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Plan Do Check Act
– Skapar systematik

Vad har vi för utgångsläge?

Implementerar krav och rutiner

Vi kontrollerar att kraven efterlevs 
och att vi får det vi beställer

Förbättringar görs baserat på 
testresultat och riskbedömningar

PLAN

DO

CHECK

ACT

PLAN



PLAN - Identifiera och introducera

• Vilka produkter och material hanterar vi?
• Produktspecifika krav (leksaker, elektronik, FCM, osv.)
• Generella krav (Reach, lokala lagar osv)

• Sammanställ kravspecifikation/Restricted
Substance List

• Sätta rutiner för:
• Kontinuerlig uppdatering av lagar/regler/RSL
• Hur testning och kontroller ska genomföras
• Vilka standarder som ska följas
• Vilka kostnader som ska hanteras

• Statistik – testrapporter, reklamationer, 
inspektioner, erfarenhet



DO – Implementera krav och riskbedöm 

• Kommunicera kraven/RSL med leverantörer och 
relevanta intressenter.

• Genomför riskbedömningar på produkter, 
material och leverantörer

• Har leverantören signerat avtalet/RSL?
• Omfattas produkten av några certifikat, och har leverantören 

delat dem?
• Hur tillverkas produkten och vad är det för material?
• Är det några extra funktionskemikalier?



CHECK - Systematiskt testande

• Leta där risken tros finnas
• ”Bra” att få fail ibland – kvitto på att 

riskbedömningen fungerar
• Håll koll på lagstiftning och testmetoder för 

att kunna bedöma resultatet



ACT - Substitution

• Viktigt med dialog och uppföljning - Informera 
om problemet

• Begär in orsaksanalys
• Testa om varan när problemet sägs vara åtgärdat
• Följ upp med ytterligare tester

Tillbaka till PLAN
• Fundera på substitution
• Tydliga riskmaterial. Vad är ersättarna
• Hur säkerställer vi att alternativen är bättre?

• Fasat ut PFAS
• Väljer andra material än PVC där det är möjligt



Exempel på riskbedömning



Sittpuff - skum, trä, textil, metall



Vas i keramik för dekoration -
keramik, glasyr + ev ”tassar”



Rullgardin - metall, textil, beläggning 
inkl. lim



Tack för mig! 
- Frågor?
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