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1 Inledning 

Det nationella ackrediteringsorganet ackrediteringstjänsten FINAS ansvarar 
för ackrediteringsverksamheten i Finland och beviljar ackreditering till organ 
som ansökt om den och som konstaterats vara behöriga. Ackrediterad verk-
samhet kan igenkännas av att organet använder ett ackrediteringsmärke. 
Hänvisning till ackreditering ska alltid göras vid rapportering av sådan verk-
samhet som omfattas av ackreditering. Ackrediteringstjänsten FINAS har utar-
betat nationella regler för hänvisning till ackreditering. Reglerna grundar sig på 
krav fastställda av de internationella samarbetsorganen EA (European co-op-
eration for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Coop-
eration) och IAF (International Accreditation Forum Inc.) samt på Europarå-
dets förordning om miljökontrollanter. 

2 Ikraftträdande 

Ackrediteringstjänsten FINAS fastställer dessa regler enligt lagen 920/2005 
och ändringen av lagen 764/2014 om konstaterande av tillförlitligheten hos 
tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (organ som utövar 
testnings-, kalibrerings-, kontroll-, certifierings-, arrangörer av jämförelsemät-
ningar och verifieringsverksamhet).  

Reglerna ersätter de tidigare reglerna (FINAS V1/2019) från och med 
22.6.2021 och gäller tills vidare. 

 

 

 

Direktör  Risto Suominen  

 

Bedömningsledare Hillevi Lehto 
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3 Definitioner 

FINAS-logotyp 
Logotyp som används av Ackrediteringstjänsten FINAS. Logotypen är ett regi-
strerat varumärke. 

FINAS-ackrediteringsmärke 
Märke som används av ett organ ackrediterat av FINAS genom vilket organet 
kan påvisa att dess verksamhet är ackrediterad. 

Hänvisning till ackreditering 
Användning av ackrediteringsmärket eller skriftlig information om ackredite-
ringen. 

EA (European co-operation for Accreditation) 
Samarbetsorganisation för europeiska ackrediteringsorgan (ackreditering av 
laboratorier, kontrollorgan, certifieringsorgan, kontrollörer, arrangörer av jäm-
förelsemätningar och tillverkare av referensmaterial) 

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) 
Internationell samarbetsorganisation för ackrediteringsorgan (ackreditering av 
laboratorier och kontrollorgan) 

IAF (International Accreditation Forum) 
Internationell samarbetsorganisation för ackrediteringsorgan (ackreditering av 
certifieringsorgan (system-, produkt- och personcertifiering)) 

4 Referenser 

EA-3/01 M:2019 EA Conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos 
and other claims of accreditation and reference to EA MLA Signatory status  

ILAC-P8:03/2019 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Sup-
plementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Sym-
bols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assess-
ment Bodies 

ILAC-R7:05/2015 Rules for the use of the ILAC MRA Mark 

IAF ML2:2016 General Principles on the Use of the IAF MLA Mark  

SFS-EN ISO/IEC 17011:2017 Conformity assessment. Requirements for ac-
creditation bodies accrediting conformity assessment bodies 
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5 Hänvisning till ackreditering  

5.1 FINAS-logotyp 

Rätten att använda FINAS-logotypen är begränsad till ackrediteringsorganet 
Ackrediteringstjänsten FINAS. Logotypen används antingen i svartvitt (svart 
text och grå cirkel) eller i två färger (blå text och röd cirkel). 

 

 

FINAS-logotypen är ett registrerat varumärke. 

 

5.2 FINAS-ackrediteringsmärke och användningsvillkor 

Ackrediterade organ använder FINAS-ackrediteringsmärket som består av FI-
NAS-logotypen (registrerat varumärke), det ackrediterade organets ackredite-
ringsnummer samt ackrediteringskraven enligt exemplet nedan. Fler exempel 
finns i bilaga 1. 

