i Kina. 

Intertek har certifierat Rimaster enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485 i många år.

Rimaster, med huvudkontor i Rimforsa utanför Linköping, tillverkar bland annat kablage. Företaget har haft 
sin kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 sedan 1995. Foto: Rimaster AB.
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Food Contact 1 – Regelverket för material och produkter 
som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

30 september Stockholm

Oktober

CE-märkning – med inriktning på elektriska produkter 1 oktober Stockholm

Produktsäkerhet 6-7 oktober Stockholm

IEC 62368-1 7- 8 oktober Stockholm

EN ISO 13485:2012 – Kvalitetssystem för medicinteknik 20-21 oktober Stockholm

REACH i praktiken 21 oktober Stockholm

Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 – för medicintekniska 
verksamheter

22-23 oktober Stockholm

CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 27-28 oktober Stockholm

November
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Litiumjonbatterier 26 november Stockholm
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Ecodesign – Energi- och prestandakrav på LED 8 december Stockholm
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19-10 
december

Stockholm
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STANDARDNYTT
inom elsäkerhet, EMC och trådlöst. 
 

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

EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, 
control and laboratory use - EMC 
requirements - Part 1: General requi-
rements

EN 61326-1:2006 2015/08/14

EN 60705:2015 Household microwave ovens – Met-
hods for measuring performance

EN 60705:2012 + 
A1:2014

2015/09/11

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 60335-2-4/A1:2015 Particular requirements for spin 
extractors

EN 60335-2-4:2010
Nytt tillägg

2016/08/12

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

EN 300328 V1.8.1 2016/11/30

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

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

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

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

EN 60335-2-11/
A1:2015

Particular requirements for tumble 
dryers

EN 60335-2-
11:2010+A11
Nytt tillägg

2017/02/24

EN 50434:2015 Particular requirements for mains 
operated shredders and chippers

Ny standard 2017/03/31

EN 60335-2-31:2014 Particular requirements for range 
hoods

EN 60335-2-
31:2003+A1+A2
Ny utgåva

2017/04/28

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

EN 61000-3-2:2006 2017/06/30

EN 60335-2-23/
A2:2015

Particular requirements for appliances 
for skin or hair care

EN 60335-2-
23:2003+A1+A11

2017/09/29

EN 60335-2-95:2015 Particular requirements for drives for 
vertically moving garage for residential 
use

EN 60335-2-95:2004 2017/09/29

EN 60335-2-97/
A12:2015

Particular requirements for rolling 
shutters, awnings, blinds and similar 
equipment

EN 60335-2-
97:2003+A11

2017/09/29

EN 60335-2-103:2015 Particular requirements for drives for 
gates, doors and windows

EN 60335-2-103:2007 2017/09/29

EN 60335-2-32/
A2:2015

Particular requirements for massage 
appliances

EN 60335-2-32:2003+A1 2017/11/11

EN 60730-2-5:2015 Automatic electrical controls - Part 
2-5: Particular requirements for auto-
matic electrical burner control systems

EN 60730-2-5:2002 
+A1+A2+A11

2017/11/17

EN 60745-2-3/
A12:2015

Particular requirements for grinders, 
polishers and disk-type sanders

EN 60745-2-3:2011 2017/11/17

EN 50636-2-107:2015 Particular requirements for robotic 
battery powered electrical lawnmo-
wers

2017/12/01

EN 50615:2015 Particular requirements for devices 
for fire prevention and suppresion for 
electric hobs

2018/01/05

EN 61591/A12:2015 Household range hoods and other 
cooking fume extractors – 
Methods for measuring performance

2018/01/12

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.

Uppdateringen av ISO 9001 – Var är vi nu?
Intertek INFO bevakar självklart uppdateringen av kvalitetsstandarden 
ISO 9001. Här kommer senaste nytt om den nya utgåvan som förväntas 
publiceras i slutet av 2015.

Den nya utgåvan av ISO 9001 har snart nått det nästa sista av sex steg som varje ny ISO-
standard går igenom innan den till sist publiceras. Enligt ISO beräknas den omröstning som tar 
standarden vidare till FDIS (Final Draft Standard)-stadiet att hållas i juli. Den slutgiltiga versionen 
beräknas nu publiceras i slutet av 2015.

I januari i år publicerade den internationella organisationen för ackrediteringsorgan, 
IAF, riktlinjer för övergången från den tidigare standarden. Riktlinjerna riktar sig till 
ackrediteringsorgan (t ex Swedac), certifieringsorgan (t ex Intertek) och certifierade företag 
och ger i korta ordalag information om vad respektive grupp bör göra för att förbereda sig 
för övergången.

Många av de övergripande förändringarna är 
gemensamma för ISO 9001 och ISO 14001:

Baserat på de DIS (Draft International Standard)-versioner som publicerades under 2014 är de 
viktigaste förändringsområdena i båda standarderna:
• Fokus på organisationen sammanhang, där man ska göra omvärlds- och ”invärldsanalys” 

för att identifiera intressenterna i värdekedjan och hur deras krav ser ut.
• Ett riskbaserat angreppssätt införs, inklusive en metodik för att hantera hot, möjligheter och 

risker.
• Ett processangreppssätt införs, inklusive planering, styrning, övervakning/mätning, 

uppföljning/utvärdering samt förbättring av processerna.
• Tydligare koppling till organisationens strategier och hur man integrerar mål och åtgärder i 

sina affärsprocesser.
• Tydligare krav på styrning av utlagda processer, dvs outsourcade processer och andra typer 

av underleverantörer.

Förberedelser för certifierade företag
Enligt IAF:s riktlinjer bör certifierade företag genomföra följande för att förbereda sig för den 
nya utgåvan:
• Göra en gap-analys för att identifiera områden som behöver uppdateras för att möta de 

nya kraven.
• Utarbeta en plan för övergången.
• Utbilda alla inblandade i organisationen.
• Uppdatera sitt nuvarande ledningssystem så att det möter de reviderade kraven.
• Hålla kontakt med sitt certifieringsbolag för att planera och genomföra övergången.


