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Förord 
Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredje part. Certifiering vid RISE 
handläggs av en särskild avdelning, RISE Certifiering. Certifiering av produkter, processer 
och tjänster vid RISE bedrivs i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17065. De provningar som 
utförs som underlag för certifiering utförs i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025. 
Uppföljande kontroll utförs enligt SS-EN ISO/IEC 17020 alternativt SS-EN ISO/IEC 
17021. 

Denna certifieringsregel bygger på erfarenheter från revisioner och tillverkningskontroll 
inom området och gällande föreskrifter och standarder men kan framöver revideras, t ex 
för anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli 
aktuell om nya föreskrifter och standarder införs eller som en följd av erfarenheterna av 
certifieringsregelns tillämpning. 

Kraven för certifiering utgörs dels av krav på kvalitetssystem enligt dessa regler (CR 
133), dels av upprättat avtal mellan tillverkare och RISE. För respektive produktområde 
kompletteras dessa certifieringsregler med en specifik bilaga för produktområdet, där 
förväntade krav för produktområdet återfinns. Som grund för dessa har Boverkets regler, 
forskningsresultat samt expertkunskap beaktats. 
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1 Inledning 

Denna certifieringsregel omfattar certifieringsprocessen och kraven för certifiering av 
produktionsprocess för produktion av byggprodukter (”P-märkt produktion”). 

Syftet med denna certifieringsregel är att underlätta för tillverkare att förse den nordiska 
marknaden med byggprodukter som uppfyller marknadens förväntade krav på 
respektive byggprodukt. 

Giltiga certifikat utfärdade enligt denna certifieringsregel listas på RISE hemsida. 

2 Omfattning 

2.1 Certifikatets omfattning 

Utfärdade certifikat kan omfatta ett företag eller ett varumärke, och i certifikat 
beskrivna produktområde/n och produktionsställen. 

2.2 Regeln omfattar inte 

Denna regel omfattar inte själva produkten och ska inte ses som en certifiering, 
typgodkännande eller ett bestyrkande av produktegenskaper. 

3 Certifieringsprocessen  

3.1 Ansökan 

Ansökan om certifiering ska ske skriftligen och vara åtföljd av tekniskt underlag (3.1.1). 

3.1.1 Underlag för certifiering 

Underlag för certifiering ska minst innehålla:  

• Beskrivning av kvalitetssystem. 
• Beskrivning av produktionsförhållanden såsom vad som tillverkas, var det tillverkas 

och vilka produktionsprocesser som används. 
• Redovisning av hur för produkten förväntade krav ska tillgodoses. 

 
Alla dokument ska vara försedda med benämning eller nummer samt med datum. 

3.2 Inledande granskning av ansökan 

Vid den inledande granskningen av ansökan kontrollerar RISE dels att denna 
certifieringsregel är tillämplig, dels innehållet i ansökan. Vid oklarheter eller ej komplett 
innehåll klargörs detta med kund innan certifieringsprocessen kan fortsätta. 
Granskningen kan innebära att RISE inte åtar sig uppdraget, vilket då meddelas till den 
sökande med motivering. 

Den sökande får en bekräftelse att ansökan accepterats. Ett avtal om certifiering är 
därmed upprättat. 
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Om underleverantör måste anlitas för hela eller delar av utvärderingen informeras den 
sökande. Denne har rätt att invända mot vald underleverantör. 

3.3 Utvärdering 

Vid utvärderingsprocessen kontrolleras om tillverkarens kvalitetssystem och 
produktionsprocess uppfyller de krav som anges i avsnitt 4, 5 och 6. 

I utvärderingen görs en granskning att krav specificerade i denna certifieringsregel är 
uppfyllda. Detta görs dels genom en granskning av vid ansökan insänd dokumentation, 
dels genom revision på plats hos den sökande. 

I vissa fall kan rapporter från tidigare revisioner för liknande eller snarlika produkter och 
produktionsprocesser användas vid utvärderingen. 

I de fall produktionsprocess och/eller underlaget påvisar brister, dvs ej uppfyller kraven, 
kan utvärderingen avbrytas. 

Resultatet av utvärderingen sammanfattas och lämnas vidare för granskning och beslut.  

3.4 Granskning och beslut 

Utvärderingsarbetet granskas, och vid godkänt resultat går processen vidare till beslut 
om certifiering. När beslutet är klart kan ett certifikat utfärdas.  