 

 

Ackrediterade organ ska följa Krav V1 där reglerna för hänvisning till ackredi-
tering finns beskrivna. Organet är ansvarigt för att hänvisningen till ackredite-
ringen görs på ett relevant och korrekt sätt. Organet ska försäkra sig om att 
hänvisningen endast syftar på den verksamhet som omfattas av ackredite-
ringen och att den inte är vilseledande. Hänvisning till ackreditering ska an-
vändas så att den inte skadar anseendet för FINAS eller de internationella er-
kännandeavtal som FINAS har ingått (EA MLA-, ILAC MRA- och IAF MLA-av-
talen). 
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Nedan ges noggrannare anvisningar om hänvisning till ackreditering i olika 
sammanhang, såsom i rapporter, intyg, brevblanketter och publikations-
material. 

Organ med flera ackrediterade verksamhetsområden kan använda sina ackre-
diteringsmärken separat eller kombinera flera ackrediteringsnummer. Kombi-
nerade FINAS-ackrediteringsmärken får dock inte användas i samband med 
rapportering av resultat till exempel i en testningsrapport. FINAS tillhandahål-
ler organet ett kombinerat märke på begäran. Exempel på kombinerade mär-
ken finns i bilaga 1. 

5.3 FINAS-ackrediteringsmärkets form, redigering och utskrift  

FINAS tillhandahåller organet FINAS-ackrediteringsmärket i samband med 
ackrediteringsbeslutet och senare på begäran. Ackrediteringsmärket skickas i 
elektronisk form. Ackrediteringsmärket ska användas endast enfärgat, men 
färgen är valfri. Organet kan inte använda den tvåfärgade FINAS-logotypen 
som en del av sitt ackrediteringsmärke.  

Om storleken på FINAS-ackrediteringsmärket ändras ska dess proportioner 
behållas oförändrade. Märket ska vara så stort att all text tydligt kan läsas. 
Ackrediteringsmärkets storlek och placering i dokument ska stå i rätt proport-
ion till organets egen logotyp och andra uppgifter så att användningen av ack-
rediteringsmärket inte ger sken av att organets dokument skulle vara FINAS 
dokument 

5.4 Skriftlig hänvisning till ackreditering  

Det är önskvärt att ackrediteringsmärket alltid används vid hänvisning till ack-
reditering. Vid behov kan hänvisningen till ackrediteringen göras även skrift-
ligt. Skriftliga hänvisningar till ackreditering ska innehålla organets namn, 
bransch och ackrediteringsnummer samt ackrediteringsorganet och den stan-
dard eller annan grund som ackrediteringen grundar sig på. Om den standard 
som ackrediteringen grundar sig på är både en internationell ISO-, en europe-
isk EN- och en finsk SFS-standard, kan alla dessa hänvisas till. Se exempel 
nedan.  

När en skriftlig hänvisning används i samband med verksamhetens resultat, 
ska den skriftliga hänvisningen ha formen 

”[organets namn] är ett/en testningslaboratorium / kalibreringslaboratorium / 
kontrollorgan / certifieringsorgan / kontrollör / arrangör av kompetensprövning 
T/K/I/PT/S/VB [ackrediteringsnummer] ackrediterat/d av Ackrediteringstjäns-
ten FINAS, ackrediteringskrav [standard/författning/guide].” 



    

 
 

Krav V1/2021   
 22.6.2021   

 

 

8 
 

Exempel: 

Företag Ab, Laboratoriet är ett testningslaboratorium T999 ackrediterat av 
Ackrediteringstjänsten FINAS, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025. 

Organ Ab är ett certifieringsorgan S999 ackrediterat av Ackrediteringstjänsten 
FINAS, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015. 

6 Var och hur hänvisa till ackreditering 

6.1 Allmänt 

Organet kan hänvisa till ackreditering när organet har ett giltigt ackrediterings-
beslut och uppfyller ackrediteringskraven. Det är inte möjligt att hänvisa till 
ackreditering i ansökningsfasen. Organet ansvarar för hänvisningen till ackre-
diteringen, och det ska följa de regler om hänvisning till ackreditering som be-
skrivs i detta dokument. Hänvisning till ackreditering får inte vara vilseledande.  

