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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att uppnå förståelse kring hur en CE-märkningsprocess går 

till och att kartlägga de faktorer som måste beaktas i en sådan process. Vi har 

utfört vår studie på Lövhults Svets & Smide AB (Lövhults) i Skruv, Småland, 

som producerar vinkelbeslag för täckande konstruktioner av mindre storlek.  

För att ta reda på hur en CE-märkningsprocess går till har ett flertal dokument och 

bestämmelser studerats för att skapa en grundläggande förståelse och insikt kring 

ämnet. Det ledde således till att riktlinje ETAG 015 studerades och att de faktorer 

som skall beaktas vid en CE-märkning av vinkelbeslag identifierades. Vi kom 

tillsammans med Jan-Åke Johansson på Lövhults överens om att undersöka fyra 

olika vinkelbeslag för en potentiell CE-märkning. När vinkelbeslagen valts ut 

genomfördes en noggrann produktgranskning som sedan ställdes mot de 

bestämmelser som återfinns i ETAG 015. Där utpekas faktorer gällande mekanisk 

motståndskraft, brandsäkerhet, miljö, hygien, säkerhet och användbarhet som 

skall beaktas. Dessa faktorer skall specificeras och ges ett värde/förklaring vilket 

kan fastställas via europeiska standarder, beräkning, beräkning och provning eller 

enbart via provning. Dessa beräkningar och provningar utförs av företaget eller av 

ett anmält organ. 

För att en CE-märkning ska vara möjlig måste även den tillverkningsprocess som 

produkterna i fråga genomgår granskas. Lövhults produkter tillverkas av stål 

(Ymagine D1) vilket bearbetas i en stansmaskin, bockningsmaskin och slutligen 

en svetsmaskin. Efter denna bearbetning skickas produkterna iväg för 

galvanisering och återkommer sedan till Lövhults för utleverans till kund. En plan 

för tillverkningskontroll ska upprättas och dokumenteras för att säkerställa 

kvalitén på de tillverkade produkterna. Den tillverkningskontroll som vi föreslår 
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är av enkel natur och grundar sig på visuell kontroll av inkommande material, 

visuell kontroll av utfört arbete vid varje bearbetningsstation och slutligen en 

visuell kontroll inkomna av galvaniserade produkter. En tillverkningskontrollplan 

ska godkännas av ett anmält organ innan den kan anses giltig.  

Resultatet av denna undersökning är att ett flertal åtgärder måste vidtas och att 

kontakt med ett anmält organ måste tas för att Lövhults produkter ska uppfylla 

kraven som efterfrågas och därmed gå att CE-märka.  

Vi för en diskussion i slutet av rapporten vilket resulterar i slutsatser och 

rekommendationer gällande huruvida en CE-märkning av Lövhults produkter är 

något som är värt att satsa på eller inte. 

Nyckelord 

Byggproduktförordningen, CE-märkning, ETAG 015, Spikplåtar, Standard, 

Tillverkningskontroll, Vinkelbeslag 

Summary 

The purpose of this study is to achieve an understanding of how a CE-marking 

process is conducted and to identify the relevant factors that must be considered in 

such a process. We have conducted our study at Lövhults Svets & Smide AB 

(Lövhults) in Skruv, Småland Sweden, which are manufacturing brackets for 

small covering constructions.  

To understand how a CE-marking process is conducted several documents and 

provisions have been reviewed to achieve a basic understanding and insight of the 

subject. It thus led to that guideline ETAG 015 were studied and the factors to be 

considered in the CE-marking of brackets were identified. Together with Jan-Åke 

Johansson at Lövhults we agreed on four different brackets to investigate for a 

potential CE-marking. When these brackets had been selected a thorough 

investigation of these products was conducted, which then were compared with 

the provisions contained within ETAG 015. It states factors regarding the 

mechanical resistance, fire safety, environment, health, safety and usefulness that 

are to be considered. These factors should be specified and given a value / 

explanation which can be determined by European standards, calculation, 

calculation and testing, or only through testing. These calculations and tests shall 

be performed by the company or by a notified body. 

For a CE-marking to be possible to conduct it is mandatory to examine the 

manufacturing process of the products. Lövhults products are made of steel 

(Ymagine D1), which is processed in a punching machine, a bending machine, 

and finally a welding machine. After this processing, the products are sent for 

galvanizing and after which they are delivered back to Lövhults for dispatch to the 

customer. A production control procedure must be established and documented to 
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ensure the quality of the manufactured products. The production control that we 

propose is simple in nature and is based on visual inspection of incoming 

materials, visual inspection of the work performed at each processing station and 

finally a visual check of incoming galvanized products. The manufacturing 

control needs to be approved by a notified body before it can be considered valid. 

The result of this study is that several correcting actions must be performed and 

that contact must be taken with a notified body to ensure that Lövhults products 

meet all the requirements that are demanded and thereby enable the products to 

receive a CE-marking.  

We have a discussion at the end of the report, resulting in the final conclusions 

and recommendations on whether the CE marking of Lövhults products is 

something that is worth investing in or not. 

Key Words 
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Manufacturing control, Nailing plates, Standard 
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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att uppnå förståelse kring hur en CE-märkningsprocess 

går till och att kartlägga de faktorer som måste beaktas i en sådan process. Vi 

har utfört vår studie på Lövhults Svets & Smide AB (Lövhults) i Skruv, 

Småland, som producerar vinkelbeslag för täckande konstruktioner av mindre 

storlek.  

För att ta reda på hur en CE-märkningsprocess går till har ett flertal dokument 

och bestämmelser studerats för att skapa en grundläggande förståelse och 

insikt kring ämnet. Det ledde således till att riktlinje ETAG 015 studerades 

och att de faktorer som skall beaktas vid en CE-märkning av vinkelbeslag 

identifierades. Vi kom tillsammans med Jan-Åke Johansson på Lövhults 

överens om att undersöka fyra olika vinkelbeslag för en potentiell CE-

märkning. När vinkelbeslagen valts ut genomfördes en noggrann 

produktgranskning som sedan ställdes mot de bestämmelser som återfinns i 

ETAG 015. Där utpekas faktorer gällande mekanisk motståndskraft, 

brandsäkerhet, miljö, hygien, säkerhet och användbarhet som skall beaktas. 

Dessa faktorer skall specificeras och ges ett värde/förklaring vilket kan 

fastställas via europeiska standarder, beräkning, beräkning och provning eller 

enbart via provning. Dessa beräkningar och provningar utförs av företaget 

eller av ett anmält organ. 

För att en CE-märkning ska vara möjlig måste även den tillverkningsprocess 

som produkterna i fråga genomgår granskas. Lövhults produkter tillverkas av 

stål (Ymagine D1) vilket bearbetas i en stansmaskin, bockningsmaskin och 

slutligen en svetsmaskin. Efter denna bearbetning skickas produkterna iväg 

för galvanisering och återkommer sedan till Lövhults för utleverans till kund. 

En plan för tillverkningskontroll ska upprättas och dokumenteras för att 

säkerställa kvalitén på de tillverkade produkterna. Den tillverkningskontroll 

som vi föreslår är av enkel natur och grundar sig på visuell kontroll av 

inkommande material, visuell kontroll av utfört arbete vid varje 

bearbetningsstation och slutligen en visuell kontroll inkomna av 

galvaniserade produkter. En tillverkningskontrollplan ska godkännas av ett 

anmält organ innan den kan anses giltig.  

Resultatet av denna undersökning är att ett flertal åtgärder måste vidtas och 

att kontakt med ett anmält organ måste tas för att Lövhults produkter ska 

uppfylla kraven som efterfrågas och därmed gå att CE-märka.  

Vi för en diskussion i slutet av rapporten vilket resulterar i slutsatser och 

rekommendationer gällande huruvida en CE-märkning av Lövhults produkter 

är något som är värt att satsa på eller inte.  
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Summary 

The purpose of this study is to achieve an understanding of how a CE-

marking process is conducted and to identify the relevant factors that must be 

considered in such a process. We have conducted our study at Lövhults Svets 

& Smide AB (Lövhults) in Skruv, Småland Sweden, which are manufacturing 

brackets for small covering constructions.  

To understand how a CE-marking process is conducted several documents 

and provisions have been reviewed to achieve a basic understanding and 

insight of the subject. It thus led to that guideline ETAG 015 were studied 

and the factors to be considered in the CE-marking of brackets were 

identified. Together with Jan-Åke Johansson at Lövhults we agreed on four 

different brackets to investigate for a potential CE-marking. When these 

brackets had been selected a thorough investigation of these products was 

conducted, which then were compared with the provisions contained within 

ETAG 015. It states factors regarding the mechanical resistance, fire safety, 

environment, health, safety and usefulness that are to be considered. These 

factors should be specified and given a value / explanation which can be 

determined by European standards, calculation, calculation and testing, or 

only through testing. These calculations and tests shall be performed by the 

company or by a notified body. 

For a CE-marking to be possible to conduct it is mandatory to examine the 

manufacturing process of the products. Lövhults products are made of steel 

(Ymagine D1), which is processed in a punching machine, a bending 

machine, and finally a welding machine. After this processing, the products 

are sent for galvanizing and after which they are delivered back to Lövhults 

for dispatch to the customer. A production control procedure must be 

established and documented to ensure the quality of the manufactured 

products. The production control that we propose is simple in nature and is 

based on visual inspection of incoming materials, visual inspection of the 

work performed at each processing station and finally a visual check of 

incoming galvanized products. The manufacturing control needs to be 

approved by a notified body before it can be considered valid. 

The result of this study is that several correcting actions must be performed 

and that contact must be taken with a notified body to ensure that Lövhults 

products meet all the requirements that are demanded and thereby enable the 

products to receive a CE-marking.  

We have a discussion at the end of the report, resulting in the final 

conclusions and recommendations on whether the CE marking of Lövhults 

products is something that is worth investing in or not. 
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Abstract 

Detta arbete är utfört som en fallstudie på Lövhults Svets & Smide AB 

(Lövhults) med intentionen att försöka skapa ett underlag för CE-märkning av 

de vinkelbeslag som företaget tillverkar. Tillsammans med företaget pekades 

fyra vinkelbeslag ut som lämpliga kandidater för en potentiell CE-märkning. 

För att erhålla kunskap och förståelse kring hur en CE-märkning av 

vinkelbeslag går till studerades dokument, standarder och bestämmelser från 

Europeiska Unionen vilket slutligen ledde oss till riktlinje ETAG 015. Denna 

riktlinje innefattar de bestämmelser som man skall förhålla sig till vid en CE-

märkning av vinkelbeslag och den fungerar därmed som en teoretisk 

grundplattform. Utifrån detta dokument identifierades de faktorer som är 

relevanta att beakta för de fyra utvalda vinkelbeslagen hos Lövhults. En 

noggrann undersökning och granskning av produkterna genomfördes för att 

erhålla önskade specifikationer som sedan ställdes sedan mot de utpekade 

krav som återfinns i ETAG 015 för att kontrolla produkternas 

överensstämmelse.  

Analysen av denna jämförelse resulterar i slutsatsen att ett flertal åtgärder 

måste vidtas på produkterna och att en tillverkningskontroll behöver 

implementeras. Vidare förs en diskussion kring de för- och nackdelar en CE-

märkning innebär av Lövhults vinkelbeslag. Rapporten avslutas med våra 

rekommendationer som baseras på de presenterade slutsatser som genererats. 

Nyckelord 

Byggproduktförordningen, CE-märkning, ETAG 015, Spikplåtar, Standard, 

Tillverkningskontroll, Vinkelbeslag 

 

  



  
 

VIII 

Martin Jidegren & David Sannéus 

Förord 

Som avslutning på högskoleingenjörsprogrammet Företagsingenjör på 

Linnéuniversitetet i Växjö skrivs ett examensarbete. Arbetet kan utföras både 

praktiskt och teoretiskt där vår uppgift har varit att se om företaget Lövhults 

Svets & Smide AB kan CE-märka sina vinkelbeslag. Inriktningen på 

examensarbetet grundades i de teoretiska kunskaper och intressen vi erhållit 

under studietiden på Linnéuniversitetet. Vår utbildning har berört kvalitet och 

indirekt CE-märkning vilket intresserade oss. Vår studie har på detta sätt varit 

en fördjupning inom kvalitetstekniken som tar upp vad som krävs av en 

produkt för att den ska få säljas på den europeiska marknaden. 

Vår studie har varit mycket lärorik då vi har fått en fördjupad kunskap om hur 

en CE-märkningsprocess kan gå till, och hur standardisering fungerar i 

Europa samt varför det är viktigt med en tillverkningskontroll för att erhålla 

produkter med låg variation i produktionsprocessen. Det har även varit 

lärorikt att se hur ett mindre företags tillverkningsprocess fungerar.  

När osäkerhet uppstått gällande tolkningen av olika dokumenten och 

standarder, samt generella frågor kring rapporten, har vi vänt oss till ett antal 

personer för vägledning. Dessa personer har varit till stor hjälp och utan deras 

bidrag hade arbetet inte varit möjligt att färdigställa. De personer vi vill rikta 

ett stort tack till är:  

Jan-Åke Johansson – Handledare & VD på Lövhults Svets& Smide AB 

Har låtit oss utföra vårt arbete i hans verkstad i Skruv samtidigt som han har 

bidragit med svar på frågor om tillverkningsprocessen och produkterna. 

Jan Oscarsson – Handledare från Linnéuniverstitet 

Har bidragit i stor utsträckning med svar kring frågor rörande standarder och 

hur CE-märkning fungerar, samt besvarat frågor och tillhandahållit 

konsultation angående rapportstruktur och de teoretiskt innehållet i rapporten. 

Tobias Schauerte - Examinator från Linnéuniverstitet 

Har varit till hjälp vid frågor angående strukturen på rapporten samt den 

akademiska skrivningen. Tobias Schauerte har även hållit i en seminarieserie 

där rapporten har granskats och förbättras. 
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1. Introduktion 

I det här kapitlet presenteras information som ger läsaren en förståelse för 

varför arbetet genomförs samt vad vi som skribenter vill uppnå med denna 

studie. 

1.1 Bakgrund 

Den Europeiska Unionen växte fram genom de västeuropeiska politiker som 

var verksamma efter andra världskrigets slut. De arbetade för att trygga en 

fredlig social och ekonomisk utveckling där en accepterad levnadsstandard 

och accepterade arbetsvillkor skulle existera. Under tidens gång har EU:s mål 

utvidgats och fördjupats, där den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 

(EEG) 1985 via Vitboken om förverkligandet av den inre marknaden markerar 

vikten av att en inre marknad med fri rörlighet behöver prioriteras. Den 

Europeiska Unionens huvudsakliga mål uttrycks via Maastrichtfördraget, 

skapat 1993, vilket åberopar främjandet av samarbete för fred, frihet, 

framsteg, samt en fri gemensam marknad där utveckling inom viktiga 

samhällsfaktorer skall prioriteras. 1993 trädde förverkligandet av den inre 

marknaden i kraft (Essunger 1996). 

En marknad där fritt handelsutbyte bedrivs är av väsentlig betydelse för att 

välstånd i en region skall uppstå. Den gemensamma europeiska marknadens 

framgång bygger på att de barriärer som hindrar varor, tjänster, kapital och 

människor från att röra sig fritt har eliminerats eller minimerats. Europeiska 

unionen har valt att istället införa särskilda lagar, riktlinjer och standarder för 

att säkerställa unionens intressen rörande det bedrivna handelsutbytet 

(Europeiska kommissionen 2000). 

Flertalet av dagens produkter som cirkulerar på den europeiska marknaden 

omfattas därmed av någon form av lagstiftning. Det kan vara på en nationell 

nivå och/eller på EU/EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) nivå. 