3.5 Certifikat 

Certifikatet utfärdas till den sökande och dess giltighet bygger på att villkoren enligt 
denna certifieringsregel fortlöpande uppfylls. 

3.6 Giltighet 

Certifikatet utfärdas med giltighetstid på fem år. Certifikatet kan efter denna tid förnyas, 
se nedan. Giltigheten förutsätter att tillverkarens kvalitetssystem och 
produktionsprocess fortlöpande uppfyller kraven och att den fortlöpande granskningen  
av tillverkarens kvalitetssystem utförs enligt plan.  

3.7 Förnyelse 

Ansökan om förnyelse skall ske skriftligen, minst 6 månader innan giltighetstidens slut. 
Vid ansökan görs en bedömning om vilka åtgärder som krävs för att förnya certifikatet. 
Om inga förändringar skett i regelverk, specifikationer etc. kan certifikatet normalt 
förnyas utan ytterligare åtgärder.  

I bedömningen inför förnyelsen tas också hänsyn till de revisioner av tillverkarens 
kvalitetssystem och produktionsprocess/er som utförts under giltighetstiden. 

3.8 Förändringar av förutsättningar för certifieringen 

Väsentliga förändringar av produktionen ska meddelas RISE för ställningstagande 
huruvida detta påverkar certifieringen eller inte, och vad som eventuellt behöver göras 
för att fortsatt hålla certifiering giltig. 
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Väsentliga förändringar i produktionen kan t.ex. vara uppstart av nytt produktionsställe, 
flytt av produktion till nytt eller befintligt produktionsställe och betydande förändring av 
produktionssätt. 

Utöver detta betraktas också betydande förändringar i kvalitetssystemet som en 
väsentlig förändring som kan påverka förutsättningarna för certifieringen. 

4 Krav  

Företag certifierade enligt denna certifieringsregel skall uppfylla kraven som ställs i 
denna certifieringsregel, samt specifika krav för respektive produktområde som framgår 
av bilagor specificerade i denna certifieringsregel. Denna certifieringsregel skall inte 
användas utan att en bilaga med specifika krav också tillämpas. 

Dessa bilagor finns listade i innehållsförteckningen. Bilagor kan framöver revideras, t ex 
för anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli 
aktuell om nya föreskrifter och standarder införs eller som en följd av erfarenheterna av 
certifieringsregelns tillämpning. Revidering av bilaga kan ske utan att certifieringsregel 
revideras, senaste utgåva av respektive bilaga skall tillämpas och anses vara gällande 
utgåva. 

4.1 Krav på märkning 

Innehavaren av certifikat har rätt att använda avsett av RISE tillhandahållet 
certifieringsmärke. När certifieringsmärket används ska det ske i anslutning till 
företagets namn. Det får inte användas så att det kan ge intryck av att det avser en 
produkt eller som ett bestyrkande av en produkts egenskaper, och det får heller inte 
placeras på produkten/r.  

Vid placering på produktförpackning och andra dokument som tillhör produkten är det 
tillåtet att i text ange att företagets produktion (eller tillverkningsprocess) är certifierad 
tillsammans med certifieringsmärket. Med produktförpackning avses förpackning som är 
löstagbar utan att påverka produktens egenskaper och naturligt avlägsnas vid 
användande. 

Certifieringsmärket får inte förvanskas eller förminskas så att det blir oläsligt. Märket 
återges i svart/vitt. 

RISE kommer i olika sammanhang att övervaka att användningen av märket följer dessa 
regler. 

4.2 Krav på tillverkarens kvalitetssystem 

4.2.1 Allmänt 

Tillverkaren ska upprätta, dokumentera och upprätthålla ett kvalitetssystem för att 
säkerställa produktionsprocessens förmåga att uppfylla de krav som ställs på produkten. 

Dessa krav är dels definierade kundkrav, dels egna angivna krav, samt av marknaden 
förväntade krav. Kundkrav framgår av direkt angivna krav från kund samt generella 
förväntade krav, dessa återfinns i bilagor till denna certifieringsregel. 
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Tillverkarens egenkontroll ska beskrivas i ett kvalitetssystem och vara dokumenterat.  