Organet får hänvisa till ackrediteringen endast för den verksamhet som ackre-
diteringen gäller. Om endast en del av organets verksamhet är ackrediterad, 
kan organet hänvisa till ackrediteringen endast när det gäller den verksamhet 
som anges i kompetensområdet.  

Om FINAS-ackrediteringsmärket används i en situation där ackrediteringen 
inte gäller för alla verksamhetsställen och hela verksamheten, ska tydlig in-
formation om vad ackrediteringen omfattar anges, till exempel: ”Den verksam-
het och de verksamhetsställen som ingår i det ackrediterade behörighetsom-
rådet tillhandahålls på begäran/finns utlagda på webbplatsen www.finas.fi". Se 
även 6.2.1. 

6.2 Rapporter och intyg  

6.2.1 Allmänna regler  

FINAS-ackrediteringsmärket eller en skriftlig hänvisning till ackrediteringen an-
vänds oftast vid rapportering av resultat från ackrediterad verksamhet i test-
ningsrapporter, kalibrerings-, kontroll- eller certifieringsintyg eller rapporter 
från arrangörer av jämförelseprövning. 

Det är frivilligt att hänvisa till ackrediteringen vid ackrediterad verksamhet, 
men i samband med rapportering av resultat i praktiken obligatoriskt. EA, 
ILAC och IAF har något varierande krav på hänvisning till ackreditering i sam-
band med rapportering av resultat. 
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I EA:s förpliktande guide EA-3/01 konstateras att organet som kan bedöma 
överensstämmelse med kraven = det ackrediterade organet (laboratoriet, kon-
trollorganet, kontrollören och arrangören av jämförelseprövning) ska hänvisa 
till ackrediteringen vid rapportering av resultat från verksamhet som omfattas 
av ackrediteringen. Undantaget utgörs av en skriftlig begäran av kunden om 
att det inte är nödvändigt att hänvisa till ackrediteringen. I så fall ska rapportö-
ren av resultaten informera kunden om att resultaten inte omfattas av EA 
MLA-avtalet, eftersom hänvisningen till ackreditering inte kan påvisas i sam-
band med rapporteringen av resultaten. FINAS följer den förpliktande guiden 
EA-3/01. 

I ILACs förpliktande guide (ILAC P8) konstateras att om organet vid rapporte-
ring av resultat (laboratorier och kontrollorgan) inte hänvisar till ackredite-
ringen, kan det inte stödja sig på ackrediteringen. Hänvisning är dock inte obli-
gatorisk. 

I IAF:s generalförsamlings resolution konstateras att om certifieringen har ut-
förts inom ett verksamhetsområde som tillhör certifieringsorganets ackredite-
rade kompetensområde, ska certifikaten hänvisa till ackrediteringen. FINAS 
iakttar denna resolution. 

FINAS-ackrediteringsmärket i intyg och rapporter visar att verksamheten är 
behörig och ger organet möjligheten till att nyttiggöra ackrediteringens nation-
ella och internationella betydelse. Om organet inte hänvisar till ackrediteringen 
i de intyg eller rapporter det utfärdar, kan det inte heller i samband med dem 
hänvisa till den behörighet som påvisas genom ackreditering. 

När organet i samband med resultat hänvisar till ackrediteringen ska det av 
rapporterna och intygen framgå vilka resultat som omfattas av ackrediteringen 
och vilka som inte gör det. De resultat som organet har tagit fram i egenskap 
av ackrediterat organ och den ackrediterade verksamheten ska tydligt kunna 
åtskiljas om det i samma intyg även ingår icke-ackrediterade resultat eller 
icke-ackrediterad verksamhet. Den ackrediterade verksamheten kan markeras 
till exempel genom att i samband med resultaten skriva ”ackrediterad testme-
tod”. 