EES-avtalet inkluderar Norge, Island och Liechtenstein till den europeiska 

marknadens bestämmelser (Sveriges Riksdag, EU-upplysningen 2013). Dessa 

bestämmelser avser att garantera att särskilda krav gällande hälsa, säkerhet 

och miljö uppfylls. Alla produkter och tjänster som släpps på den europeiska 

marknaden berörs av produktsäkerhetsdirektivet vilket åberopar ett allmänt 

säkerhetskrav. En vara respektive tjänst anses vara säker då den vid rimlig och 

förutsägbar användning inte riskerar berörd persons hälsa och säkerhet, 

eventuellt endast förknippas med en låg risk. Varor eller tjänster förknippade 

med risker måste vara förenliga med hög säkerhetsnivå så att personens hälsa 

och säkerhet kan garanteras (Enterprise Europe Network 2012a). 
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Då olika nationella regler, bestämmelser och preferenser existerar bidrar det 

till ett försvårat handelsutbyte. Ett förtydligande exempel på detta kan vara 

den svenska gaffelmärkningen som avser att garantera att en produkt följer 

Sveriges byggregler jämfört med den tyska Ü - märkningen som avser att 

garantera att en produkt uppfyller utpekade krav i Tyskland. När dessa 

garantimärken efterfrågas i respektive land medför det ett försvårat 

handelsutbyte då produkten måste tillmötesgå marknadens kravspecifikation 

för att möjligöra försäljning över landsgränserna (SP, Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut 2013). För att kringgå detta hinder har EU valt att applicera 

följande princip: Om en produkt uppfyller kraven i ett EU-land skall denna 

produkt kunna säljas fritt i övriga länder inom EU och därmed ska en produkt 

med särskilda krav gällande hälsa, miljö och säkerhet vara enhetliga i samtliga 

EU-länder (Enterprise Europe Network 2012a). 

När en produkt som omfattas av EU:s särskilda krav och tillmötesgår dessa, 

kan den CE-märkas. Detta märke agerar som ett synligt bevis på att 

produkten följer EU:s lagar. De produkter som omfattas av kravet på CE-

märkning får endast marknadsföras och säljas så länge de är CE-märkta 

(Enterprise Europe Network 2012a). Detta är en påtvingad reglering som 

gäller samtliga medlemsländer inom EU/ESS som därmed måste anpassa sina 

nationella lagar så att de stämmer överens med EU:s lagar. Det är viktigt att 

förstå att CE-märket endast intygar att produkten uppfyller de lagliga krav 

som efterfrågas och att den inte beskriver något om produktens kvalitet, 

funktion eller prestanda (Enterprise Europe Network 2012a). Exempel på 

produkter där CE-märkning kan krävas är maskiner, byggbeslag, 

konstruktionsvirke, elektriska apparater och leksaker (Abrahamsson, Wester-

Odbratt & Sjöström 1998). 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns olika faktorer som måste säkerställas och uppfyllas för att en 

produkt ska gå att CE-märka. Dessa faktorer skiljer sig beroende på vilken 

produkt det är och inom vilket område den är menad att användas 

(Europeiska kommissionen 2013b). Faktorerna måste fastställas och 

analyseras för att säkerställa att produkten uppfyller de krav som utlovas. 

Beroende på vilken bransch och vilket användningsområde produkten har 

samt tillhör blir särskilda faktorer relevanta att beakta. Produkter som är 

menade att användas inom byggbranschen kan exempelvis kräva 

dokumentation och tester av relevanta faktorer som exempelvis hållfasthet, 

flamrisk, miljöpåverkan med flera (Boverket 2013a). Detta betyder att en 

produkt kan omfattas av många olika krav beroende på antalet påverkande 

faktorer. Varje produkt kan således kategoriseras till en särskild bransch 

vilket ofta beskriver de faktorer som inledningsvis bör vara relevanta att 

beakta. Respektive bransch omfattas av olika direktiv eller förordningar som i 



  
 

3 

Martin Jidegren & David Sannéus 

sin tur omfattas av olika standarder till specifika produkter (Europeiska 

kommissionen 2000). Produkter som kategoriseras till byggbranschen 

omfattas av byggproduktförordningen och produkter kategoriserade som 

maskiner omfattas av maskindirektivet etc. För att ta reda på vilka faktorer 

som måste tas hänsyn till för en specifik produkt används detaljerade 

bestämmelser i form av harmoniserade standarder eller så kallade riktlinjer, 

dessa ska klargöra vilka krav som måste uppfyllas på respektive produkt. Den 

1 juli 2013 träder nya lagar och regler ikraft för byggprodukter vilka omfattas 

av byggproduktförordningen. Dessa krav måste tillmötesgås av tillverkande 

företag som producerar produkter till byggbranschen (Enterprise Europe 

Network 2012b). 

För ett företag kan det vara besvärligt att på egen hand ta sig igenom de 

bestämmelser som avses för en relevant produkt, då dokumenten är 

omfattande och gedigen kunskap om procedurer för certifiering och 

godkännande av produkter krävs. I de fall som företaget inte klarar av att 

genomföra en CE-märkningsprocess med befintlig kunskap kan expertis 

tillgås via konsultinhyrning, det vill säga erhållas externt. Även kurser inom 

ämnet finns att tillgå som kan leda till ökad kunskap. Detta kräver dock 

tillgång till kapital vilket innebär att genomförandet av en CE-märkning kan 

bli svårt för ett mindre företag med begränsade resurser. (Cemarkingnordic 

2013). 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att uppnå förståelse för hur en CE-märkning 

genomförs så att vi kan kartlägga de faktorer som behöver beaktas i en sådan 

process för att senare kunna kontrollera produkternas överensstämmelse med 

dessa faktorer. 

1.4 Problemformulering 

Vilka faktorer påverkar genomförandet av en CE-märkning av produkter som 

omfattas av byggproduktförordningen? 

1.5 Målsättning 

Målsättningen är att kartlägga de dokument och bestämmelser som skall tas i 

beaktande för att en CE-märkning skall erhållas. Genom att CE-märka 

produkter utökas företagets konkurrenskraft på marknaden och på så sätt kan 

en ökad försäljning genereras.  
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1.6 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till byggbranschen, där produktkategorin vinkelbeslag 

inom byggproduktförordningen endast kommer behandlas. Vi har valt att 

enbart undersöka de fyra mest förekommande vinkelbeslagen i det aktuella 

företaget eftersom arbetet annars skulle bli för omfattande. 

1.7 Tidsram 

Denna studie har genomförts på vårterminen 2013 under perioden vecka 4 – 

12 på halvfart 50%, senare under veckorna 13 – 23 på helfart 100%. 

1.8 Terminologi 

EC Decision XXXX/XXX/EC – Är ett dokument med beslut taget av 

Europeiska kommissionen 

EN ISO XXXX:XXXX – Är namn på en europeisk standard 

EN XXXX:XXXX – Är namn på en global standard 

ETAG – Är en riktlinje anpassad för en specifik produktkategori. 

Eurocode – Det är en europeisk standard med avseende på bärande 

byggnadskonstruktioner. Standarden är tillämplig i samtliga EU-länder och 

ESS-länder. 

Harmoniserad Standard – En standard som är upprättad på uppdrag av 

Europeiska kommissionen. 

Passivering – Är en skyddande hinna som omsluter stålets behandling 

(zinkbehandling) så att kontakten med oxidationsmedlet begränsas. 

Riktlinje – Ett dokument med bestämmelser som skall beaktas och uppfyllas 

av en specifik produkt eller produktkategori för att erhålla en CE-märkning. 

Standard – En standard är ett bestämt förhållningssätt som tillämpas på en 

vara eller en process i syfte att säkerställa att utpekade specifikationer erhålls 

och tillmötesgås.  
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2. Metodologi 

I detta kapitel presenteras användbara metodologier och metoder lämpade 

för studier på universitetsnivå.  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Här beskrivs två vetenskapliga förhållningssätt som är aktuella för forskare 

idag. 

2.1.1 Positivism 

Positivismens ursprung kommer från naturvetenskapen där grundaren, 

Auguste Comte under 1800-talet hade ett mål att skapa en metodologi som 

skulle fungera för alla vetenskaper. Grundprincipen bygger på att en specifikt 

formulerad hypotes ska kunna prövas genom observationer och tester. En 

svårighet är att forskaren som person inte på något sätt får bli påverkad eller 

själv påverka resultatet. Det vill säga allt som inte kan provas empiriskt så 

som politisk ståndpunkt, religiös tro eller känslomässig fallenhet inte får 

inverka på resultatet. Detta leder till en annan viktig aspekt inom 

positivismen: forskaren ska kunna bytas ut och med samma förutsättningar 

ska den nya forskaren komma fram till exakt samma resultat. Eftersom alla 

uppskattningar och bedömningar ska ersättas med vetenskapliga mätningar 

där även förklaringar till fel ska kunna bli beskrivna med orsak - verkan 

förhållande (Wallén 1996). Ett annat kännetecken för positivismen är tanken 

om att alltid studera hela problemet utifrån olika delproblem. Dessa 

delproblem studeras separat där de olika delarna kan ses som enheter som 

bygger ihop helheten (Patel & Davidson 2011). 

2.1.2 Hermeneutik 

Den hermeneutiska metoden kan beskrivas som ett tillvägagångssätt efter 

sökandet av en inre mening och en helhetsförståelse. Hermeneutik kan även 

ses som en tolkningskonst där förståelsen och inblicken ökar ju djupare 

forskaren söker (Alvesson & Deetz 2000). Tolkningen kan bestå av många 

delar, som helhetstolkningen av symboler med speciell enskild betydelse och 

även förståelsen av skrifter så som bibeln och andra religiösa texter. 

Hermeneutiken riktar sig härmed till tolkning och förståelse för det specifika 

forskningsområdet och är på detta sätt motsatsen till positivism (Patel & 

Davidson 2011). Inom hermeneutik är forskaren subjektiv och använder sig 

av egna erfarenheter. Forskaren använder sin förkunskap för att skapa sig en 

egen uppfattning för att med denna som utgångspunkt kunna tolka och förstå 

forskningsområdet. Hermeneutik förespråkar att helheten ska studeras istället 
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för positivismen där delförståelse är att föredra. Forskaren kan även skifta 

mellan helhets- och detaljnivå och på detta sätt skapa en bredare förståelse för 

området. Under hela forskningsprocessen använder sig forskaren av sina egna 

erfarenheter som utgångspunkt för att skapa en egen förståelse inom 

forskningsområdet. Detta gör att forskaren kan tolka och hitta sammanhang 

som ligger bakom den direkta texten eller samtalet (Wallén 1996). 

2.1.3 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 

I denna studie har det positivistiska förhållningssättet använts tillsammans 

med det hermeneutiska. Eftersom undersökningen har varierat mellan 

faktainsamling och tolkning av dokument har båda synsätten tillsammans 

utgjort grunden till studien. Kartläggningen av den relevanta riktlinjen är ett 

bra exempel på dessa eftersom vi har varit tvungna att tolka det dokument 

som beskriver genomförandet och kraven för en CE-märkningsprocess, 

samtidigt som kraven måste kunna styrkas med provning eller beräkning på 

produkten. Även vid en kartläggning av tillverkningsprocessen har båda 

förhållningssätten utnyttjats, dock har här det positivistiska förhållningssättet 

utnyttjats i större utsträckning.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Här förklaras tre vanliga angreppssätt som kan användas vid 

forskningsundersökningar.  

2.2.1 Deduktiv forskning 

Med ett deduktivt arbetssätt utgår forskningen från allmänna principer och 

redan utformade samt beprövade teorier. Dessa teorier används senare för att 

prova och analysera empirin i det aktuella fallet. Informationen samlas in, 

tolkas och analyseras utifrån den befintliga teorin (Befring 1992). 

Objektiviteten i forskningen kan på detta sätt stärkas på grund av att 

informationen och resultatet utgår från befintlig teori. En fallgrop i denna 

forskningsmetod ligger i att teorin som utgör utgångspunkt för forskningen 

kan påverka och rikta forskningen så att intressant information förbises, detta 

eftersom utgångspunkten baseras på befintliga teorier. På så sätt kan nya 

upptäckter hämmas (Patel & Davidson 2011). 

2.2.2 Induktiv forskning 

Induktiv forskning utgår från observationer och analyser av fenomen, dessa 

kan senare formas till nya teorier (Befring 1992). Det vill säga med induktiv 
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forskning menas att det inte finns någon specifik teori att utgå från. 

Utgångspunkten har inte funnits i befintliga teorier utan en teori skapas och 

formuleras utifrån den informationen som erhålls från undersökningen. Det 

induktiva angreppssättet medför att den teori som skapas sällan blir så 

generell att den senare går att applicera och användas under deduktiv 

forskning, eftersom teorin baseras endast på den specifika empiriska 

informationen från det specifika fallet (Patel & Davidson 2011). 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion beskrivs som en kombination mellan induktiv och deduktiv 

forskning. Den induktiva delen består av att hitta ett förslag till en teoretisk 

metod eller teori som kan skapa förståelse för det specifika fallet. Nästa steg 

består av att prova den utformade hypotesen eller förslaget till den teoretiska 

metoden mot mer generella problem. Detta ger en bredare och mer generell 

teori vilket är den deduktiva delen. Arbetssättet gör att forskaren inte blir lika 

låst genom att välja enbart en deduktiv eller en induktiv forskning. Dock 

finns det en risk att forskarens egna idéer och erfarenheter styr 

genomförandet. Detta kan leda till att forskarens tidigare erfarenheter har allt 

för stor inverkan på teorin utan att alternativa tolkningar tas i beaktning (Patel 

& Davidson 2011). 

2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppsätt 

Vi har använt oss av det deduktiva tillvägagångssättet för att försöka 

kvalitetssäkra en produkt i enlighet med den relevanta riktlinjen. I den 

bemärkelsen återfinns inte mycket utrymme för egna tolkningar och 

antaganden utöver den kompabilitet som eventuellt existerar mellan produkter 

från samma produktkategori. 

2.3 Forskningsmetod 

Nedan presenteras två forskningsmetodiker med tillhörande delmetoder. 

2.3.1 Kvalitativ forskning 

Med kvalitativ forskning menas förmågan att kunna se eller urskilja något 

specifikt och på så sätt kunna finna en betydelse och en mening med den 

framtagna informationen (Bengtsson, Hjorth & Thelander 1998). Det 

kvalitativa forskningstillvägagångssättet utmärker sig i det avseendet att 

ingen begränsning gällande antal variabler och påverkande faktorer 

nödvändigtvis tillämpas. Undersökningar som anammar det kvalitativa 
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angreppssättet tenderar därmed att generera en mer detaljerad information 

kring det undersökta ämnet/området än det kvantitativa tillvägagångssättet. 

Eftersom den information som erhålls vid kvalitativ forskning varierar och 

oftast inte är organiserad till något specifikt område/grupp krävs vanligen ett 

komplext arbete för analysera observerad data för att kunna göra reliabla 

generaliseringar. Det kvalitativa angreppssättet förespråkas då komplexa eller 

känsliga ämnen/områden skall undersökas, där figural data har svårt att ge en 

rättfärdig bild av undersökningsområdet. För att genomföra kvalitativ 

forskning finns en mängd metoder som kan tillämpas. Fyra av de vanligare 

beskrivs nedan (Trochim 2006). 

2.3.1.1 Deltagande observation 

Den här metodiken bygger på att observatören sätter sig in i ämnet/området 

till den grad att undersökaren kan betraktas som en erfaren person i relation 

till det observerade ämnet/området. Detta betyder således att denna metod 

ofta blir väldigt tidskrävande, där tidsramen sträcker sig från ett par månader 

till ett par år. Anledningen till metodikens tidsåtgång är att kunna försäkra sig 

om att observatören kan göra en naturlig observation av fenomenet utifrån en 

insatt persons synvinkel och därmed generera verklighetstrogen information 

(Trochim 2006). 

2.3.1.2 Direkt observation 

Direkt observation skiljer sig från deltagande observation framförallt genom 

att observatören inte försöker bli en del av det system som undersöks utan 

endast visuellt iakttar processen. Man eftersträvar en så diskret observation av 

ämnet/området som möjligt för att se till att störning på grund av själva 

iakttagelsen uteblir. Det betyder att möjligheten att med hjälp av teknologiska 

medel genomföra indirekta observationer existerar, exempelvis via inspelning 

av undersökningsområdets händelseförlopp. Direkt observation utmärks även 

då ett speciellt fenomen eller händelseförlopp ska granskas ur ett större 

helhetssystem. Tidsåtgången vid tillämpning av denna metodik blir således 

mindre än den som krävs vid deltagande observation (Trochim 2006). 

2.3.1.3 Ostrukturerad intervju  

Den här metoden bygger på att en direktkontakt mellan undersökaren och den 

som skall undersökas skapas. Det utmärkande med en ostrukturerad intervju 

är att personen som för intervjun inte nödvändigtvis måste ha några 

standardiserade frågor, vilket generellt sett skulle kunna anses relevant, utan 

snarare endast riktar in sig på ett område och låter intervjun genomföras på ett 

mer spontant sätt. Undersökaren har friheten att låta anpassa sin intervju till 

den specifika situation som utspelar sig och därmed lämpar sig denna 

metodik väl då en bred bild av undersökningsområdet/ämnet önskas uppnås. 
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Nackdelen med denna metodik är att den erhållna informationen tenderar att 

bli omfattande och svåranalyserad (Trochim 2006). 