Produktionsprocessen och styrningen av den ska beskrivas i nödvändig omfattning 
beroende på produktionsprocessens komplexitet. Det ska finnas en styrning och 
spårbarhet av dokument. Underlag från provning och kontroll ska hållas tillgänglig för 
kontrollorganets personal 

Systemet för företagets tillverkningskontroll ska innefatta förfaranden, regelbundna 
inspektioner och provningar och/eller utvärderingar samt användning av resultaten för 
kontroll av råmaterial och andra ingående material eller komponenter, utrustning, 
tillverkningsprocess samt produkt.  

Tillverkningskontrollen ska vara anpassad för aktuell tillverkningstyp och 
tillverkningsmetod (t ex batchstorlek eller produkttyp).  

Resultaten av inspektioner, provningar eller utvärderingar som kräver åtgärd ska 
registreras, liksom eventuella vidtagna åtgärder. Åtgärder som ska vidtas om 
kontrollvärden eller kriterier inte uppfylls ska dokumenteras och uppgifterna förvaras 
under den period som anges i tillverkarens förfaranden för kontroll.  

Tillverkaren ska utse en person som ska ansvara för systemet för tillverkningskontroll vid 
varje tillverkningsenhet och ska tillhandahålla tillräcklig och kompetent personal för att 
upprätta, dokumentera och upprätthålla systemet för tillverkningskontroll. 

4.2.2 Ledningens åtagande 

Tillverkarens kvalitetssystem ska granskas av tillverkarens ledning med lämpliga intervall 
i enlighet med tillverkarens rutiner för att säkerställa dess fortsatta lämplighet och 
effektivitet. Med utgångspunkt av resultatet ska en bedömning göras beträffande 
redovisade prestanda och kvalitet.  

Dokumentation över sådana granskningar ska förvaras under minst tio år.  Denna 
genomgång av kvalitetssystemet ska minst ske en gång årligen. Om signifikanta 
avvikelser från dokumenterade förfaranden registreras ska frekvensen för genomgång 
ökas i lämplig grad. 

4.2.3 Dokumentstyrning 

Rutiner ska vara etablerade för styrning av kvalitetsdokument och datainformation. 

Styrningen ska säkerställa att rätta utgåvor av tillämpliga dokument finns på de platser 
där de ska användas och förhindra oavsiktlig användning av föråldrade dokument. 
Dokument av externt ursprung ska vara identifierade och ha styrd distribution.  
Arkiveringstider ska fastläggas. Som dokument räknas även t.ex. 

• Databaser 
• Styrdata, makron till produktionsutrustning 
• Mailkonversation kopplade till uppdrag 
• Mallar, Offertmall 

4.2.4 Personal  

Ansvar, befogenheter och förhållanden mellan personer som hanterar, utför eller 
verifierar arbete som påverkar produktöverensstämmelse och kvalitet ska definieras. 
Personal som utför uppgifter som påverkar produktöverensstämmelse och kvalitet ska 
ha lämplig dokumenterad kompetens, i form av utbildning, kunnande och erfarenhet. 
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4.2.5 Utrustning  

Utrustning för vägning, mätning och provning som är kvalitetspåverkande ska 
underhållas, kalibreras och regelbundet inspekteras enligt bestämda förfaranden, 
kriterier och frekvens. Resultat från dessa aktiviteter ska dokumenteras. 

4.2.6 Kontraktsgenomgång 

En rutin för arbetsgången vid behandling av kontrakt ska vara etablerad. 

För de av kunden angivna kraven ska arbetet ske efter en checklista eller med hjälp av en 
för ändamålet upprättad blankett, ordersystem. 

De förväntade kraven, icke dokumenterade krav av slutkunden, ska uppfyllas genom att 
välja etablerade funktionsnivåer och krav på materialbeständigheter, se dokument med 
förväntade krav för respektive produktområde. Vid avsteg till lägre krav ska detta 
motiveras till kund. 

4.2.7 Konstruktionsstyrning 

Tillverkaren ska upprätta och vidmakthålla rutiner för att styra och verifiera produktens 
konstruktion. Krav som utgör underlag för konstruktion av produkten ska identifieras 
och dokumenteras. Verifiering av ställda krav utförs i samband med att produkten tas 
fram initialt, enligt förväntade krav för respektive produktområde. Kompletterande 
verifikation kan utföras om kundunika krav ställs. 

4.2.8 Råmaterial och komponenter  

Vid inköp ska val av leverantör, produkter och komponenter väljas med hänsyn till 
slutproduktens prestanda och kvalitet. Specifikationer för inkommande råmaterial och 
komponenter ska dokumenteras.  