Hänvisning till ackrediteringen kan inte göras om inget av de rapporterade re-
sultaten eller ingen av de rapporterade verksamheterna ingår i ackredite-
ringen. 

6.2.2 Systemcertifiering och ackrediterade resultat  

I samband med resultat från ackrediterad verksamhet kan certifieringsorga-
nets logotyp som hänför sig till en eventuell certifiering av organet inte 
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användas. I till exempel testningsrapporter och kontrollintyg kan organet inte 
hänvisa till systemcertifiering av organet eftersom rapporterna och intygen be-
traktas som organens produkter. 

6.2.3 Certifieringsdokument 

Hänvisning till ackreditering får inte användas så att den ger sken av att  
Ackrediteringstjänsten FINAS ansvarar för produktens överensstämmelse 
med kraven, godkännande eller certifiering. Därför ska det av certifieringsdo-
kumenten framgå vem som har beviljat certifikatet, ackrediteringsgrunderna 
och vem som har beviljat ackrediteringen. 

6.2.4 Externt tillhandahållna tjänster 

Ackrediterade laboratorier kan låta utföra testnings- och kalibreringstjänster 
för sina kunder som externt tillhandahållna tjänster (SFS-EN ISO/IEC 
17025:2017, 6.6 och SFS-EN ISO 15189:2013, 4.5). I punkterna 6.6.1–6.6.3 
och 4.5.1–4.5.2 i standarderna ges närmare information om kraven på externt 
tillhandahållna tjänster och rapportering av resultat. 

Laboratoriet kan hänvisa till den externa tjänsteleverantörens ackreditering i 
samband med testnings- och kalibreringsresultaten när tjänsteleverantören för 
den aktuella verksamhetens del är ackrediterad av antingen FINAS eller ett 
ackrediteringsorgan som omfattas av samma internationella erkännandeavtal 
(EA MLA- eller ILAC MRA-avtal) om testnings- eller kalibreringsverksamhet 
som FINAS. Den externa tjänsteleverantören ska rapportera testnings- och 
kalibreringsresultaten så att den i samband med de resultat som den lämnar 
som ackrediterat organ använder sitt eget ackrediteringsmärke. Dessutom ska 
det laboratorium som utfört kalibreringen alltid ge det beställande laboratoriet 
ett kalibreringsintyg för att kalibreringarna ska kunna spåras. 

Vid rapportering av resultat ska det av de resultat som tagits fram av externa 
tjänsteleverantörer framgå motsvarande uppgifter som av laboratoriets egna 
resultat. Resultaten ska rapporteras så att det av dem utöver uppgifter om 
prov och resultat även framgår den tjänsteleverantör som har utfört testningen 
eller kalibreringen samt tillräckliga uppgifter om ackrediteringen av de tilläm-
pade metoderna (den externa tjänsteleverantörens ackrediteringsmärke och 
det ackrediteringsorgan som har beviljat det). I kliniska laboratorier kan in-
formationen ges till kunden på andra sätt när resultaten överförs elektroniskt. 

I laboratoriets egna rapporter och intyg kan det inte rapporteras om resultat 
från en extern tjänsteleverantör som åter har skaffat resultaten från ett tredje 
laboratorium (kedjning av tjänster). Sådana resultat från ett tredje laboratorium 
rapporteras i en separat rapport där det ingår en eventuell hänvisning till ack-
rediteringen av det laboratorium som utfört undersökningarna 
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(tjänsteleverantörens ackrediteringsmärke och det ackrediteringsorgan som 
har beviljat det).  

Om organet anlitar icke-ackrediterade tjänsteleverantörer ska det av resulta-
ten tydligt framgå att resultaten inte omfattas av ackreditering.  

Om all verksamhet har utförts som underleverans kan ingen hänvisning till or-
ganets egen ackreditering göras vid rapportering av resultaten. 