2.3.1.4 Strukturerad intervju 

I motsats till en ostrukturerad intervju har en strukturerad intervju 

standardiserade frågor. Dessa frågor är sedan tidigare utformade så att svaren 

lätt går att jämföra med varandra. Detta är endast möjligt att genomföra på ett 

reliabelt sätt om frågorna som ställs är exakt lika. Dessa frågor kännetecknas 

av att vara korta och specifika så svaren senare blir enkla att analysera och 

dra slutsatser från (Bryman 2008). 

2.3.2 Kvantitativ forskning 

Det kvantitativa tillvägagångssättets ansats betyder att undersökningens 

struktur är förutbestämd och därmed blir bearbetningen av inkommen data 

mycket enklare än vid kvalitativ forskning. Detta är en forskningsstrategi som 

tillämpar ett kvantifierat insamlingssätt av data samt analys där ett deduktivt 

synsätt beskriver förhållandet forskaren har mellan teori och praktik (Bryman 

2008). Här är de parametrar och faktorer som beaktas detsamma mellan olika 

forskningsobjekt som ingår i undersökningen, vilket betyder att arbetet för att 

tyda den insamlade informationens betydelse mot varandra underlättas. Vid 

kvantitativa tillvägagångssätt efterlyses vanligtvis ett resultat som kan 

generaliseras till andra situationer och grupper än just de som behandlats i 

den aktuella undersökningen vilket enklast erhålls då homogena parametrar 

beaktas. Ett exempel på kvantitativ datainsamling/tillvägagångssätt kan vara 

enkätundersökning (Bryman 2008). 

2.3.3 Vår forskningsmetod 

Vi har utfört arbetet efter den kvalitativa forskningsmetodiken då vi har 

intervjuat de personer som påverkar tillverkningen av produkterna i 

processen. Vår studie omfattas av väldigt få personer eftersom det är ett litet 

företag som studien är utförd på och största delen av produktionsprocessen är 

automatiserad. Våra intervjuer har präglats av både det strukturerade och 

ostrukturerade tillvägagångssättet där de ostrukturerade intervjuerna använts 

för att erhålla en bred bild och övergriplig förståelse för den situation och det 

problem vi står inför. De strukturerade intervjuerna har tillämpats då mer 

specifik information kring tillverkningsprocessen och produkten efterfrågats 

för att försäkras om dess överrensstämmelse med de angivna kraven i den 

riktlinje som produkten ska förhållas till. 

Utöver den beskrivna intervjutekniken har direkt observation utförts för att 

försäkra oss om hur tillverkningsprocessen går till, samt fastställa 
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reliabiliteten av inkommen information genererad från de utförda 

intervjuerna. Vi har inte gjort någon deltagande observation då tid för detta 

inte funnits.   

2.4 Undersökningsmetod 

Här beskrivs två övergripande tillvägagångssätt som kan användas vid en 

undersökning som denna. 

2.4.1 Fallstudie 

Den mest utmärkande egenskapen hos en fallstudie är att endast ett fall 

studeras, dock kan en forskare vid enstaka tillfällen använda sig av flera fall 

men det är inte vanligt förekommande. Denna undersökningsmetod skapar en 

djupare förståelse för vad som påverkar det enskilda fallet. Vid studier mot ett 

bredare spektrum används andra undersökningsmetoder så som en 

surveyundersökning (Denscombe 2009). Fallstudien kan förklaras med att gå 

på djupet med en specifik studie och därmed skaffa information som en annan 

undersökningsmetod inte tar hänsyn till. Detta eftersom forskaren då endast 

behöver ägna sina krafter på ett enstaka fall istället för flera olika. I en 

fallstudie behöver forskaren inte förbättra ett fall utan denne kan styra studien 

så att resultatet kan leda till att personer blir medvetna om hur det fungerar i 

det specifika fallet. På detta sätt upplyses personerna som ska göra 

förändringen istället för att forskaren själv ska stå för förändringsprocessen. 

Det finns även en möjlighet att genom en fallstudie förklara varför vissa 

situationer uppkommer. En fallstudie lämpar sig när forskaren vill undersöka 

ett fall på djupet snarare än flera fall ytligt (Denscombe 2009). En nackdel 

med en fallstudie är att det är svårt att veta om det studerande fallet är vanligt 

förekommande eller om liknande fall skulle kunna inträffa i andra 

organisationer eller förhållanden (Wallén 1996). 

2.4.2 Surveyundersökning 

I en surveyundersökning görs en detaljerad granskning, vilket vanligen 

används vid anskaffning av information till exempelvis en kartläggning. En 

surveyundersökning ska skapa en bred överblick för att kunna ta in 

information tillsammans med fokus på den specifika tidpunkten som den 

utförs på, det vill säga information i nuläget. Surveyundersökningar kan 

genomföras på olika sätt exempelvis med intervjuer, observation och 

frågeformulär (Denscombe 2009). Undersökningsmetoden ger möjligheten att 

samla in information från exempelvis ett företag där först en större mängd 

studeras som till exempel via en enkätundersökning, för att senare med ett 

stickprov gå djupare. Vid ett exempel som detta ligger stor vikt på att urvalet 
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av stickprovet motsvarar företagets syn på enkätuppgifterna och på detta sätt 

kan resultatet generaliseras från enkätundersökningen (Patel & Davidson 

2011). En surveyundersökning kännetecknas av insamling av information 

under en speciell tidsperiod med en så bred och omfattande täckning som 

möjligt (Denscombe 2009). 

2.4.3 Vår undersökningsmetod 

Studien som vi har utfört kan ses som en fallstudie med inslag av en 

surveyundersökning. Undersökningen är utförd på ett litet företag som 

använder sig av en produktionsprocess som kartlades och kan ses som 

semiautomatisk. Då studien endast tar upp produkter som omfattas av ETAG 

015 vilket är en relevant riktlinje som kan används som underlag vid en CE-

märkning, ser vi att liknande företag med produkter som omfattas av denna 

riktlinje kan gynnas av den tolkning vi tagit fram. 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Här beskrivs hur man på ett vetenskapligt sätt kan tolka dokument samt 

skillnaden på primär- och sekundär data. 

2.5.1 Primär- och sekundär data 

Primärdata är den data som erhålls direkt från ursprungskällan genom olika 

metoder så som en intervju. Sekundärdata är information som erhållits från 

någon annan än direkt från den ursprungliga källan (Patel & Davidson 2011). 

I många fall är det inte lätt att avgöra om informationen kommer från en 

primär eller en sekundärkälla. Denna kunskap är dock viktig eftersom den 

avgör hur informationen i fråga går att använda. Generellt sett sägs att ju 

närmare källan är ursprungssituationen desto mer tillförlitlig är den (Holme & 

Solvang 1997). 

2.5.2 Dokument 

Den dokumentteori som beskrivs belyser användandet av officiella dokument 

från statliga myndigheter inom forskningen. Dessa dokument klassas som 

sekundärdata. Det finns stora mängder av officiella dokument från statliga 

myndigheter allt från diverse protokoll till granskningar av katastrofer 

(Bryman 2008). Dessa dokument verkar vara auktoritativa då informationen 

skapas av myndigheter med stora resurser vilket ger dem en god trovärdighet. 

De verkar även vara objektiva då den personalen som utför studien kan anses 

vara opartiska och faktabaserade som exempelvis statistik som har formen av 
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siffror där det inte finns utrymme för några oklarheter. På grund av detta har 

användandet av officiella dokument inom forskningen fått en stor betydelse. 

Det som även måste tas till beaktning är hur ett specifikt dokument 

överensstämmer med detta och om de verkar vara auktoritativa, objektiva och 

faktabaserade vilket till stor del beror på mängden data som dokumentet 

innehåller (Denscombe 2009). 

2.5.3 Vår datainsamlingsmetod 

Dokumenten som används i denna studie har bland annat fastställts av 

European Organisation for Technical Approvals (EOTA), European 

committee for standardisation (CEN) och Europeiska kommissionen med 

flera. Dessa dokument har använts då de är regler och bestämmelser som är 

fastslagna av EU, vilket är det beslutande organ som samtliga medlemsländer 

ska förhålla sig till. Datainsamlingen är genomförd så att sekundärkällor ska 

undvikas där de är möjligt. De personerna vi intervjuat anser vi vara 

primärkällor medan den undersökta riktlinjen är ett dokument fastställt av 

EOTA, vilket är en sekundärkälla. En del teorier som vi använt oss av anses 

vara sekundärkällor då de hänvisar till andra forskares och skribenters arbete i 

vissa sektioner. 

2.6 Urval 

Här förklaras de urvalstillvägagångssätt som är vanligen förekommande vid 

forskningsundersökningar. 

2.6.1 Urvalsram 

Urvalsramen definieras som en uppställning av alla de enheter som inkluderas 

av en vald population/system. Det är endast inom urvalsramen som 

generaliseringar bör anses reliabla (Bryman 2008). 

2.6.2 Sannolikhetsurval 

Sannolikhetsurval betyder att de enheter som beaktas ur en population/system 

valts ut slumpmässigt och därmed är sannolikheten känd för att varje enskild 

enhet, vilket leder till att alla som inkluderas i undersökningen har samma 

sannolikhet att omfattas i studien. Här antar man att ett representativt urval 

bildas då sannolikhetsurval används, där målet är att minimera urvals- och 

samplingsfelen. Utmärkande för sannolikhetsurvalet är att det går att göra 

generaliseringar utifrån det gjorda stickprovet på hela den undersökta 

populationen/systemet. Det är däremot viktigt att vara medveten om 
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skillnaden på population/systemdata och stickprovsdata, då stickprovsdata 

endast återger en generaliserad bild av populationen/system vilket inte 

återspeglar hela populationen/systemets alla detaljer och skiljaktigheter 

(Bryman 2008). 

2.6.3 Icke-sannolikhetsurval 

I motsatts till hur sannolikhetsurvalet genereras tas icke-sannolikhetsurvalet 

istället fram på ett icke-slumpmässigt sätt. Det betyder att särskilda enheter 

inom den undersökta populationen/system har större chanser att inkluderas än 

andra. Tre av de vanligare urvalsstrategierna är bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval och kvoturval. Bekvämlighetsurvalets angreppssätt betyder att 

forskaren väljer ut de enheter som för tillfället råkar finns tillgängliga när 

undersökningen genomförs. Snöbollsurvalets metodik liknar föregående 

angreppssätt då forskaren tar kontakt med en grupp enheter som råkar vara 

tillgängliga, men använder sig sedan av dessa enheter för att få ytterligare 

kontakt med fler respondenter. Den tredje urvalsstrategin, kallad kvoturval, 

betyder att forskaren tar fram ett antal kategorier och sedan bestämmer ett 

antal enheter som skall inkluderas i undersökningen från varje framtagen 

kategori (Bryman 2008). 

2.6.4 Vårt urval 

Den urvalsram som beaktas i denna studie består av de intervjuer som 

genomförts. Det icke-sannolikhetsurvalet som genomförts har varit ett 

bekvämlighetsurval där den intervju som vid verkstadsbesöket genomförts 

var med den personen som äger företaget. Eftersom det är ett litet företag var 

urvalet givet. De sannolikhetsurval som genomförts har varit för att få en 

insikt i ämnet, så som telefonintervjuer och personliga möten med personer 

med specifik kompetens. 

2.7 Sanningskriterier 

Här beskrivs de sanningskriterietermer som är relevant att ta hänsyn till för 

att erhålla en akademisk metoddel. 

2.7.1 Validitet 

Validiteten syftar till om den undersökning som genomförs mäter det som 

den avses mäta (Befring 1994). Det vill säga hur giltigt mätresultatet är. Två 

vanliga typer av validitet är teoretisk- och empirisk validitet. Den teoretiska 

validiteten handlar om att en mätning som utförs utgår från en speciell teori. 
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Resultaten jämförs senare med denna teori genom vilken deras relevans 

senare kontrolleras. Om resultatet strider mot teorin kan detta ses som att 

mätningen utförts på ett felaktigt sätt. Detta resulterar i att mätningen inte har 

mätt det som var avsett att mätas. Den empiriska validiteten utgår istället från 

att testa mätresultaten mot andra liknande tester och på detta sätt skapa en 

bild av validiteten hos mätmetoden som använts (Befring 1994). 

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver hur tillförlitlig information är (Ejvegård 2009). 

Reliabiliteten kan också beskriva hur mycket det är möjligt att reducera 

mätfelen i resultat av mätningen. När reliabiliteten utvärderas finns ett vanligt 

arbetssätt där mätningen genomförs flera gånger, vilket ökar stabiliteten i 

mätningen. Denna utvärderingsmetod brukar kallas test- retest- metoden 

(Befring 1994). Reliabiliteten beskriver även om undersökningen är pålitlig 

vilket innebär att det går att genomföra likartade tester som genererar samma 

resultat. Ju mer det går att lita på att resultatet upprepas med samma utgång, 

desto högre reliabilitet har studien (Eliasson 2010). 

2.7.3 Objektivitet 

Objektiviteten hos en studie hänvisar till att forskaren inte inverkat något på 

resultatet. Det vill säga att undersökningen har varit opartisk och tagit upp 

alla aspekter. Objektivitet kan även skildra den erhållna empiriska 

informationen och hänvisar då till exempel om informationen har varit 

vinklad eller påverkad av källan (Denscombe 2009). 

2.7.4 Generaliserbarhet 

Generalisering kan också kallas extern validitet och är då två eller fler 

händelser undersöks och baserat på den observationen dra uppskattade 

slutsatser kring kommande utfall av likande händelser. För att en 

undersökning ska gå att generalisera måste den utföras på ett vanligt 

förekommande fall. Detta är viktigt att tänka på när valet av undersökningen 

sker för att välja en undersökning som senare kan användas till andra 

liknande fall. På så vis kommer undersökningen kunna användas till mer än 

bara det som forskaren har gjort undersökningen på (Wallén 1996). Även 

valet av undersökningsmetod är viktigt att ta med i beräkningen, så som i en 

fallstudie där ett specifikt fall studeras. Generaliserbarheten är här direkt 

knuten till vilka fall som valts att undersökas och om dessa fall kommer att 

spegla fler liknande situationer. För att kunna generalisera en fallstudie med 

andra liknande situationer finns några viktiga aspekter. Dessa består av att 

hitta viktiga kännetecken i studien som kan spegla andra liknande fall samt att 
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visa hur det går att jämföra fallstudien och dessa kännetecken med andra 

liknande situationer (Denscombe 2009). 

2.7.5 Våra sanningskriterier 

För att säkerställa att insamlad empirisk information håller hög standard i 

fråga om validitet och reliabilitet har vi genomfört kvalitativa intervjuer med 

den person som arbetar inom det område som undersökts. Vi har sedan 

kontrollerat och jämfört de erhållna svaren från intervjuerna med egna 

objektiva observationer. I de fall frågetecken uppstått har återkoppling med 

den intervjuade individen genomförts så att samtliga ovissheter eliminerats. 

De genomförda intervjuerna har skett på plats i verkstaden samt på mejl. Det 

är två trygga platser för den intervjuade personen att befinna sig på då 

utfrågning sker. Vi har även utfört intervjuer via telefon där bland annat 

personer med specifika kunskaper har frågats.  

För att bibehålla ett objektivt syn- och undersökningssätt har frågor upprepats 

och presenterats med skilda formuleringar så att eventuella subjektiva 

tolkningar kunde uppdagas. Då vi ansett att vi erhållit olika svar på homogena 

frågor har en återkoppling skett där all insamlad information presenterats för 

individen som sedan fått ta ställning och återge ett slutgiltigt svar. 

En stor del av den insamlade teoretiska informationen har erhållits från 

internetkällor. Vi anser detta vara reliabla källor då EU förmedlar ETAGs och 

standarder via deras officiella hemsidor och organ avsedda för 

informationsspridning. Vi har även erhållit input från vår handledare, vilken 

vi anser ha tillräcklig insikt i vårt arbete för att kunna säkerställa validiteten 

av informationen. Reliabiliteten av informationen styrks med den erfarenhet 

vår handledare besitter inom CE-märkning samt att han arbetar för Sveriges 

tekniska forskningsinstitut (SP) som behandlar standard- och kvalitetsfrågor.  

Generaliseringen av denna fallstudie kan ses svår, eftersom den utförts på ett 

specifikt företag där specifika produkter tillverkas. De undersökta 

produkterna har dock likheter med andra produkter inom samma kategori. Vi 

anser att våra resultat kan generaliseras mot dessa andra produkter och 

därmed går det i viss mån att generalisera den tillverkningsprocess som 

produkter av detta slag genomgår. Det går även att hitta grundläggande krav 

som gäller för produkter som ska CE-märkas. Detta går även att använda till 

likartade studier vilket ökar generaliserbarheten för undersökningen.  
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3. Teori 

Här presenteras den teori som används för att på ett trovärdigt sätt kunna samla in 

och analysera empirisk data. 

