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QUALITY CONTROL

Är du osäker på om din prototyp håller måttet eller 
om din produktleverantör håller avtalad kvalitetsnivå? 
Quality Control är ett snabbt och enkelt sätt att 
kontrollera viktiga kvalitets- och prestandaegenskaper.

Ett snabbt sätt 
att verifiera kvalitet

Syftet med ett Quality Control är att kontrollera eller 
bekräfta utvalda kvalitets- eller prestandaegenskaper 
för en enskild produkt. Produkten testas mot någon 
eller några utvalda parametrar ur det ordinarie 
protokollet i ett Benchmarking-test.

Vilka användningsområden har Quality Control?
Quality Control vänder sig framförallt till tillverkare 
och återförsäljare med syfte att:

– Verifiera kvalitén på en prototyp inför 
produktionssättning

– Verifiera kvalitén på färdiga produkter från externa 
leverantörer

– Verifiera kritiska egenskaper inför beslut om Verification- 
eller Benchmarking-test

I ett Quality Control-projekt anlitas samma laboratorier 
som i ett Verification- eller Benchmarking-test. 
Resultaten tolkas och värderas i samråd med 
laboratoriet och jämförs mot 
resultat från tidigare tester inom 
samma kategori.

Resultatet från Quality Control 
kommuniceras eller publiceras 
inte. Det är enbart avsett för 
internt bruk.

Process
Omfattningen på ett Quality 
Control styrs av dig som 
uppdragsgivare men Testfakta 
håller i processen och ser till att du 
som uppdragsgivare kan dra rätt 
slutsatser av resultatet.

För att uppskatta kostnad och ledtid måste vi veta 
vilken typ av produkt som testet avser och vilka 
egenskaper som ska testas. Baserat på det tar vi fram 
ett förslag på testmetod(er), kostnad och uppskattad 
tid för projektet.

Om uppdragsgivaren väljer att gå vidare i projektet 
skriver vi avtal där uppdragsgivaren betalar 50 procent 
av den totala projektkostnaden i uppstartsavgift. 
Uppdragsgivaren skickar in prover på den produkt som 
ska testas och Testfakta drar igång projektet.

Resultatet från testet sammanfattas och 
presenteras för uppdragsgivaren. I samband med 
presentationen betalar uppdragsgivaren resterande 
del av den projektkostnaden.

 Tid och kostnader
Projektets tid och kostnad beror helt på vilken typ av 
produkt som testet avser och vilka parametrar som 
ska testas.



Testfaktas verksamhet baseras på ett nära 
samarbete med utvalda europeiska test- och 
forskningslaboratorier, specialiserade inom 
olika produkt- och provningsområden. 
Samarbetet bygger på en gemensam 
ambition att utveckla och förfina etablerade 
testmetoder för att bättre spegla marknadens 
utveckling inom olika produktområden.

Två verksamhetsben
Testfakta är uppdelat i två verksamhetsben; 
Testfakta Editorial och Testfakta Research. 
Editorial är den redaktionella delen, 
Nyhetsbyrån, som regelbundet förser nordisk 
media med journalistik baserad på resultat 
från jämförande laboratorietester. Bland 
kunderna finns ett 40-tal dagstidningar och 
tidskrifter samt nyhetsredaktionen på några 
av de större TV-kanalerna.

Research vänder sig till kunder utanför 
mediasektorn som t ex. tillverkare, återförsäljare eller 
myndigheter.
Båda verksamhetsbenen är tydligt åtskilda men rbetar 
enligt samma metodik och använder samma nätverk av 
laboratorier.

Laboratorienätverk
Testfakta har under 15 års tid 
etablerat ett nära samarbete 
med ett 20-tal europeiska 
test- och forskningslaboratorier. 
Nätverket innefattar både större 
globala aktörer och mindre 
specialiserade laboratorier, 
ackrediterade inom sina respektive specialområden.
Genom samarbetet ökar vi gemensamt spridningen av 
seriösa laboratorietester och driver på utvecklingen av 
testmetoder som bättre speglar produktutvecklingen 
på marknaden.

Tolkning och värdering av resultaten från Testfaktas 
laboratorietester görs i samråd med det utförande 
laboratoriet och vid publicering redovisas alltid vilket 
laboratorium som utfört testet och vilka testmetoder 
som använts. Tillsammans borgar detta för relevansen 
och trovärdigheten i Testfaktas tester.

Marknader
Testfakta har sitt ursprung i Sverige och är 
väl etablerat på den nordiska marknaden. 

Varumärkeskännedomen 
ligger på 79 procent och 
varumärket har en hög 
trovärdighet i marknaden.
Med Norden som bas 
expanderar Testfakta nu till 
andra europeiska marknader. 

Expansionen sker i samarbete med vårt europeiska 
laboratorienätverk och större internationella kunder 
med primärt fokus på Tyskland, Polen, Benelux och 
Storbritannien.

Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag 
specialiserat på jämförande laboratorietester av 
produkter för konsumenter och professionella användare.
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