6.2.5 Fälttestning och fältkalibrering 

FINAS-ackrediteringsmärket och hänvisningen till ackrediteringen kan använ-
das vid fälttestning och fältkalibrering på motsvarande sätt som vid kalibrering 
och testning som utförs på fasta verksamhetsställen. 

6.2.6 Kalibreringsintyg och kalibreringsetiketter 

Kalibreringsintyg ska innehålla en hänvisning till ackrediteringen för att säker-
ställa kalibreringens spårbarhet.  

Kalibreringsuppgifterna kan anges på apparaten eller i dess närhet med en 
kalibreringsetikett eller på något annat sätt. FINAS-ackrediteringsmärket enligt 
bilaga 2 kan användas på kalibreringsetiketten. Kalibreringsetiketter försedda 
med ackrediteringsmärket kan användas endast för apparater som har ka-
librerats enligt en ackrediterad kalibreringsmetod. 

Etiketten förses med följande uppgifter 

• FINAS ackrediteringsmärke  

• kalibreringsdatum 

• kalibreringsintygets nummer. 
 

Identifieringsuppgifter om apparaten och kalibreringslaboratoriets namn är fri-
villiga uppgifter på etiketten. Storleken på kalibreringsetiketten kan ändras för-
utsatt att läsbarheten består. Beställaren av kalibreringen ansvarar för an-
vändningen av kalibreringsetiketterna. 

6.2.7 Etiketter för kontrollobjekt 

Förutom i kontrollrapporten och kontrollintyget kan kontrollorganet i samband 
med kontrollresultat hänvisa till ackrediteringen även på eventuella etiketter 
som fästs på kontrollobjekt. Etiketten kan innehålla FINAS-ackrediteringsmär-
ket eller en skriftlig hänvisning till ackrediteringen.  
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6.2.8 Krav på organ som certifierar ledningssystem, personer och produkter  

Organ som certifierar ledningssystem, personer och produkter ska alltid be-
vilja certifikaten ackrediterade och hänvisa till ackrediteringen på certifikaten, 
om det certifierade området hör till certifieringsorganets ackrediterade kompe-
tensområde. 

6.3 Informations- och marknadsföringsmaterial  

6.3.1 Allmänna regler 

I information som anknyter till ackrediterad verksamhet kan ackrediteringsmär-
ket eller en skriftlig hänvisning till ackrediteringen användas på samma sätt 
som anges i detta dokument om hänvisning till ackrediteringen i samband 
med resultat.  

6.3.2 Publikationer och webbplatser  

Ackrediterade organ kan använda FINAS-ackrediteringsmärket och/eller en 
skriftlig hänvisning till ackrediteringen på webbplatser, i verksamhetsberättel-
ser, publikationer, reklammaterial, meddelanden, anbud och avtal. Materialet 
ska presentera den ackrediterade verksamheten och den ackrediterade verk-
samheten ska tydligt kunna skiljas åt från den övriga verksamheten i informat-
ionsmaterialet.  

6.3.3 Blankettmallar och brevblanketter  

FINAS-ackrediteringsmärket eller en skriftlig hänvisning till ackrediteringen 
kan användas på det ackrediterade organets blankettmallar eller brevblanket-
ter. När sådana blanketter används ska organet alltid försäkra sig om att det 
av texten tydligt framgår vilken del av verksamheten som hör till det ackredite-
rade kompetensområdet.  

6.3.4 Annan användning  

Det ackrediterade organet ska kontakta Ackrediteringstjänsten FINAS om det 
har behov av att använda ackrediteringsmärket eller en skriftlig hänvisning till 
ackrediteringen på andra sätt än på de sätt som beskrivs i detta dokument. 