3.1 Standardisering 

En standard skapas för att hitta en optimal teknisk eller ekonomisk lösning på 

ett återkommande problem (Nationalencyklopedin 2013a). En 

standardiseringsprocess syftar till att systematiskt skapa regler och lösningar 

på nya specifika problem eller produkter. Genom formningen av en standard 

underlättar det efterföljande användandet av produkten eftersom generella 

begrepp och definitioner erhålls som underlättar förståelsen mellan olika 

parter. Dessa begrepp eller definitioner skapas för att exempelvis utforma 

gemensamma provningsmetoder för material, kvalitet för produkter eller 

säkerhetsklasser för skyddsutrustning. Standardisering underlättar samarbete 

och handel då den används på både nationell och internationell nivå 

(Nationalencyklopedin 2013a). Sveriges standardiseringsråd har tidigare haft 

det övergripande ansvaret för standarder i Sverige. Men efter den 1 januari 

2012 har Sveriges standardiseringsförbund tagit över stora delar av 

standardiseringsrådets ansvarsområde. Förbundet består av tre 

delorganisationer, Informations Tekniska Standardiseringen (ITS), Svensk 

Elstandard (SEK) och Swedish Standards Institute (SIS) (Sveriges 

standardiseringsförbund 2013). 

En harmoniserad standard är en standard utarbetad av ett godkänt europeiska 

organ på uppdrag av Europeiska kommissionen. Syftet med en sådan standard 

är att användas för CE-märkning (Europeiska kommissionen 2013a). 

3.2 Direktiv 

Ett direktiv beskrivs i Nationalencyklopedin som ett dokument som riktar sig 

till Europeiska Unionens medlemsländer. Dokumentet beskriver 

bestämmelser och krav som länderna ska forma sina lagar efter. Direktivet 

behöver inte gälla alla länder, omfattningen bestäms från innehållet och 

utformningen av det specifika dokumentet. Ett direktiv måste efter en viss tid 

föras in i EU-ländernas nationella lagstiftning och på så vis används det för 

att skapa en likartad lagstiftning i alla länder som ingår i den Europeiska 

Unionen (Nationalencyklopedin 2013b). 

3.2.1 Byggproduktdirektivet 

Byggproduktdirektivet (Construction Products Directive, CPD) garanterar en 

säker och fri handel av byggprodukter mellan alla medlemsländer i EU. 
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Direktivet ska säkerställa att produkter CE-märks för att visa att de uppfyller 

EU:s krav på konstruktioner. Detta resulterar i att tillverkarna beskriver 

egenskaperna hos produkterna med ett gemensamt tekniskt språk i enighet 

med varandra. Hur produkterna senare används bestäms från respektive lands 

lagar och regler (Boverket 2012).  Direktivet ställer till största del krav på 

säkerheten av byggkonstruktioner, dessa krav specificeras på sex områden 

(Paroc 2013b). 

1. Mekanisk motståndskraft och stabilitet 

2. Brandsäkerhet 

3. Hygien, hälsa och miljö  

4. Säkerhet och tillgänglighet i bruk 

5. Bullerskydd 

6. Energiekonomi och värmemagasinering  

För att det ska vara möjligt att CE-märka en byggprodukt krävs en 

harmoniserad standard eller ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA) som 

är utfärdat för produkten. På EU-kommissionens hemsida och webbplatsen 

Nando finns en lista med harmoniserade standarder. Om en produkt inte 

omfattas av en standard kan en ansökan lämnas in till SP SITAC för att 

erhålla ett ETA (Boverket 2013b). 

3.3 Förordning 

Nationalencyklopedin definierar förordning som likvärdig med nationell 

lagstiftning. En förordning är efterföljande av ett direktiv, det vill säga när en 

förordning fastställs binds alla EU:s länder enligt innehållet i den. En 

förordning är allmän och bindande vilket även frånsäger medlemsländernas 

förmåga att justera förordningen efter egna förhållanden. Förordningen blir 

till lag som direkt blir bindande i alla länder inom EU (Nationalencyklopedin 

2013c). 

3.3.1 Byggproduktförordningen 

De byggprodukter som idag omfattas av någon av de 421 harmoniserade 

standarder som existerar måste CE-märkas innan 1 juli 2013 då förordningen 

träder i kraft som lag (Boverket 2013). Då produkten inte omfattas av någon 

harmoniserad standard krävs ingen CE-märkning av produkten. Tillverkaren 

kan däremot på egen hand begära att få ett ETA för produkten då en CE-

märkning önskas. De omfattade byggprodukter måste även vara försedda med 

en så kallad prestandadeklaration, vilket är ett dokument som beskriver 

produktens tänkta användningsområde samt redovisar väsentliga 

produktegenskaper (Boverket 2013b). Ovanstående gäller även tidigare CE-
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märkta produkter vilket betyder att tillverkare och tredjepartsorgan behöver 

förbereda övergången inför 1 juli 2013. Fram till dess gäller de riktlinjer som 

återfinns i byggproduktdirektivet. När byggproduktförordningen träder i kraft 

kommer den ersätta byggproduktdirektivet (Paroc 2013). Denna förordning 

innebär att den kommer gälla för alla medlemsländer och med den tillkommer 

ett sjunde område som behöver beaktas utöver de tidigare nämnda i 

byggproduktdirektivet, nämligen: 

7. Hållbar användning av naturresurser 

De regler som träder ikraft med förordningen följer huvudsakligen den praxis 

som utvecklas med byggproduktdirektivet. I förordningen hänvisas produkten 

till en harmoniserad standard utarbetad av European committee for 

standardisation (CEN), vilket är den mall som skall följas för att CE-märka 

produkten. Då ingen harmoniserad standard existerar skall produkten 

tillmötesgå de krav som ställs av EOTA i en så kallad riktlinje (Boverket 

2013b). 

3.4 CE-märkning 

Den information som krävs för att en produkt ska uppfylla kraven för en CE-

märkning återfinns i det produktdirektiv eller produktförordning som 

produkten är kategoriserad till. De krav som ställs på produkten varierar 

beroende på vilket direktiv/förordning produkten omfattas av. Därmed skiljer 

sig den process som produkten måste genomgå för att uppfylla kraven för en 

CE-märkning, se figur 1 för en bild på CE-märket. Det vill säga en 

elektronisk produkt måste genomgå en viss typ av tester medan exempelvis 

en byggprodukt måste genomgå andra. Den process som krävs för att CE-

märka produkten finns beskriven i så kallade riktlinjer eller i harmoniserade 

standarder som återfinns inom det aktuella produktdirektivet eller förordning. 

Riktlinjerna och de harmoniserade standarderna är de dokument som i detalj 

beskriver de steg och processer produkten måste genomgå för att CE-märkas 

(Essunger 1996). 

 

Figur 1. CE-Märkning. (Elsäkerhetsverket 2013) 
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För att en produkt ska uppfylla kraven för en CE-märkning krävs ibland att 

ett antal tester genomförs på produkten för att säkerställa att dess 

specifikationer tillmötesgår de uttalade kraven i riktlinjerna eller den aktuella 

harmoniserade standarden. I de fall där externa provningar krävs vänder man 

sig till ett så kallat opartiskt/anmält organ. Ett anmält organ definieras först 

som sådant då SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) 

tillsammans med berörda myndigheter bedömer att organet uppfyller de krav 

som ställs. Ett exempel på ett anmält organ som besitter rättigheten att 

bestyrka eller förneka överensstämmelse med byggproduktförordningen i 

Sverige är SP SITAC. Det är värt att notera att alla anmälda organ inom EU:s 

medlemsstater är berättigade att utföra uppdrag inom hela EU-området och 

därmed kan en internationell konkurrens förutses i specifika situationer 

(Essunger 1996). 

För att säkerställa att utfärdanden och certifieringar baseras på korrekta 

bedömningar av de reglerverk som existerar utförs marknadsprover med 

kontinuerliga intervall på byggnadsverken. Byggnadsnämnden har ett 

offentligt ansvar att övervaka och se till att berörda parter möter de 

skyldigheter som återfinns vid byggnadskonstruktioner och se till att de 

komponenter som utnyttjas används på rätt sätt. Det slutgiltiga ansvaret ligger 

däremot alltid hos tillverkaren vilken ansvarar för den tekniska 

dokumentationen, tillverkningskontrollen och tillverkarförsäkran (Essunger 

1996). 

3.5 Riktlinje – ETAG 015 

Nedanstående information härstammar från riktlinje ETAG 015 (2002). 

Denna riktlinje omfattar tredimensionella spikplåtar/vinkelbeslag med 

fästning i virke och definierar de prestandakrav som krävs, de olika 

verifikationsmetoder som kan användas för att erhålla produktens prestanda, 

hur man bedömer produktens prestanda i förhållande till dess 

användningsområde, hur produkten skall tillämpas i praktiken, vilka 

antagande och rekommendationer som bör/kan anges och slutligen genomförs 

en bedömning av spikplåtens förhållning till denna riktlinje. Det är därmed 

fem delar som utgör riktlinje ETAG 015. Det är viktigt att poängtera att 

samtliga tester och verifikationer som beskrivs behöver nödvändigtvis inte 

gälla för alla spikplåtar eller i alla situationer. Det gäller att göra en korrekt 

bedömning med utgångspunkt från denna riktlinje om vad som behöver 

inkluderas respektive exkluderas.  Denna riktlinje kan appliceras på produkter 

vilka har liknande egenskaper som spikplåtar, exempelvis olika vinkelbeslag 

med infästning i trä. Då man säkerställt att produkten som skall certifieras 

placerar sig inom produktkategorin tredimensionella spikplåtar inleds 

processen att utvärdera produktens prestanda gentemot de existerande kraven. 
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3.5.1 Del 1. Identifiering av produktens relevanta specifikationer 

Här benämns de faktorer som skall beaktas för att möjliggöra en identifiering av 

produktens relevanta specifikationer. 

3.5.1.1 Mekanisk motståndskraft och stabilitet 

Den aktuella produkten måste vara byggd på ett sådant sätt att den kan 

utsättas för godtycklig belastning utan att något av följande inträffar: 

- Att konstruktionen där produkten medverkar kollapsar 

- Att bekymmersam deformation skapas 

- Att produkten skadar andra element i konstruktionen 

För att säkerställa att produkten står sig mot ovanstående krav genom sin 

livslängd behöver ett antal olika faktorer beaktas och det material som 

används måste vara standardiserat, se EN 10025–2:2004 för olika 

standardiserade metalliska material. Dessa faktorer är helt beroende på hur 

produkten kommer att användas och kan till exempel vara vindens 

påfrestningar, snö, värmeutvidgning, fuktrelaterad deformation m.m.  

3.5.1.1.1 Styrka 

Produkten skall klara den belastning som skapas där virket fixeras och 

följande faktorer kan vara relevanta. 

- Spänningar 

- Skjuvning 

- Kompression 

- Böjning 

- Rotation mellan produkten och materialet 

3.5.1.1.2 Styvhet 

Styvheten skall klara av en belastning till den grad att inte allvarliga 

deformationer skapas som kan skada produkten eller konstruktionen. 

Styvheten skall klara av att tillmötesgå de krav som förekommer under den 

aktuella konstruktions livslängd. 

3.5.1.2 Brandsäkerhet 

Produkten och den konstruktion den ingår i skall klara av att motstå följande 

scenarion. 

- Lastkapaciteten för produkten skall fungera under en avtalad tid 

- Att produktens flamrisk är begränsad 
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- Att produktens eldspridningsförmåga är låg 

- Säkerheten för person i produktens närhet skall vara medberäknad vid 

eldsvåda.   

De ovanstående kriterierna skall beaktas och de åtgärder som bedöms 

nödvändiga skall utföras i enigheten med de existerande bestämmelser som är 

relevanta för situationen. 

3.5.1.3 Hygien, hälsa och miljö 

Produkten får inte påverka hygienen, hälsan eller miljön för de intressenter 

som interagerar med produkten eller den konstruktion som produkten ingår i 

på följande sätt. 

- Avsöndring av toxiska gaser och partiklar 

- Utsöndring av radioaktivitet 

- Förorening och förgiftning av vatten eller mark 

- Felaktig elimination av avfall, såsom vatten, rök, solida material m.m. 

- Generering av fukt på omgivande element 

De ovanstående kriterierna skall beaktas och förhindras enligt de 

bestämmelser som existerar där produkten ingår. 

3.5.1.4 Säkerhet och tillgänglighet i bruk 

Produkten skall vara konstruerad på ett sådant sätt att den inte utsätter 

personer för oacceptabla risker. Exempel på risker är: 

- Halkning 

- Kollision 

- Explosion 

- Brännskada 

- Elektrifiering  

Det som anses som oacceptabla risker är beroende på den situation som 

existerar och därmed bedöms de relevanta kriterierna med hänsyn till 

situationen. 

3.5.1.5 Bullerskydd 

Produkten får inte orsaka ljud som på något sätt hotar individens säkerhet 

eller hälsa. Det skall heller inte hindra personen från möjligheten till sömn, 

vila eller arbete.  
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3.5.1.6 Energiekonomi och värmemagasinering 

Produkten skall vara kompatibel med värme, kylning och 

ventilationsinstallationer på ett sådant sätt att dess energikonsumtion är låg. 

Detta är med avseende på miljön och det område som intressenter till 

produkten/konstruktionen vistas.   

3.5.1.7 Hållbarhet och användbarhet 

Produkten skall vara motståndskraftig mot korrosion och försämring orsakad 

av fysiska och kemiska påfrestningar som kan påverka produktens mekaniska 

egenskaper under dess avsedda livslängd. För att säkerställa detta skall det 

material som används tillsammans med produkten riskbedömmas med 

utgångspunkt i materialets korrosion och försämringsegenskaper, där 

exempelvis temperatur, luftfuktighet, levande materials åldrande, luft, 

koldioxid, samt andra påverkande element som anses troligt komma i kontakt 

med produkten utvärderas.  

3.5.2 Del 2. Verifiering av produktens specifikationer 

Här beskrivs de tillvägagångssätt som skall tillämpas för att erhålla 

produktens specifikationer. 

3.5.2.1 Metoder och verifikation av mekanisk motståndskraft och stabilitet 

Här presenteras de verifikationsmetoder som används för att bestämma 

produktens prestanda med avseende på de kriterier som omnämnts i Del 1, 

kapitel 3.5.1. För att verifiera produktens mekaniska moståndskraft och 

stabilitet kan tre olika tillvägagångssätt tillämpas. 

- Beräkning 

- Beräkning tillsammans med provning 

- Provning 

Tillverkaren skall specificera de egenskaper som produkten besitter samt de 

förberedelser som rekommenderas att göras på materialet som skall 

undersökas, exempelvis förborrade hål m.m. Det skall även specificeras vilka 

avstånd spikplåtarna får ha sinsemellan på timret. Ett exempel kan vara att 

materialet måste han en fästpunkt per meter för att produkten skall behålla 

sina tänkta egenskaper.  

3.5.2.1.1 Beräkning 

Beräkning kan användas som dokumentation då spikplåtarna består av ett 

formbart material och något av följande förhållanden är uppfyllda.  
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- Det statiska beteendet är formbart vid fästpunkterna och då 

komponenterna till fästpunkten har ett formbart deformationsbeteende vid 

belastning. 

- Då det statiska beteendet för fästkomponenterna är sprött så att en statisk 

kraftfördelning kan bestämmas för varje komponent.  

Beräkningarna skall utföras i enlighet med Eurocode 3 och 5, vilket ska 

baseras på materialets egenskaper och de påfrestningar som materialet 

kommer att utsättas för (det som presenterats i Del 1, kapitel 3.5.1). En 

Eurocode beskriver de beräkningsmässiga dimensioneringsmetoder och den 

information som skall tillämpas/beaktas för att en CE-märkning skall kunna 

genomföras. Eurocode 3 är för spikplåten och Eurocode 5 riktar sig mot 

virket. Här skall materialets och komponenternas egenskaper i produkten 

dokumenteras, vilket är information som erhålls från Eurocode 3 & 5 

alternativt via provning. Det djup och den tjocklek som komponenterna (spik 

& skruv) skall sättas fast med och som ska användas skall presenteras. Det är 

information som återfinns i Eurocode 5. Beräkningarna av spikplåtarnas 

fästningspunkt skall inkludera virkets interna kraft och deformationsbeteende 

så att spikplåtarnas fästpunkters hållfasthet är kompatibel med den som virket 

har. 