Rutiner ska finnas för kontroll av råmaterial, frekvens och omfattning samt även 
hantering av icke överensstämmande material och komponenter skall framgå. 

4.2.9 Produktionsprocess  

Tillverkaren ska planera och utföra tillverkning under kontrollerade förhållanden. 
Systemet för tillverkningskontroll ska dokumentera de olika tillverkningsstadierna samt 
identifiera kontrollförfaranden och de personer som är ansvariga för de olika 
tillverkningsstadierna.  

Under själva produktionsprocessen ska alla kontroller, resultat från dessa och eventuella 
korrigerande åtgärder som vidtas dokumenteras. Dokumentationen ska vara tillräckligt 
detaljerad och exakt för att visa att alla delar av tillverkningsfasen och alla kontroller har 
utförts tillfredsställande. 

4.2.10 Provning och utvärdering av produkter  

Tillverkaren ska upprätta förfaranden för att säkerställa att deklarerade värden för alla 
egenskaper och kvalitet upprätthålls. Metoderna för kontroll är:  

• provning och/eller inspektion av icke färdigställda produkter eller delar därav under 
produktionsprocessen  

• provning och/eller inspektion av färdiga produkter.  
Provning och/eller inspektion ska utföras och utvärderas i enlighet med en plan för 
provning, som även anger frekvenser och kriterier, vilken utarbetats av tillverkaren och 



10 

CR 133 | 2021-08-18 ©  Sida 10 (11) 

 

som uppfyller alla tillämpliga delar av relevanta standarder för provning. Resultat från 
dessa aktiviteter skall dokumenteras.  

4.2.11 Spårbarhet och märkning  

Rutiner ska finnas för att under alla faser i produktion och leverans kunna identifiera 
produkterna för att förhindra förväxling samt uppnå spårbarhet till produktionsställe och 
produktionsbatch eller produkt.  Erforderlig märkning av produkt, förpackning, lagerplats 
etc. ska ske. 

4.2.12 Hantering av produkter och material 

Skador och försämringar ska förhindras vid hantering, packning och lagring av produkter 
och material.   

4.2.13 Hantering av avvikande produkter 

Det ska finnas rutiner för att upptäcka och hantera avvikande produkter. Rutinerna ska 
omfatta sättet för identifiering, dokumentering, beslut om slutbehandling och 
information till berörda instanser. Det ska vara klarlagt vilka som har befogenhet att 
fatta beslut om att acceptera, omarbeta eller kassera avvikande produkter samt vilka 
som ska informeras. Rutinen ska omfatta såväl avvikande produkter under tillverkning 
eller i lager som reklamationer från kunder. 

4.2.14 Korrigerande åtgärder 

Orsaken till avvikelser hos produkter och tjänster ska undersökas och åtgärder ska vidtas 
för att förhindra upprepning. Dokumentation från internkontroll, provning och 
reklamationer med mera ska användas som informationskällor. Resultaten av vidtagna 
åtgärder ska dokumenteras. 

5 Övervakande kontroll 

Övervakande kontroll genomförs för att säkerställa att kraven i 4, 5 och 6 i denna 
certifieringsregel löpande uppfylls. Detta görs genom revision på plats hos 
certifikatsinnehavaren, normalt två gånger per år. Besöksfrekvensen kan reduceras till 1 
gång per år på grundval av produktionens komplexitet och erfarenheter från tidigare 
besök. 

Avvikelser som konstateras vid revision ska utredas och korrigeras av 
certifikatsinnehavare och rapporteras till RISE. 

6 Generella villkor 

Framgår av RISE dokument Generella certifieringsregler för certifiering av produkter CR000. 
Begreppet produkt i CR000 ska i detta sammanhang utläsas som produktionsprocess. 

7 Historik 

2021-08-18  Certifieringsregel fastställd. 
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Till denna certifieringsregel finns nedanstående bilagor, dessa återfinns i separata 
dokument. 

Bilaga 1, Specifika krav för produktområde fönster av trä och trä/metall 

Bilaga 2, Specifika krav för produktområde inner- och ytterdörrar av trä och metall 

Bilaga 3, Specifika krav för produktområde fönster, dörrar, vägg- och takelement av glas 
och metall 

Bilaga 4, Specifika krav för produktområde isolerrutor 

Bilaga 5, Specifika krav för produktområde fönster av PVC 
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