6.4 Upphörande eller annullering av ackreditering  

Organet kan om det så önskar avstå från ackrediteringen, och då upphör or-
ganets rätt att använda FINAS-ackrediteringsmärket. Ackrediteringen annulle-
ras genom beslut av Ackrediteringstjänsten FINAS. Efter annulleringen får or-
ganet inte använda ackrediteringsmärket eller på andra sätt hänvisa till ackre-
diteringen.  
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Ackrediteringen kan annulleras tillfälligt för en bestämd tid. Annulleringen kan 
gälla hela verksamheten eller en del av verksamheten. Då får organet inte 
hänvisa till ackreditering i samband med den verksamhet som annulleringen 
gäller. Organet ska utan dröjsmål informera de kunder som anlitar den tjänst 
som annulleringen gäller. Vid behov avtalas med Ackrediteringstjänsten  
FINAS om andra begränsningar. 

7 Multilaterala erkännandeavtal av EAN, ILAC och IAF 

7.1 Allmänt 

Ackrediteringstjänsten FINAS är med i internationella multilaterala erkännan-
deavtal om ackreditering. Avtal har ingåtts av European co-operation for 
Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
och International Accreditation Forum Inc. (IAF). 

De organ som FINAS ackrediterat kan informera om att deras verksamhet om-
fattas av dessa internationella avtal genom att använda de internationella ack-
rediteringsmärken som anknyter till IAF MLA- och ILAC MRA-avtalen. Rätten 
att använda märkena ges efter ansökan av ackrediteringstjänsten FINAS.   

I EA pågår beredningen av EA MLA-märket. 

7.2 EA MLA-avtalet 

Ackrediteringsbevis beviljade av FINAS för laboratorier, kontrollorgan, arran-
görer av kompetensprövning, certifieringsorgan och kontrollörer innehåller en 
hänvisning till att FINAS hör till European co-operation for Accreditation (EA) 
multilaterala erkännandeavtal (EA MLA). 

Ackrediterade testnings- och kalibreringslaboratorier, kontrollorgan, arrangörer 
av kompetensprövning, certifieringsorgan och kontrollörer kan hänvisa till EA 
MLA-avtalet i skriftlig form. Om hänvisning till EA MLA-avtalet ska avtalas med 
ackrediteringstjänsten FINAS för att säkerställa att organets ackrediterade 
verksamhet omfattas av MLA-avtalet. För hänvisningen gäller samma regler 
som för hänvisning till FINAS-ackrediteringen. Kunder till ackrediterade organ 
kan däremot inte hänvisa till EA MLA-avtalet. 

Hänvisning till ackreditering som omfattas av EA MLA-avtalet ska ha följande 
skriftliga form 

”[organets namn] är ett/en testningslaboratorium / kalibreringslaboratorium / 
kontrollorgan / arrangör av kompetensprövning / certifieringsorgan / kontrollör 
T/K/I/PT/S/VB [ackrediteringsnummer] ackrediterat/d av ackrediteringstjänsten 
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FINAS, ackrediteringskrav [standard]. Ackrediteringen ingår i det multilaterala 
erkännandeavtalet EA MLA inom European co-operation for Accreditation 
(EA).” 

[name of body] is a testing laboratory / calibration laboratory / inspection body 
/ proficiency testing provider / certification body / verifier T/I/I/PT/S/VB [accred-
itation number] accredited by FINAS Finnish Accreditation Service, accredita-
tion requirement [standard]. The accreditation is included in the Multilateral 
Agreement for accreditation (EA MLA) of the European co-operation for Ac-
creditation (EA). 

7.3 ILAC MRA-ackrediteringsmärket för testnings-, kalibrerings-, kon-
troll- och kompetensprövningsverksamhet 

Ackrediterade laboratorier, kontrollorgan eller arrangörer av kompetenspröv-
ning som har användningsrätt kan använda ILAC MRA-märket. Märket an-
vänds tillsammans med laboratoriets, kontrollorganets eller kompetenspröv-
ningsarrangörens eget FINAS-ackrediteringsmärke, och på så sätt bildas la-
boratoriets, kontrollorganets eller kompetensprövningsarrangörens ILAC 
MRA-ackrediteringsmärke. En modell till märket finns i bilaga 1. Se närmare 
anvisningar om användningen av märket i ILAC R7:05/2015.  