3.5.2.1.2 Beräkning tillsammans med provning 

Detta tillvägagångssätt används då inte tillräcklig information finns 

tillgänglig för genomförande av en beräkning enligt kapitel 3.5.2.1.1. Tester 

kan då krävas för att erhålla data som sedan kan användas som underlag i 

beräkningen. Det tillämpas även då man vill styrka den teoretiska information 

som existerar och försäkra sig om dess reliabilitet med undersökning. När 

verifiering skall ske av axiala sammansättningar med hjälp av skruv eller 

spik, skall ett test genomföras på så sätt att det går att urskilja varje 

komponents effektivitet eller antalet komponenter som krävs för att erhålla en 

hållfast sammansättning. Då provning skall ske för att bestämma fukthalten 

och densiteten på virket skall det genomföras enligt referenserna i Eurocode 

5. När egenskaperna skall bestämmas för komponenter bestående av stål skall 

testen genomföras i enligheten med bestämmelserna i Eurocode 3. De 

beräkningar som sker skall genomföras på likvärdigt vis som är beskrivet 

under kapitel 3.5.2.1.1. 

3.5.2.1.3 Provning 

När provning tillämpas skall det simulera det förhållande och det beteende 

som uppstår i fästpunkten på spikplåten under praktiskt användande samt de 

påfrestningar som spikplåt utsätts för. Detta åstadkoms genom en process på 

elva generella steg. 
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1. Definiera interaktionen mellan de material som används i förhållande till 

dess syfte och funktion (spikplåtar och spik/skruv). Beakta denna 

information genom hela testet.  

2. Konfigurera testet så att faktorer som inte avses mätas/testas påverkar 

testresultatet. Ett exempel på detta kan vara att se till så att komponenterna 

i fästpunkterna inte påverkar produktens provning av dess motståndskrav 

mot bändning eller att timret är felplacerat så att dess fibrer ligger i fel 

riktning i förhållande till hur belastningen kommer att tillämpas.  

3. Tillämpa ett test som på ett rättfärdigande sätt återspeglar belastningen 

som återfinns i fästpunkterna på spikplåten. 

4. Se till att undvika tester som inte helt och hållet motsvarar de verkliga 

förhållanden som utspelas i en konstruktion.   

5. Genomför testet med stegvis upptrappning av belastningsprocessen så att 

ett så exakt resultat som möjligt kan erhållas på exempelvis brottgräns och 

fästpunktens tolerans.  

6. Mät dislokationen som uppstår mellan spikplåt och fästkomponenter 

genom drag och vridning. Ta hänsyn till mätinstrumentets inflytande på 

testet och uppskatta ett genomsnittligt värde på förskjutning mellan 

spikplåt och fästkomponenter.  

7. Testa och ta hänsyn till det inflytande avståndet har mellan spikplåt, 

fästkomponenter och timmer. 

8. Montera spikplåt samt fästkomponenter med timret i en temperatur 

motsvarande 20 ± 2 °C med en luftfuktighet på 85 ± 5 %. Placera sedan 

provet i en temperatur på 20 ± 2 °C med en luftfuktighet på 65 ± 5 % och 

mät provets fuktighet innan samma test genomförs som beskrivits ovan.  

9. När provet sedan torkar och eventuellt krymper, måste hänsyn tas till dess 

egenskaper kan ha förändrats avsevärt och denna förändring skall 

mätas/testas.  

10. Dokumentera de relevanta specifikationer som erhålls under testen. Ex. 

timrets kvalitet och spikplåtensdimensioner. Det skall även betonas att 

detta test inte behöver gälla andra liknande produkter och situationer. 

11. En omfattande redovisning av påfrestningsegenskapernas beteende skall 

göras för varje relevant påverkande faktor.  
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3.5.2.2 Brandsäkerhet 

Spikplåtars brandmotståndsegenskaper tillfredsställer enligt EC Decision 

96/603/EC och EC Decision 2000/605/EC de allmänna krav som ställs och 

omfattas av prestandaklass A1. 

3.5.2.3 Hygien hälsa och miljö 

Ett dokument skall sammanställas där samtliga ohälsosamma substanser lyfts 

fram i produkten och skall presenteras i enlighet med de europeiska och 

nationella föreskrifter som existerar. Då farliga substanser påträffas skall ett 

anmält organ kontaktas vilket tillgodoser företagaren med det förhållningssätt 

som skall anammas för de toxiska substanserna. I de fall inte några skadliga 

substanser finns, skall detta förklaras. 

3.5.2.4 Säkerhet och tillgänglighet i bruk 

Enligt ETAG 015 är detta inte relevant att ta hänsyn till för denna typ av 

produkt. 

3.5.2.5 Bullerskydd 

Enligt ETAG 015 är detta inte relevant att ta hänsyn till för denna typ av 

produkt. 

3.5.2.6 Energiekonomi och värmemagasinering 

Enligt ETAG 015 är detta inte relevant att ta hänsyn till för denna typ av 

produkt. 

3.5.2.7Hållbarhet och användbarhet 

För att säkra produktens kvalitet skall hänsyn tas till följande principer från 

Eurocode 5. 

- Produktens användningsområde 

- Prestationskrav 

- Förväntade miljöförhållanden 

- Materialet sammansättning, egenskaper samt prestationsförmåga 

- Produktens utformning och detaljrikedom 

- Kvaliten på tillverkarens arbete av produkten samt kontrollen av 

tillverkningsprocessen 

- Särskilda säkerhetsmätningar 

- Uppskattade underhållskrav under produktens livlängd 

För att erhålla produktens användnings och underhållsförmåga skall 

produktens alla komponenter tydligt specificeras och där möjligheten finns 
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skall komponenterna hänvisas till existerande europeiska harmoniserad 

standarder.   

3.5.3 Del 3. Tolkning av produktens specifikationer 

I detta kapitel förklaras hur de värden som erhålls via verifikationsmetoderna skall 

tolkas i förhållande till produktens avsedda användning. 

3.5.3.1 Mekanisk motståndskraft och stabilitet 

I de fall som flera olika krafter påverkar en detalj i flera riktningar skall en 

sammanslagningav de olika belastningarna/krafterna bildas och sedan 

utvärderas som en. Här skall hänsyn tas till tiden av belastning, effekterna av 

bytet från lång till medellång belastningstid samt spänning och 

kompressionseffekter som skapas i produkten.  

3.5.3.1.1 Styrka 

Den belastningskapacitet som erhålls via beräkning, beräkning med hjälp av 

provning eller enbart provning skall ställas mot de utpekade krav som finns 

beskrivna i Eurocode 5. Då värden används som genererats från provning, 

skall hänsyn tas till virkets densitet och fuktighet. 

3.5.3.1.2 Styvhet 

Styvheten skall beräknas enligt anvisningarna i Eurocode 5 och när provning 

genomförs skall bedömningen av produkten ske enligt EN 26891:1991, 

klausul 8.5. Det är rekommenderat att skruv-/bulthål inte har en diameter som 

överskrider skruvens/bultens diameter med mer än två millimeter eller 10 % 

av diametern på skruven (det största värdet är bestämmande). 

3.5.3.1.3 Duktilitet 

Då produkten används i seismiska områden och cykliskt provning har 

genomförts skall duktiliteten i fästpunkten inte förändras mer än att 

motståndskraften mot belastning försämras med mer än 20 %. Detta i enlighet 

med EN 12512:2001.  

3.5.3.2 Brandsäkerhet 

Bedömningen av spikplåtens brandsäkerhet görs i enlighet med EN 13501–

1:2002, vilket baseras på EN ISO 1716:2010 och EN ISO 1182:2010 vilka 

beskrivs nedan: 
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EN ISO 1182:2010 - Denna standard omfattar produkter som inte bidrar till 

någon brandrisk som tillhör någon av följande brandriskklasser: A1, A2, A1fl, 

A2fl, A1L och A2L. 

EN ISO 1716:2010 - Denna standard omfattar produkters maximala totala 

värmeutsöndring vid full antändning och berör följande klasser: A1, A2, A1fl, 

A2fl, A1L och A2L.  

Nedan återfinns de kriterier som skall tillmötesgås enligt ovanstående 

standarder.  

EN ISO 1716:2010– PCS2,0 MJ/kg och, 

EN ISO 1182:2010- T30C och m 50 % och tf = 0 s.  

- T = temperaturstigning 

- m = förlust av massa i procent 

- PCS = Bruttovärmevärde (MJ/kg) 

- tf=Ihållande brinntid (sek)  

Då produkten uppfyller dessa krav anses den vara brandklassad som A1. 

3.5.3.3 Hygien, hälsa och miljö 

En spikplåt skall följa alla de relevanta regleringar som existerar inom EU då 

det gäller farliga substanser. Det är viktigt att förstå att olika nationella krav 

existerar och att man därmed måste ta hänsyn till dessa. Då produkten 

behandlas med en zinkpåläggning finns regleringar i EN 1179:1995 på 

tillåten koncentration av kadmium. Då en sådan behandling av produkten 

sker, skall en noggrann identifiering av produkten göras där hänvisningar till 

existerande europeiska standarder skall ske i de fall där det är möjligt. 

Produktens kemiska författning och sammansättning skall skickas till ett 

anmält organ som gör en bedömning vilket intressenten måste rikta sig efter. 

All inskickad information behandlas sekretessmässig som ingen utomstående 

part kan ta del av.  

3.5.3.4 Säkerhet och tillgänglighet i bruk 

Enligt ETAG 015 är detta inte relevant att ta hänsyn till för denna typ av 

produkt. 

3.5.3.5 Bullerskydd 

Enligt ETAG 015 är detta inte relevant att ta hänsyn till för denna typ av 

produkt. 
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3.5.3.6 Energiekonomi och värmemagasinering 

Enligt ETAG 015 är detta inte relevant att ta hänsyn till för denna typ av 

produkt. 

3.5.3.7 Hållbarhet mot korrosion och försämringar  

Bedömning gällande produktens korrosionsbeständighet för olika 

tjänstgöringsklasser skall göras i enlighet med föreskrifterna i Eurocode 5.  

Då produktens kanter består av varmförzinkad belagd stålplåt där beläggning 

klassas som minst Z275 (275g/kvm) (alternativt Fe/Zn 12c vid elförzinkning) 

anses produkten ha ett tillfredställande galvaniserande skydd för att användas 

långsiktigt i tjänstgöringsklass 2. De komponenter som används tillsammans 

med spikplåten skall kontrolleras så att de inte medför någon extra korrosion. 

Olika timmer kan vara behandlade med skyddande medel vilket skall tas i 

beaktning då de kan orsak oönskad korrosion.  

3.5.3.7.1Användbarhet 

Hänsyn skall tas till den deformation som kan uppstå och hur det påverkar 

produkten och den konstruktion som den är en del av. Bedömning av detta 

görs i sammanverkan med bedömning av styvhet. De externa 

komponenternas (skruv/spik) förändringstendens skall beaktas i egenskap av 

styrka och styvhet i förhållanden med skiftande fuktighetsgrad så att den 

dimensionella stabiliteten kan fastställas.  

3.5.3.7.2 Identifikation av produkten 

Spikplåten och dess tillhörande komponenters geometri samt 

materialegenskaper skall identifieras. Där det finns europeiska standarder att 

tillgå skall dessa användas. Då tillhörande komponenter saknar en europeisk 

standard skall dess egenskaper och identifikation tas fram genom samma 

process som spikplåten skall göras i denna riktlinje. 

3.5.4 Del 4. Antaganden och rekommendationer för produkten 

Detta kapitel tar upp de antagande och rekommendationer som bedöms 

lämpliga att göra i förhållande till produktens tänkta användningsområde. 

3.5.4.1 Design 

Produktens utformning och design skall vara i enlighet med Eurocode 5, 

alternativt med en godtycklig konstruktionskod. 
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3.5.4.2 Emballering, transportering och lagring 

För konventionella metallprodukter behöver man inte ta någon särskild 

hänsyn till emballering, transportering eller lagring. Det kan i specialfall vara 

relevant för ett anmält organ att granska dessa kategorier då nödvändiga 

försiktighetsåtgärder existerar. 

3.5.4.3 Utförande av arbete, såsom installation, montering, implementering 

Denna riktlinje är utfärdad med antagandet att utförandet (installering, 

montering m.m.) sker i enlighet med den tillverkade produktens kvalité. 

Denna kvalité och tillräcklighet skall jämföras med de rekommendationer 

som ges i Eurocode 5 där särskild hänsyn skall tas till följande: 

- Antal, placering och typ av fästelement 

- Skick och lämplighet av stöd samt begränsningar 

- Specificering av timmermaterial, d.v.s. styrkeklass och tillåten försämring 

vilket erhålls i EN 338:2009, se styrkeklasser i bilaga 6. 

- Kontakt med behandlat timmer 

- Tillåtet avstånd mellan spikplåtar 

I enlighet med Eurocode 5 skall fästelement såsom skruvar och bultar 

efterdras då timret uppnått en stabil fukthalt då det krävs för att säkerställa 

belastningsegenskapen samt styvhet av konstruktionen.  

3.5.4.4 Underhåll och reparationer 

Bedömning av produktens lämplighet att användas grundar sig på antagandet 

att inget underhåll kommer krävas under produktens livslängd. Om 

reparationer behövs, löser man det vanligtvis med att byta ut den skadade 

produkten med en ny.   

3.5.5 Del 5. Produktens överrensstämmelse med riktlinjen 

I detta kapitel tas de intyg och bedömningar upp som skall göras för att 

säkerställa produktens överensstämmelse med riktlinjen. 

3.5.5.1 Europeiska kommissionens beslut 

Det beslut som den Europeiska kommissionen tagit och fastställt ålägger 

tillverkaren samt anmälda organ med särskilda uppdrag. 

1. Uppdrag för tillverkaren 

 

- Utföra typprovning av produkten (kalkylering med/eller provning 

enligt denna riktlinje).  
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Provningen kan utföras av både tillverkaren och anmälda organ och 

skall ske på färdiga produkter som genomgått hela 

tillverkningsprocessen där godkända test endast kan utfärdas av ett 

anmält organ. Därmed skall provning ske i enlighet med kapitel 2 i 

denna riktlinje där det anmälda organet sedan bedömer resultaten av 

dessa enligt den procedur som är beskriven i kapitel 3.  

 

- Tillverkningskontroll 

Tillverkaren skall utöva en ständig intern kontroll av sin tillverkning 

där alla noterade faktorer som är relevanta skall dokumenteras på ett 

systematiskt och homogent sätt. Denna systematiska 

tillverkningskontroll skall försäkra att produkten tillmötes går de 

utpekade krav som ställs i riktlinjen. 

 

2. Uppdrag för anmält organ – Certifiering av tillverkningskontroll på 

följande basis. 

 

- Inspektion av tillverkningsverkstaden och tillverkningskontrollen. 

- Kontinuerlig övervakning, bedömning och godkännande av 

tillverkningskontrollen. En bedömning skall ske på varje producerande 

enhet som är inkluderad i tillverkningsprocessen och ett kontinuerligt 

kontrolleringsintervall skall genomföras för att försäkra sig om att 

tillverkningen sker i enlighet med denna riktlinje. Det anmälda organet 

kan då utfärda en tillverkningscertifiering. 

3.5.5.2 Dokumentering 

Följande information skall förberedas och samlas in av anmält organ vilket 

ska ske i samspel med tillverkaren.  

1. All relevant information gällande produktens egenskaper och prestanda 

som har beskrivits i denna riktlinje skall beaktas och kan sammanfattas i 

nedanstående punkter. 

 

- Belastningskapaciteten och riktningen på varje belastning som utövas 

på produkten. 

- Beskrivning och specificering av spikplåtarnas material, geometri och 

behandling. 

- Fästelementens specifikationer. 

- Virkets specifikationer, såsom styrkeklass, storlek, ytfinish och 

försvagning. 

- Antaganden rörande virkets preparering såsom förborrade hål och 

toleransen på håldiametern. 

- Toleransen på avståndet mellan spikplåtarna 
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- Om någon speciell installation eller underhåll krävs så skall detta 

framhävas. Te.x. åtdragning av skruvar och bultar.  

 

2. En enkel beskrivning av tillverkningsprocessen skall göras med sådan 

detaljrikedom att den kontrollprocedur som föreslås kan styrkas. Då 

kritiska behandlingsprocesser (exempelvis svetsning) förekommer i 

tillverkningen skall dessa lyftas fram. 