Märket kan användas i testningsrapporter, kalibrerings- och kontrollintyg och 
kompetensprövningsrapporter samt på blanketter, brev och webbsidor, i  
reklam och andra dokument när verksamheten omfattas av ackreditering och 
ILAC MRA-avtalet. Rätten att använda ILAC MRA-ackrediteringsmärket kan 
inte överföras till en annan aktör, vilket innebär att organets kunder inte kan 
använda ILAC MRA-ackrediteringsmärket. Organ som använder ILAC MRA-
ackrediteringsmärket ska vid behov klargöra för kunden att ILAC inte ansvarar 
för de resultat som hänvisningen gäller. 

7.4 IAF MLA-ackrediteringsmärket för systemcertifiering 

Ackrediterade certifieringsorgan som har licens kan använda IAF MLA-märket 
i samband med systemcertifieringsprogram separat definierade av IAF. Mär-
ket används tillsammans med certifieringsorganets eget FINAS-ackredite-
ringsmärke, och på så sätt bildas certifieringsorganets IAF MLA-ackredite-
ringsmärke. En modell till märket finns i bilaga 1. Se närmare anvisningar om 
användningen av märket i IAF ML2:2016.  

Certifieringsorganet kan använda märket på certifikat, blanketter, brev och 
webbsidor samt i reklam och andra dokument när verksamheten omfattas av 
ackreditering och IAF MLA-avtalet. Rätten att använda IAF MLA-ackredite-
ringsmärket kan inte överföras till en annan aktör, vilket innebär att certi-
fieringsorganets kunder inte kan använda det.  IAF MLA-ackrediteringsmärket 
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kan inte anslutas till en produkt. Organ som använder IAF MLA-ackredite-
ringsmärket ska vid behov klargöra för kunden att IAF inte ansvarar för de 
verksamheter som hänvisningen gäller eller för verksamheternas överens-
stämmelse med kraven. 

8 Användare av ackrediterade tjänster 

8.1 Kunder till ackrediterade systemcertifieringsorgan  

Kunder till systemcertifiering kan hänvisa till ackrediteringen endast med do-
kument, t.ex. ett certifikat, som anger den ackrediterade certifieringen. FINAS-
ackrediteringsmärket eller en skriftlig hänvisning till ackreditering får inte an-
vändas på produkter. 

8.2 Kunder till ackrediterade produktcertifieringsorgan  

Kunder till produktcertifiering kan hänvisa till ackrediteringen endast med do-
kument, t.ex. ett certifikat, som anger den ackrediterade certifieringen. FINAS-
ackrediteringsmärket eller en skriftlig hänvisning till ackreditering får inte an-
vändas på produkter.  

8.3 Kunder till ackrediterade personcertifieringsorgan  

Personer som certifierats av personcertifieringsorgan får inte använda FINAS-
ackrediteringsmärket. Certifierade personer påvisar personcertifieringen ge-
nom ett intyg från det ackrediterade certifieringsorganet.  

8.4 Kunder till ackrediterade laboratorier, kontrollorgan, kontrollörer 
och arrangörer av kompetensprövning  

Kunder till ackrediterade laboratorier, kontrollorgan, kontrollörer och arrangö-
rer av kompetensprövning kan hänvisa till ackrediteringen av det ackredite-
rade organet när de eventuellt rapporterar resultaten vidare. Det ackrediterade 
organet ska godkänna framställningssättet av de ackrediterade resultaten om 
kunden överför resultaten till sina egna rapporter eller andra dokument. 

Det ackrediterade organet ska informera sina kunder om organet konstaterar 
att kunderna har hänvisat till organets ackreditering felaktigt. Det ackredite-
rade organet ska dessutom vidta åtgärder för att säkerställa korrekt hänvis-
ning till ackrediteringen 
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9 Missbruk  

Ackrediterade organ och övriga parter ska hänvisa till ackrediteringen enligt 
ovan angivna krav. Om ett nationellt, europeiskt eller internationellt ackredite-
ringsmärke används inkorrekt eller om det hänvisas felaktigt till ackreditering, 
vidtar Ackrediteringstjänsten FINAS i samarbete med de övriga parterna nöd-
vändiga åtgärder för att förhindra missbruket. Ackrediteringen kan även annul-
leras på grund av missbruk.  
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Bilaga 1 Exempel på ackrediteringsmärken 

 

Organets FINAS-ackrediteringsmärke består av FINAS-logotypen överst, or-
ganets ackrediteringsnummer centrerat under logotypen följt av förkortningen 
för den standard eller det krav som ackrediteringen grundar sig på inom pa-
rentes. Organets ackrediteringsnummer kan se ut på följande sätt:  

TXXX testningslaboratorier 

KXXX kalibreringslaboratorier 

IXXX kontrollorgan 

SXXX certifieringsorgan  

FI-V-000X miljökontrollanter 

PTXX arrangörer av kompetensprövning 

VBXX kontrollörer  

Organets ackrediteringsnummer anger det ackrediterade organets verksam-
hetsområde med bokstäver (T, K, I, S, FI-V, PT eller VB) som följs av en 
sifferdel som har här markerats med X. Sifferdelen är ett ordningsnummer 
som Ackrediteringstjänsten FINAS tilldelar det ackrediterade organet i sitt ack-
rediteringsbeslut. I kontrollorganens FINAS-ackrediteringsmärke anges dessu-
tom typ av kontrollorgan (A, B eller C). I de internationella IAF MLA- och ILAC 
MRA-ackrediteringsmärkena har en del som betecknar det multilaterala erkän-
nandeavtalet tillagts till FINAS-ackrediteringsmärket. Organ som skaffat sig ett 
avtal/en licens kan använda det internationella märket. 
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Bilaga 2 Exempel på kalibreringsetiketter 

Etiketten förses med följande uppgifter 

• FINAS-ackrediteringsmärke  

• kalibreringsdatum 

• kalibreringsintygets nummer. 
 

Identifieringsuppgifter om apparaten och laboratoriets namn kan läggas till fri-
villigt. 

En ny kalibreringstidpunkt antecknas av kunden eller av kalibreraren om kun-
den så avtalar med kalibreringslaboratoriet. Den nya tidpunkten kan anges ef-
ter kalibreringsdatumet. 
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Ändringar till den föregående versionen 

22.6.2021 
 

                                                             Kapitel    Ändring 

1 Inledning 1 Riktlinje för hänvisning till ackreditering i 
samband med rapportering har uppdate-
rats 

2 Ikraftträdande 2 Uppdaterad 

3 Definitioner 3 Internationella samarbetsorganisationer 
har lagts till 

4 Referenser 4 Hänvisningarna har uppdaterats och de 
branschspecifika kravstandarderna har 
strukits 

5 Hänvisning till ackreditering  Texten som gäller internationella multila-
terala avtal har överförts till kapitel 7 

6 Var och hur hänvisa till ackre-
ditering 

6.2.1 EAN:s, ILACs, IAF:s och FINAS riktlinjer 
för hänvisning till ackreditering i sam-
band med rapportering av resultat har 
lagts till  

  6.2.4 Uppdaterad, kliniska tester beaktats 

7 Multilaterala erkännandeavtal 
av EAN, ILAC och IAF 

7  Kapitlet har rubricerats om 

  7.1 Uppdaterad 

8 Användare av ackrediterade 
tjänster 

8.4 Skyldigheten av det ackrediterade orga-
net att se till att kunderna hänvisar till 
ackrediteringen korrekt har tillagts  

Bi-
laga 
1 

Exempel på ackrediterings-
märken 

Bi-
laga 
1 

Uppdaterad 

 Ändringar till den föregående 
versionen 

 Uppdaterad 

 