 

3. Produkt och materialspecifikationer skall dokumenteras. Det kan 

exempelvis innefatta detaljerade ritningar, referenser till europeiska 

och/eller internationella standarder, specifikationer och egenskaper för 

råmaterial m.m. 

 

4. En testplan för tillverkningsprocessen skall genereras enligt EC Guidance 

Paper B av tillverkaren tillsammans med ett anmält organ. Här skall 

hänsyn tas till vilken typ av kontroll/provning som genomförs samt hur 

ofta den genomförs. Följande steg är vanligen inkluderade i en 

tillverkningskontroll.  

 

- Spikplåtar 

 Inspektion av inkommande material  

 Leverantörens certifikat 

 Kontroll av tillverkningsprocessen 

 Inspektion av färdiga produkter.  

 

- Fästkomponenter 

 Kontroll av inkommande material 

 Leverantörens certifikat 

 Kontroll av tillverkningsprocessen 

 Kontroll av färdig produkt 

 

- Belagda ståldelar 

 Rening/ förbehandlingsinformation 

 Beläggningsprocessinformation 

 Mängd/ tjocklek av beläggningen 

Då materialet inte tillverkas och testas av leverantören enligt överenskomna 

metoder, måste tillverkaren (tillverkaren som önskar erhålla en CE-märkning) 

själv utföra lämpliga tester för att säkerställa att materialet tillmötesgår de 

utpekade krav som ställs.  

5. En bestämd testplan skall även sammanställas där partier av produkten 

skall testas i fabriken. 
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De egenskaper relaterade till mekanisk motståndskraft och utsläpp av farliga 

substanser skall kontrolleras minst två gånger per år då hänsyn skall tas till 

följande. 

- Sammansättning 

- Dimensioner 

- Fysiska egenskaper 

- Mekaniska egenskaper 

3.5.5.3 CE-märkning och information 

Varje spikplåt skall märkas med en CE-märkning och det nummer den 

använda riktlinjen har. Produkten skall även märkas så att den kan identifieras 

med tillverkaren, de två sista siffrorna på tillverkningsåret skall impregneras 

på produkten och produkten skall märkas med det europeiska tekniska 

godkännandenumret som erhålls genom en CE-certifiering. 

3.6 Analysmodell 

Nedan återfinns vår generade analysmodell som baseras på tidigare 

presenterad information.  

Produktkartläggning – Inkluderar produktens tänkta användningsområde och 

dess specifika egenskaper. 

Processkartläggning – Beskrivning av tillverkningsprocessen med dess olika 

stationer. 

Kvalitetssäkring – Kontroll av material, tillverkningsprocessen och färdiga 

produkter. 

CE-märkning – Vilka krav måste produkten och tillverkningsprocessen 

uppfylla för att en CE-märkning skall kunna utföras? 
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4. Empiri 

Nedan presenteras information erhållen via observationer och intervjuer från 

Lövhults samt information från andra specifika källor. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Lövhults Svets & Smide AB är ett företag stationerat i Skruv vilket ligger 

fem mil sydöst om Växjö. Lövhults är ett litet företag med en anställd som 

tillverkar och säljer vinkelbeslag (se bilaga 1-5). Dessa vinkelbeslag har 

Lövhults utvecklat och tillverkar nu själva i Skruv. På Lövhults hemsida går 

det att läsa om företagets styrkor, vilka är: korta beslutsvägar, flexibilitet och 

små omkostnader, dessa styrkor skapar goda förutsättningar till en låg 

prissättning på beslagen. Företaget har de senaste åren upplevt en dalande 

försäljning av sina vinkelbeslag och hoppas att genom en CE-märkning av 

sina produkter öka sin försäljning. En CE-märkning är inget krav på de 

produkter som företaget tillverkar, men Lövhults tror att det kommer leda till 

en ökad konkurrenskraft på marknaden och vill därför undersöka möjligheten 

att CE-märka. 

4.2 Produkternas användningsområde 

Lövhults vinkelbeslag utgör ett byggsystem med ett användningsområde som 

lämpar sig för mindre konstruktioner. Beslagen är ämnade för täckande 

konstruktioner av exempelvis husvagnar, båtar, motorcyklar samt mindre 

byggnationer i form av lusthus och friggebodar. Vinkelbeslagen förväntas 

användas i miljöförhållanden som leder till påverkan i form av regn, snö, 

hagel, luftfuktighet, temperaturskillnader och blåst. De klimatzoner produkten 

förväntas användas i är polar- och ökenklimat, landsbygdsatmosfärer, mindre 

städer och i storstäder. De olika miljöpåverkande kategorierna förväntas ha 

olika stort inflytande beroende på produktens geografiska lokalisering, där 

exempelvis vind kan vara ett mindre problem i ett tätbebyggt område, 

respektive ett större problem i öppna landskap (Johansson 2013). 

4.3 Materialets sammansättning 

Denna studie kommer ta upp fyra vinkelbeslag och ett tillhörande beslag i 

form av ett stag som stabiliserar vinkelbeslaget. Dessa beslag kan användas 

vid byggnationer som beskrivs ovan. Samtliga är tillverkade av 2mm 

Ymagine D1 vilket är ett varmvalsat stål med egenskaper liknande ett 

kallvalsat. Materialet är framtaget och tillverkas endast av Corus i Holland i 

Sverige säljs detta material av GA industri AB. Ymagine D1 har en jämnare 

kvalitet med mindre tjocklekstoleranser än vanligt varmvalsat stål samt lägre 
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pris än kallvalsat. På detta sätt kan de i stor utsträckning ersätta det dyrare 

kallvalsade stålet DC01. Det låga priset erhålls genom en mer energisnål och 

snabbare tillverkningsprocess. Ymagine D1 tillverkas endast av Corus i 

Holland vilket gör att det ej är standardiserat. Stålet Ymagine D1 har 

sträckgränser upp till 360N/mm
2
 och finns med 0,9 – 3,0 mm godstjocklek. 

Stålet kan användas på samma sätt som kallvalsat stål så som i bockning, 

stansning, svetsning och förzinkning. Nedan finns en tabell som jämför 

Ymagine D1 med ett vanligt kallvalsat stål DC01 (GA Industri AB 2013): 

Tabell 1. Materialjämförelse Ymagine D1, DC01. 

Material Sträckgräns N/mm
2
 Brottgräns  

N/mm
2
 

Förlängning  

A80% 

Ymagine D1 210-360 335-425 ≥23 

DC01 -280 270-410 min 28 

Kemisk sammansättning i förekommande andelar (%) i Ymagine D1 

återfinns i tabellen nedan (GA Industri AB 2013): 

Tabell 2. Kemisk sammansättning Ymagine D1. 

Ämne C  

(Kol) 

Mn 

(Mangan) 

P  

(Fosfor) 

S  

(Svavel) 

Genomsnittlig 0,045 0,21 0,01 0,005 

Garanterad max 0,065 0,3 0,025 0,015 

4.4 Fästelement och virke 

De skruvar som skall användas enligt Eurocode 3, part 1.8 till vinkelbeslagen 

ska tillhöra M8-dimensionen vilket har följande egenskaper: 

Tabell 3. M8 skruv 

Skruvklass 8.8 

Sträckgräns (N/mm
2
) 640 

Brottgräns (N/mm
2
) 800 

Varje vinkelbeslag har två-tre förstansade hål per regel där skruvarna fogar 

samman regel med vinkelbeslag. 
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Vinkelbeslagen är även avsedda att användas för träreglar med dimensionerna 

45x70 mm (Johansson 2013). Det virke som skall användas skall ha likvärdig 

prestanda/egenskaper som vinkelbeslaget. Vinkelbeslagets egenskaper erhålls 

via provning av ett anmält organ och virket skall därmed väljas baserat på de 

erhållna specifikationerna.  I bilaga 6 kan standardiserade träklasser ses enligt 

EN 338:2009. 

4.5 Produkterna 

Som tidigare beskrivet kommer denna studie ta upp fyra vinkelbeslag och ett 

tillhörande beslag i form av ett stag som stabiliserar två av de valda 

vinkelbeslagen.  Beslagen kan användas vid de byggnationer som beskrivs 

ovan. Alla dessa beslag är tillverkade av 2mm Ymagine D1 (Johansson 

2013). 

4.5.1 Ryggåsbeslag Variant (Bilaga 1) 

Beslaget utgör en del av taknocken på byggnaden och skapar en taklutning på 

30 grader. Specifikt för Ryggåsbeslag Variant är att det är avsett att användas 

till änden av byggnaden. Det tillhörande staget Flatstålsbeslaget, se Figur 4, 

skapar en ökad stabilitet till taknocken (Lövhults Svets & Smide AB 2013a). 

 

Figur 2. Ryggåsbeslag Variant (Lövhults Svets & Smide AB 2013a) 

4.5.2 Ryggåsbeslag Mitt (Bilaga 2) 

Ryggåsbeslag Mitt har samma uppgift som Ryggåsbeslag Variant med 

skillnaden att användandet avses utgöra en del av taknocken inne i 

konstruktionen, det vill säga mellan två Variant beslag. Även här används 

staget Flatstålsbeslaget (Lövhults Svets & Smide AB 2013b). 
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Figur 3. Ryggåsbeslag Mitt (Lövhults Svets & Smide AB 2013b) 

4.5.3 Flatstålsbeslaget (Bilaga 3) 

Detta beslag är det som förbinder de två taksidorna, markerat med rött i Figur 

4. Beslaget har uppgiften att stabilisera ryggåsbeslagen så att större 

påfrestningar är möjliga (Johansson 2013). 

 

Figur 4. Flatstålsbeslag (enligt Lövhults Svets & Smide AB 2013b) 

4.5.4 Vinkelbeslag 60 (Bilaga 4) 

Detta vinkelbeslag kan användas vid skapandet av väggarna till 

byggnationen. Vinkeln mellan träreglarna blir 120 grader vilket tillsammans 

med ryggåsbeslagen utgör grunden för byggsystemet. I figur 5 är 60 grader 

det som kommer behandlas i studien (Lövhults Svets & Smide AB 2013c). 
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Figur 5. Vinkelbeslag 60 (Lövhults Svets & Smide AB 2013c) 

4.5.5 Vinkelbeslag Öppet (Bilaga 5) 

Detta beslag är likt vinkelbeslag 60, skillnaden är att en regel kan överlappa 

och skapa ett överhäng till exempelvis en hängränna för en friggebod, se figur 

6 (Lövhults Svets & Smide AB 2013d). 

 

Figur 6. Vinkelbeslag Öppet (Lövhults Svets & Smide AB 2013d) 

4.6 Tillverkningsprocess 

Tillverkningsprocessen, se figur 7, inleds med att råmaterial (stål, Ymagine 

D1) beställs och erhålls på en rulle med den specifikt avsedda bredden. 

Rullen monteras på ett ställ där stålet sedan matas genom ett riktverk. 

Riktverkets uppgift är att dra rullen med rätt hastighet och med rätt position 

in i en stansmaskin.  Innan stansmaskinen är en frammatare monterad vilket 

har funktionen att dra in en speciellt inställd längd in i stansmaskinen. Senare 

klipper stansmaskinen av materialet samtidigt som den stansar ut de hål som 

vinkelbeslagen har. Bitarna trillar sedan ner i ett magasin som senare för hand 

plockas över till ett annat magasin i en bockningsmaskin. Bockningsmaskinen 

matar in en bit i taget från magasinet in i maskinen. Biten bockas i två steg, 

först två mindre kanter och senare två större vilket skapar U-formen hos 
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beslagen. När bitarna är klara åker de ner i en pall som byts ut när den är full. 

Inför svetsningen plockas bitarna in i en fixtur där de låses fast. Fixturen 

roteras och låses fast så att svetsroboten kan svetsa ihop bitarna via käl- och 

fogsvetsning. Samtidigt som roboten svetsar kommer en fixtur ut med en 

färdigsvetsad produkt, vilket plockas ut och ersätts med nya bitar som låses 

fast i dess ställe. De färdiga produkterna staplas och paketeras på europapallar 

vilka skickas till Alvesta galvaniseringsverkstad AB för elförzinkning. Efter 

denna behandling kommer produkterna tillbaka och skickas senare till kund 

(Johansson 2013). 

 

Figur 7. Tillverkningsprocessen 

För de produkttyper som levereras med ett extra stabiliseringsstag 

(flatstålsbeslaget) tillverkas det i en liknande process. En rulle matas av ett 

riktverktyg, vilket i sin tur matar en frammatare som för in rätt längd in i en 

stansmaskin. Stansmaskinen slår hålen och den radie som det specifika staget 

har (Johansson 2013). 

4.6.1 Svetsning 

Svetsmetoden som används är MAG-svetsning (Metal Active Gas) och den 

svetstråd som används har en tjocklek på 0,8mm (Johansson 2013)vilket 

följer EN 13479:2004 och EN ISO 14341:2011. Svetsgasen består till 18 % 

av koldioxid och 82 % av argon. Bitarna svetsas ihop via käl- och 

fogsvetsning. Svetsroboten har ett speciellt svetsprogram för varje produkt 

som ställs in manuellt vid byte av produkt. Beroende på vilken produkt som 

Råmaterial (stål)  

Stålet sätts på 
rullen 

Riktverket matar 
stålet framåt 

•Frammatare 

Stansmaskin Magasin 

Bockningsmaskin 

Magasin 

Svetsning 
Packetering i 

EURO-pall 

Galvanisering 

Kund 
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skall svetsas monteras en specifikt avsedd fixtur så att önskad produkt kan 

fästas (Johansson 2013). 

4.6.2 Galvanisering 

Den galvanisering som utförs på produkterna är en elförzinkning Zn/Fe12P1 

vilket kan ses i bilaga 7. Denna ytbehandling motsvarar Fe/Zn 12c i EN ISO 

4042:2000 som överensstämmer med Eurocode 5. Ytbehandlingen genomförs 

av Alvesta Galvaniseringsverkstad AB och innehåller följande ämnen 

(Alvesta Galvaniseringsverkstad AB 2012): 

Tabell 4. Galvaniseringssammansättning 

Zinkskiktets 

tjocklek 

Zn 

(Zink) 

C 

(Kol) 

N 

(Kväve) 

Cl 

(Klor) 

12-15my 99,42 % 0,505 % 0,025 % 0,05 % 

När vinkelbeslaget blivit förzinkad sker en passivering av produkten för att 

skydda zinkskikten och förlänga dess hållbarhet. Passiveringen består av 

följande ämnen: 

Tabell 5. Passiveringssammansättning 

Passiveringens 

tjocklek 

CrO 

(Kromoxid) 

Zn 

(Zink) 

Co 

(Kobolt) 

Övriga 

föreningar 

Ca 0,1my 63,9 % 34,15 % 1 % 0,95 % 

4.7 Kontroll av tillverkningsprocessen 

GA Industri AB levererar materialet (Ymagine D1) till Lövhults vilka innehar 

ISO certifieringar i form av EN ISO 9001:2008 samt EN ISO 14001:2004. 

Tillverkningen hos Lövhults kontrolleras genom processens gång. Eftersom 

produktionen är semiautomatisk måste ett manuellt moment ske, i samband 

med detta kontrolleras bitarna i form av en granskning där felproducerade 

bitar kasseras. 

Alvesta Galvaniseringsverkstad AB innehar även ISO certifieringar i form av 

EN ISO 9001:2008 samt EN ISO 14001:2004. 
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5. Analys och resultat 

Nedan presenteras en koppling mellan teori och empiri vilket är vår analys samt 

resultatet där även vår problemformulering besvaras. 

Vilka faktorer påverkar genomförandet av en CE-märkning av produkter som 

omfattas av byggproduktförordningen? 

5.1 Överensstämmelse med riktlinje ETAG 015 

Enligt ETAG 015 påverkar följande faktorer genomförandet av en CE-

märkning av produkter som omfattas av byggproduktförordningen. 

- Mekanisk motståndskraft och stabilitet 

- Brandsäkerhet 

- Hygien, hälsa och miljö 

- Säkerhet och tillgänglighet i bruk 

- Bullerskydd 

- Energiekonomi och värmemagasinering  

- Hållbarhet och användbarhet 

- Emballering, transportering och lagring 

I tabell 6 genomförs en kontroll av överensstämmelsen mellan de 

ovanstående faktorerna som identifieras i ETAG 015 och den insamlade 

empiriska informationen gällande produkternas specifikationer.  

Tabell 6. Granskning av produkternas överrensstämmelse med ETAG 015 

ETAG 015 

paragraf 

Rapport paragraf Riktlinjens 

bestämmelser 

Produktens 

överrensstämmelse 

4.1, 

6.1 

Mekanisk 

motståndskraft och 

stabilitet 

3.5.1.1, 

3.5.3.1 

Produktens kvalitet 

skall vara så bra att 

den uppfyller de 

punkter presenterade i 

3.5.1.1. Då flera olika 

krafter påverkar en 

detalj i flera 

riktningar skall en 

sammanslagning av 

de olika krafterna 

bildas och sedan 

utvärderas som en. 

Materialet som 

produkten består av 

För att erhålla de 

specifikationer som 

krävs för att uppnå 

utpekade krav krävs en 

provning/beräkning av 

produkten. Provning 

skall utföras av ett 

anmält organ och 

beräkning kan utföras 

både av företagaren 

alternativt ett anmält 

organ. Eftersom 

produkten inte består av 

ett standardiserat stål 
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måste vara 

standardiserat. 

tillmötesgår den inte de 

utpekade 

bestämmelserna. 

4.1.1, 

4.1.2, 

6.1.1, 

6.1.2 

Styrka och styvhet 

3.5.1.1.1, 

3.5.1.1.2, 

3.5.3.1.1, 

3.5.3.1.2 

De faktorer som skall 

beräknas och 

specificeras beskrivs i 

3.5.1.1.1. Den 

belastningskapacitet 

som erhålls via 

provning/beräkning 

skall ställas mot de 

utpekade krav som 

finns beskriva i 

Eurocode 5. Då 

värden används som 

genererats från 

provning, skall 

hänsyn tas till virkets 

densitet och fuktighet. 

Eftersom stålet som 

används idag inte är 

standardiserat 

överensstämmer det 

inte med de utpekade 

kraven. 

6.1.3 Duktilitet 

3.5.3.1.3  

Produkten skall ha en 

seghet då den används 

i seismiska områden 

som leder till att 

produktens 

egenskaper inte 

försämras med mer än 

20 %. 

Eftersom stålet som 

används idag inte är 

standardiserat 

överensstämmer det 

inte med de utpekade 

kraven. 

4.2, 

5.2, 

6.2 

Brandsäkerhet 

3.5.1.2, 

3.5.2.2, 

3.5.3.2 

 

Produkten skall klara 

av de scenarion som 

beskrivs i kapitel 

3.5.1.2. 

Prestandaklassen 

bedöms tillfredsställa 

de krav som 

efterfrågas för en A1 

klassificering vilket 

beskrivs i kapitel 

3.5.2.2. 

Produkten uppfyller 

enligt ETAG 015 de 

krav som ställs på 

brandsäkerhetsklassen 

A1 
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4.3, 

5.3, 

6.3 

Hygien, hälsa och 

miljö  

3.5.1.3,  

3.5.2.3,  

3.5.3.3 

Produkten får ej ha 

inverkan på hygien, 

hälsa eller miljö i 

avseende på de 

punkter beskrivna i 

kapitel 3.5.1.3. Därtill 

skall nationella 

miljökrav beaktas och 

då zinkbeläggningar 

förekommer skall de 

följa de bestämmelser 

som återfinns i EN 

1179:1995. Ett 

dokument som 

innehåller alla 

ohälsosamma 

substanser ska skickas 

in till anmält organ 

och bedömas om 

överrensstämmelse. 

Materialets 

sammansättning 

redovisas ikapitel4.3, 

dock krävs ett 

materialbyte till ett 

standardiserat stål 

vilket måste 

kontrolleras om 

överensstämmelse. 

Ytbeläggningens 

beståndsdelar beskrivs i 

kapitel 4.7.2. 

Förzinkningen 

innehåller ej kadmium 

och stämmer överens 

med de utpekade 

kraven. Ett 

sammanfattat dokument 

finns beskrivet i bilaga 

8 för den färdiga 

produkten. 

4.4, 

5.4, 

6.4 

Säkerhet och 

tillgänglighet i bruk 

3.5.1.4, 

3.5.2.4, 

3.5.3.4 

Produkten skall vara 

konstruerad på ett 

sådant sätt att 

punkterna beskriva i 

kapitel 3.5.1.4 

undviks. 

Produkten undviker alla 

dessa punkter och 

därmed behöver detta ej 

beaktas. 

4.5, 

5.5, 

6.5 

Bullerskydd 

3.5.1.5,  

3.5.2.5,  

3.5.3.5 

Produkten får ej 

orsaka ljud som hotar 

individens säkerhet 

eller hälsa. 

 

Produkten orsakar 

varken ljud eller buller 

och därmed behöver 

detta ej beaktas. 

4.6, 

5.6, 

Energiekonomi och 

värmemagasinering  

3.5.1.6, 

Produktens 

energikonsumtion 

skall vara låg med 

avseende på värme, 

Produkten har ingen 

energikonsumtion och 

därmed behöver detta ej 

beaktas. 
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6.6 3.5.2.6, 

3.5.3.6 

kylning och 

ventilering. 

 

4.7.1 

5.7.1 

6.7 

Hållbarhet och 

användbarhet 

3.5.1.7, 

3.5.2.7, 

3.5.3.7 

Produktens 

utformning och 

användningsområde 

skall specificeras 

tillsammans med det 

korrosionsskydd som 

produkten har. 

Bedömningen av dess 

kvalitet skall ske i 

enlighet med 

Eurocode 5. De 

externa komponenter 

(fästelement & virke) 

som skall användas 

med produkten skall 

specificeras med 

hänvisning till 

gällande standarder.  

Produktens utformning 

finns beskriven i bilaga 

1-5 och dess 

användningsområde 

finns beskrivet i kapitel 

4.2. För att bedöma 

lämpligheten av ett 

specifikt 

användningsområde 

måste provresultat 

erhållas från ett anmält 

organ. Informationen 

gällande produktens 

korrosionsskydd 

återfinns i kapitel4.7.2. 

De fästelement och det 

virke som skall 

användas återfinns i 

kapitel 4.4 

7.2 Emballering, 

transportering och 

lagring 

3.5.4.2 

 

För konventionella 

metallprodukter 

(vinkelbeslag) 

behöver man inte ta 

någon särskild hänsyn 

till emballering, 

transportering eller 

lagring. 

Vinkelbeslagen 

tillmötesgår de 

utpekade krav som 

ställs på emballering, 

transportering och 

lagring.  

5.2 Dokumentering enligt ETAG 015 

Enligt ETAG 015 måste en dokumentering av produkternas specifikationer 

och tillverkningsprocess genomföras vilket är uppdelad i fem delar som 

beskrivs nedan. 
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5.2.1 Del 1. Produktens egenskaper och prestanda 

Enligt kapitel 3.5.5.2: All relevant information gällande produktens 

egenskaper och prestanda vilket har beskrivits i tidigare i ETAG 015 skall 

beaktas och kommer sammanfattas i nedanstående delar. 

5.2.1.1 Belastningskapaciteten och riktningen på varje belastning som utövas på 

produkten. 

Den här punkten kan inte besvaras i dagsläget eftersom produkten måste 

skickas iväg för provning hos ett anmält organ. Först då erhålls 

belastningskapaciteten och de riktningar som belastningarna har. Eventuellt 

efter byte av material kommer detta kunna genomföras. 

5.2.1.2 Beskrivning och specificering av vinkelbeslagens material, geometri och 

behandling. 

5.2.1.2.1 Specificering av material 

Det stål som används idag (Ymagine D1) är inte standardiserat och 

tillmötesgår därmed inte de krav som ställs på att stålet skall vara CE-märkt. 

Som tidigare nämnt tillverkas Ymagine D1 endast av Corus i Holland, då det 

endast tillverkas på ett ställe gör att det ej är möjligt att standardisera det 

specifika stålet. För att produkten skall gå att CE-märka måste ett 

standardiserat stål användas som är kvalitetsstyrt så att stålets egenskaper kan 

garanteras. Några exempel på standardiserat stål enligt EN 10025–2:2004 är 

S185, S235, S275, S355, S450, E295, E335 och E360. Varje stålklass har 

unika mekaniska egenskaper som är dokumenterade vilket öppnar upp 

möjligheten att utföra beräkningar på egen hand i enlighet med Eurocode 3 

och 5. Två godtyckliga stål att välja som har liknande egenskaper som 

Ymagine D1 gällande brott- och sträckgräns är S235 och S275. Tabellen 

nedan visar en jämförelse mellan de olika materialen. 

Tabell 7. Materialjämförelse, S235, S275, Ymagine D1 

Material Sträckgräns N/mm
2
 Brottgräns N/mm

2
 

S235 235 360 

S275 275 430 

Ymagine D1 210-360 335-425 

Kemisk sammansättning i maximalt förekommande andelar (%): 

Tabell 8. Materialsammansättning, S235, S275, Ymagine D1 
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Material C 

(Kol) 

Mn 

(Mangan) 

P 

(Fosfor) 

S 

(Svavel) 

Si 

(Kisel) 

N 

(Kväve) 

Cu 

(Koppar) 

andra 

S235 0,17 1,4 0,025-

0,035 

0,025-

0,035 

- 0-0,012 0,55 - 

S275 0,18 

-0,21 

1,5 0,025-

0,035 

0,025-

0,035 

- 0-0,012 0,55 - 

Ymagine 

D1 

0,065 0,3 0,025 0,015 - - - - 

5.2.1.2.2 Geometri 

Vinkelbeslagens geometri kan ses i bilaga 1-5 

5.2.1.2.3 Ytbehandling 

Den galvanisering som sker på stålet Ymagine D1 föreslås även för stålen 

S235 och S275. Vinkelbeslagens ytbehandling är elförzinkning Zn/Fe12P1 

vilket kan ses i bilaga 7. Denna ytbehandling motsvarar Fe/Zn 12c i EN ISO 

4042:2000 vilket enligt Eurocode 5 är det som skall användas. 

Elförzinkningen innehåller följande ämnen: 

Tabell 4. Galvaniseringssammansättning (Samma tabell som i kapitel 4.6.2) 

Zinkskiktets 

tjocklek 

Zn 

(Zink) 

C 

(Kol) 

N 

(Kväve) 

Cl 

(Klor) 

12-15my 99,42 % 0,505 % 0,025 % 0,05 % 

När vinkelbeslaget blivit förzinkad sker en passivering av produkten för att 

skydda zinkskikten och förlänga dess hållbarhet. Passiveringen består av 

följande ämnen: 

Tabell 5. Passiveringssammansättning (Samma tabell som i kapitel 4.6.2) 

Passiveringens 

tjocklek 

CrO 

(Kromoxid) 

Zn 

(Zink) 

Co 

(Kobolt) 

Övriga 

föreningar 

Ca 0,1my 63,9 % 34,15 % 1 % 0,95 % 

5.2.1.3 Fästelementens specifikationer. 

Varje vinkelbeslag har två-tre förstansade hål per regel där skruvarna fogar 

samman regel med vinkelbeslag. De skruvar som skall användas enligt 
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Eurocode 3, part 1.8 till vinkelbeslagen ska tillhöra M8-dimensionen vilket 

har följande egenskaper: 

Tabell 3. M8 skruv (Samma tabell som i kapitel 4.4) 

Skruvklass 8.8 

Sträckgräns (N/mm
2
) 640 

Brottgräns (N/mm
2
) 800 

5.2.1.3 Virkets specifikationer, såsom styrkeklass, storlek, ytfinish och försvagning. 

Denna punkt kan inte besvaras i dagsläget. Virkets kvalité skall väljas efter 

stålets/produktens prestanda vilket erhålls efter provning av ett anmält organ. 

Standardiserade virkesklasser kan ses i bilaga 6.  

5.2.1.4 Antaganden rörande virkets preparering såsom förborrade hål och toleransen på 

håldiametern. 

Då virket har förborrade hål skall dessa inte överskrida bultens diameter med 

mer än 1 mm. De fästhål som sitter på vinkelbeslaget skall inte ha en 

diameter som är större än 2 mm av skruvens diameter eller 10 % av diametern 

på skruven (det största värdet är bestämmande). 

5.2.1.5 Toleransen på avståndet mellan vinkelbeslagen 

För att erhålla det avstånd som vinkelbeslagen skall ha sinsemellan måste 

beräkningar enligt Eurocode 5 utföras, vilket skall baseras på de egenskaper 

som uppdagas vid provning eller beräkning av ett anmält organ.   

5.2.1.6 Om någon speciell installation eller underhåll krävs så skall detta framhävas. 

Exempelvis åtdragning av skruvar och bultar.  

Det krävs ingen speciell installation. Däremot rekommenderas det att skruvar 

och bultar kontrolleras emellanåt och dras åt. 

5.2.2 Del 2. Tillverkningsprocessen 

Enligt kapitel 3.5.5.2: En enkel beskrivning av tillverkningsprocessen skall 

göras med sådan detaljrikedom att den kontrollprocedur som föreslås kan 

styrkas. Då kritiska behandlingsprocesser (exempelvis svetsning) förekommer 

i tillverkningen skall dessa lyftas fram. 

Tillverkningsprocessen ser ut som bilden nedan visar. För en närmare 

beskrivning se kapitel 4.6. Svetsningen vilket är den kritiska processen i 

tillverkningen genomförs med metoden MAG-svetsning (Metal Active Gas) 
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och den svetstråd som används har en tjocklek på 0,8mm vilket följer EN 

13479:2004 och EN ISO 14341:2011. Svetsgasen består till 18 % av 

koldioxid och 82 % av argon. Bitarna svetsas ihop via käl- och fogsvetsning. 

 

 

Figur 7. Tillverkningsprocessen (Samma bild som i kapitel 4.6) 

5.2.3 Del 3. Produkt och materialspecifikationer 

Enligt kapitel 3.5.5.2: Produkt och materialspecifikationer skall 

dokumenteras. Det kan exempelvis innefatta detaljerade ritningar, referenser 

till europeiska och/eller internationella standarder, specifikationer och 

egenskaper för råmaterial m.m. 

Ritningar på de relevanta vinkelbeslagenkan ses i bilaga 1-5 i detta dokument. 

Materialspecifikationer beskrivs i kapitel 5.2.1 samt i bilaga 8. 

5.2.4 Del 4. Generera en testplan för tillverkningsprocessen 

Enligt 3.5.5.2: En testplan för tillverkningsprocessen skall genereras av 

tillverkaren tillsammans med ett anmält organ. Här skall hänsyn tas till 

vilken typ av kontroll/provning som genomförs samt hur ofta den genomförs. 

Följande steg är vanligen inkluderade i en tillverkningskontroll. 

Tillverkningskontrollering Här beskrivs den kontroll som sker på 

inkommande material och på den tillverkningsprocess som materialet 

genomgår. 

Råmaterial (stål)  

Stålet sätts på 
rullen 

Riktverket matar 
stålet framåt 

•Frammatare 

Stansmaskin Magasin 

Bockningsmaskin 

Magasin 

Svetsning 
Packetering i 

EURO-pall 

Galvanisering 

Kund 
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5.2.4.1 Vinkelbeslag 

5.2.4.1.1 Kontroll av inkommande material 

Processen inleds med att materialet (stålet) anländer till verkstaden. Här görs 

en visuell inspektion av materialet så att det är rätt material som anlänt från 

rätt leverantör samt att materialet inte är skadat. Här noteras även den 

tidpunkt som materialet anländer.  

Tabell 9. Kontroll, inkommande material 

Händelse Åtgärder 

Rätt material utan skador Materialet godkänns för användning. 

Fel material Materialet godkänns inte och 

leverantören kontaktas. 

Skadat material Materialet godkänns inte och 

leverantören kontaktas 

Fel leverantör Materialet godkänns inte och 

leverantören kontaktas. 

Fel tidpunkt Leverantören kontaktas. 

5.2.4.1.2 Kontroll av tillverkningsprocessen - Stansmaskinen 

När materialet fått godkänt för användning till tillverkning är det första 

bearbetningsmomentet av materialet stansningen. Här genomförs en visuell 

kontroll av samtliga stansade stålbitar som sedan manuellt förflyttas till 

bockningsmaskinen.  

Tabell 10. Kontroll, tillverkningsprocessen - stansmaskinen 

Händelse Åtgärder 

Materialet är korrekt bearbetat Materialet godkänns och förflyttas till 

bockningsmaskinen 

Bearbetat material är felstansat/defekt Materialet godkänns inte och kasseras. 

5.2.4.1.3 Kontroll av tillverkningsprocessen – Bockningsmaskinen 

När materialet fått godkänt för vidare bearbetning bockas materialet. Det 

bockade materialet kontrolleras visuellt då det skall fixeras för svetsning där 

det måste vara korrekt bockat för att kunna fixeras. 
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Tabell 11. Kontroll, tillverkningsprocessen - bockningsmaskinen 

Händelse Åtgärder 

Materialet är korrekt bearbetat Materialet godkänns och fixeras för 

svetsning. 

Bearbetat material är felbockat/defekt Materialet godkänns inte och kasseras. 

5.2.4.1.4 Kontroll av tillverkningsprocessen – Svetsning 

När materialet fixerats svetsas det automatiskt av svetsrobot. När materialet är 

färdigsvetsat kontrolleras varje svetsfog visuellt innan det placeras i en 

europapall och skickas iväg för elförzinkning. 

Tabell 11. Kontroll, tillverkningsprocessen - svetsning 

Händelse 

 

Åtgärder 

Materialet är korrekt bearbetat Materialet godkänns och placeras i 

europapallen 

Bearbetat material är felsvetsat så att 

åtgärder är möjliga 

Materialet svetsas om för hand och 

inspekteras på nytt. 

Bearbetat material är felsvetsat så att 

åtgärder inte är möjliga 

Materialet godkänns inte och kasseras. 

5.2.4.1.4 Kontroll av inkommande galvaniserade produkter 

Här görs en visuell inspektion av den färdiga produkten så att det är rätt 

produkt som anlänt från rätt leverantör samt att produkterna inte är skadade. 

Här noteras även den tidpunkt som produkterna anländer.  

Tabell 12.Kontroll, inkommande galvaniserade produkter 

Händelse Åtgärder 

Rätt produkt utan skador Produkten godkänns för försäljning. 

Fel produkt Produkten godkänns inte och 

leverantören kontaktas. 

Skadad produkt Produkten godkänns inte och 

leverantören kontaktas. 
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Fel leverantör Produkten godkänns inte och 

leverantören kontaktas. 

Fel tidpunkt Leverantören kontaktas. 

5.2.4.2 Fästkomponenter 

Lövhults tillverkar inte och säljer inte några fästkomponenter i form av skruv 

och muttrar i samband med sina produkter. De märker sina vinkelbeslag med 

den avsedda dimensionen och skruvklass som skall användas, M8-skruv.  

5.2.4.3 Belagda ståldelar 

Eftersom Lövhults inte utför behandlingen på egen hand överlåts ansvaret till 

Alvesta Galvaniseringsverkstad AB vilka är certifierade med SS-EN ISO 

9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 vilket tillmötesgår de regler och 

föreskrifter som presenteras i ETAG 015. 

5.2.5 Del 5. Sammanställ en testplan för produkterna 

Enligt kapitel 3.5.5.2: En bestämt testplan skall även sammanställas där 

partier av produkten skall testas i fabriken. 

För att generera en sådan testplan skall ett anmält organ kontaktas där 

samtliga bestämmelser i ETAG 015 beaktas och resultaten av dem utvärderas. 

Den testplan som sedan skall genereras skall baseras på de erhållna 

specifikationerna på produkten och skall sammanställas av företagaren 

tillsammans med det anmälda organet. 

  



  
 

51 

Martin Jidegren & David Sannéus 

6. Diskussion och slutsatser 

De faktorer som skall beaktas för en CE-märkning av vinkelbeslag 

omfattande av byggproduktförordningen har beskrivits i föregående kapitel 

och diskuteras nedan. Det är dock viktigt att vara medveten om att det inte 

krävs någon CE-märkning på de vinkelbeslag som Lövhults tillverkar och att 

det därmed är något som enbart efterfrågas av företaget. Lövhults har de 

senaste åren upplevt en dalande försäljning av sina vinkelbeslag och hoppas 

att genom en CE-märkning av sina produkter kunna öka sin försäljning. För 

att genomföra och erhålla en CE-märkning på Lövhults vinkelbeslag krävs ett 

flertal åtgärder vilket klargörs i tabell 13 nedan. 

Tabell 13. Produkternas överensstämmelse 

Krav Överensstämmelse Åtgärd  

  Ja Nej 
Måste 

verifieras 
Beräkning Provning Övrigt 

Mekanisk 

motståndskraft 

och stabilitet 
  X   

    

Byte till ett 

standardiserat 

stål är ett 

måste. 

Styrka och styvhet     X 
Efter ett stålbyte kommer 

detta behöva verifieras 

med beräkning eller 

provning.   

Duktilitet     X 
Efter ett stålbyte kommer 

detta behöva verifieras 

med beräkning eller 

provning.   

Brandsäkerhet X     
      

Hygien, hälsa och 

miljö     X 
    

Den nya 

stålsammansätt

ningen måste 

dokumenteras. 

Säkerhet och 

tillgänglighet i 

bruk 
X     

      

Bullerskydd X     
      

Energiekonomi 

och värme-

magasinering 
X     
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Hållbarhet och 

användbarhet     X 
Efter ett stålbyte kommer 

detta behöva verifieras 

med beräkning eller 

provning.   

Emballering, 

transportering och 

lagring 
X     

      

Som beskrivs ovan i tabell 13 samt i analys och resultat överensstämmer inte 

produkterna med riktlinjen ETAG 015 på samtliga punkter utan det behövs 

vissa åtgärder. Den största åtgärden som krävs är att materialet produkterna är 

gjorda av måste bytas ut. Ymagine D1 vilket är det nuvarande material som 

används tillmötesgår inte de utpekade krav som ställs i ETAG 015, då det 

krävs att ett standardiserat stål används. Vi har även tidigare redovisat två 

förslag på annat material med liknande mekaniska egenskaper, dessa är S235 

och S275 vilka båda är standardiserade varmvalsade stål vilka kan CE-

märkas. Vid byte till någon av dessa kommer styrkan och segheten förbli 

likvärdig, dock kommer toleranserna på ytans släthet försämras något 

eftersom tillverkningen av de varmvalsade stålen sker på ett annat sätt. Detta 

anser vi dock inte bör försämra egenskaperna av de vinkelbeslag som 

Lövhults Svets och Smide AB tillverkar. Även inköpspriset av de föreslagna 

materialen ska enligt GA Industri AB vara likvärdig.  

Konsekvensen av vårt resultat rörande materialets överrensstämmelse med 

ETAG 015 blir således att det måste bytas ut för att en CE-märkning av 

Lövhults vinkelbeslag skall kunna genomföras. I dagsläget har ett stort antal 

vinkelbeslag blivit producerade med stålet Ymagine D1 och är för närvarande 

lagerstationerade. Detta parti av vinkelbeslag ges därmed inte möjligheten att 

bli CE-märkta, men går självfallet fortfarande att sälja som vinkelbeslag 

ämnade för mindre konstruktioner så som friggebodar, lusthus, m.m.  

Poängen med att CE-märka Lövhults produkter är att öka företagets 

konkurrenskraft på marknaden för att generera en ökad försäljning och 

därmed öka intäkterna. I dagsläget har produkterna distribueras till 

återförsäljare som Clas Ohlson och JULA, där målgruppen varit så kallade 

”hemmafixare” som använder produkterna för mindre konstruktioner. En CE-

märkning av Lövhults produkter skulle möjliggöra en utvidgning av dess 

användningsområde till större konstruktioner där större belastningar utövas 

och därmed möjliggörs försäljning till byggföretag som använder 

standardiserade och CE-märkta produkter. Produkterna kan på detta sätt 

användas i byggnationer så som villor och flervåningshus. En marknad 

utanför Sverige öppnas samtidigt upp med en CE-märkning av 

vinkelbeslagen. Då måste däremot nationella lagar kontrolleras så att de 

överensstämmer med produkterna innan en exportering är aktuell. Det är 

viktigt att förstå att en CE-märkning i sig inte på något sätt garanterar någon 
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ökad försäljning. Det krävs ytterligare arbete för att erhålla nya kunder och 

distributörer som ser värdet med CE-märkta produkter från Lövhults.  

Det beslut som Lövhults nu står inför är huruvida ett materialbyte är värt att 

genomföra för att teoretiskt sätt kunna CE-märkta sina produkter. Det är 

viktigt att vara medveten om att ett materialbyte inte automatiskt garanterar 

att produkterna kommer erhålla en CE-märkning även om de justeringar som 

kan krävas bör vara rimliga att uppnå. Om ett materialbyte görs till ett 

standardiserat stål blir materialets egenskaper kända och kan därmed väljas så 

att en önskad belastningskapacitet erhålls som samtidigt tillmötesgår de 

utpekade krav som återfinns i ETAG 015, Del 2 kapitel 3.5.2. Produkter 

tillverkade av ett godtyckligt standardiserat stål underlättar den 

provningsprocess som skall utföras av ett anmält organ och underlättar 

därmed hela CE-märkningsprocessen. Ifall ett beslut tas att använda 

standardiserat stål öppnar det upp möjligheten att utföra beräkningar för att 

säkerställa produktens överensstämmelse på vissa punkter i ETAG 015 och 

kostnaden för provning skulle därmed bli lägre. Men de beräkningar som 

skall genomföras kan anses knepiga för den ovane matematikern och då kan 

extern hjälp vara behövlig, vilket leder till en kostnad som måste ställas mot 

den som uppträder vid provning utan egna beräkningar.  

Det som pekar för ett stålbyte är möjligheten till CE-märkning vilket ger 

Lövhults en erkänd kvalitetsstämpel som underlättar för en eventuell 

expansion av verksamheten. Det som pekar mot är att ett stålbyte inte 

garanterar någon CE-märkning eller någon ökad försäljning i det fallet 

produkterna CE-märks. Ett stålbyte betyder också att tillverkningsprocessen 

kommer hantera stål med högre tjocklekstoleranser vilket uppskattningsvis 

gör processen mindre stabil då maskinerna hanterar ett material med högre 

varians. Ett stålbyte kommer därmed troligen att resultera i fler omarbetningar 

och kassationer. Det kommer kosta företaget tid och pengar samtidigt som det 

inte kan garantera några ökade intäkter.  

De konsekvenser som omnämnt ovan gör beslutet mycket svårt att fatta då ett 

stålbyte inte nödvändigtvis leder till en bättre produkt och då 

tillverkningsprocessen snarare försvåras än förbättras. Det är viktigt att 

poängtera att ett standardiserat stål medför ett stabilare och säkrare stål 

gällande hållfasthetsegenskaper och kvalitetssäkerhet, men att den ökade 

prestandaprecisionen inte nödvändigtvis är behövlig. För att ett stålbyte skall 

vara värt det arbete som krävs bör Lövhults anse det troligt att en CE-

märkning leder till en ökad försäljning och ökade intäkter.  

De rutiner som skall etableras för en tillverkningskontroll enligt ETAG 015 

ska granskas och godkännas av ett anmält organ. Det betyder att justeringar 

och kompletteringar kan krävas för att få den förslagna 

tillverkningskontrollen godkänd av det anmälda organet. Den 
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tillverkningskontroll som föreslagits är relativt enkel att implementera och 

utöva eftersom den utförs genom visuella kontroller. Den dokumentering som 

skall ske i samband med kontrollen är något som inte är alltför tidskrävande 

och bör inte vara något problem att utföra för Jan-Åke Johansson på 

Lövhults. Det betyder att upprättandet av en tillverkningskontroll inte 

behöver bli en stor och tidskrävande förändring för företaget, men det hänger 

på att det anmälda organet anser att kontrollrutinerna är tillräckliga. De 

eventuella justeringar som kan komma att krävas måste utvärderas i 

förhållande till vad de kostar och vad det ger för utdelning. Det vill säga att 

ett godkänt kontrollsystem som i sin tur resulterar i att produkterna blir CE-

märkta måste kunna styrkas med att Lövhults kan öka sin försäljning som en 

konsekvens av denna implementering. Vidare krävs även en granskning av 

anmält organ på plats två gånger årligen på själva kontrollsystemet vilket är 

en kostnad som Lövhults måste ta ställning till.  

De slutsatser som vi har kommit fram till är baserade på den information som 

återfinns i ETAG 015 vilket är ett brett dokument som är öppet för tolkning i 

flera avseenden. För att genomföra en CE-märkning av Lövhults produkter 

krävs det en dialog med ett anmält organ, förslagsvis SP SITAC, så att man 

kan säkerställa att samtliga relevanta punkter beaktats samt att de har tolkats 

på rätt sätt.   

  



  
 

55 

Martin Jidegren & David Sannéus 

7. Rekommendationer 

Vi rekommenderar Lövhults att CE-märka sina produkter i det fallet de 

genomför det arbete som krävs för att ta reda på huruvida det skulle generera 

en ökad försäljning eller inte. Det skulle krävas en marknadsundersökning där 

kontakt tas och knyts med olika byggfirmor och byggvaruförsäljare. Ifall det 

visar sig finnas ett behov av CE-märkta vinkelbeslag som Lövhults försöker 

utveckla har företaget stor anledning till att överväga ett beslut om att CE-

märka sina produkter. 

Vi rekommenderar Lövhults att CE-märka sina vinkelbeslag om: 

 

 Det bedöms existera ett behov av sådana CE-märkta vinkelbeslag som 

Lövhults planerar att utveckla och att chansen då anses god att 

återförsäljare och byggfirmor kommer vilja köpa vinkelbeslag från dem. 

 

 Kostnaderna för att CE-märka produkterna kan rättfärdigas i förhållande 

till de förväntade ökade intäkterna som åstadkoms. 

Annars rekommenderar vi inte Lövhults att CE-märka sina produkter 

eftersom det inte finns någon lag som kräver det och fördelarna med en CE-

märkning blir marginella. 

Det fortsatta arbete som vi rekommenderar Lövhults att genomföra för att 

komplettera denna studie är att utföra följande steg:  

1. Genomför en marknadsundersökning 

2. Gör en kostnadsberäkning. Ta in offerter från konsulter som har kunskap 

och erfarenhet av CE-märkning samt uppskatta den totala kostnaden för 

det arbete som krävs.  

3. Undersök ifall det går att söka bidrag för CE-märkningsprocessen för att 

täcka en del av den uppskattade kostnaden. 
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Bilaga 1. Ryggåsbeslag Variant, (Johansson 2013) 
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Bilaga 2. Ryggåsbeslag Mitt, (Johansson 2013) 
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Bilaga 3. Flatstålsbeslag, (Johansson 2013) 
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Bilaga 4. Vinkelbeslag 60, (Johansson 2013) 
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Bilaga 5. Vinkelbeslag Öppet, (Johansson 2013) 
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Bilaga 6. Träklasser, enligt EN 338:2009 
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Bilaga 7. Galvaniserings specifikation,(Alvesta  

galvaniseringsverkstad AB 2013) 
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Bilaga 8. Sammansättning, Material och ytbehandling 

Tabell 7. Materialjämförelse, S235, S275, Ymagine D1 

Material Sträckgräns N/mm
2
 Brottgräns N/mm

2
 

S235 235 360 

S275 275 430 

Ymagine D1 210-360 335-425 

Kemisk sammansättning i maximalt förekommande andelar (%): 

Tabell 8. Materialsammansättning, S235, S275, Ymagine D1 

Material C 

(Kol) 

Mn 

(Mangan) 

P 

(Fosfor) 

S 

(Svavel) 

Si 

(Kisel) 

N 

(Kväve) 

Cu 

(Koppar) 

andra 

S235 0,17 1,4 0,025-

0,035 

0,025-

0,035 

- 0-0,012 0,55 - 

S275 0,18 -

0,21 

1,5 0,025-

0,035 

0,025-

0,035 

- 0-0,012 0,55 - 

Ymagine 

D1 

0,065 0,3 0,025 0,015 - - - - 

Tabell 4. Galvaniseringssammansättning 

Zinkskiktets 

tjocklek 

Zn 

(Zink) 

C 

(Kol) 

N 

(Kväve) 

Cl 

(Klor) 

12-15my 99,42 % 0,505 % 0,025 % 0,05 % 

Tabell 5. Passiveringssammansättning 

Passiveringens 

tjocklek 

CrO 

(Kromoxid) 

Zn 

(Zink) 

Co 

(Kobolt) 

Övriga 

föreningar 

Ca 0,1my 63,9 % 34,15 % 1 % 0,95 % 
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Bilaga 9. Intervjuguide 

Huvudfrågor med Jan-Åke Johansson på Lövhults 

- Vad gör Lövhults för något? 

- Hur är produkterna ämnade att användas? 

- Vilket/vilka material består produkterna av? 

- Ytbehandlas produkter och i så fall, hur ytbehandlas dem?  

- Vilka övriga komponenter används tillsammans med produkterna? 

- Vilka är de mest förekommande produkterna? 

- Hur tillverkas produkterna? 

- Finns det någon tillverkningskontroll? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

73 

Martin Jidegren & David Sannéus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för teknik 

351 95 Växjö 

tel 0772-28 80 00, fax 0470-76 85 40 


