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VERIFICATION

Din produkt behöver inte vara bäst för att vara bra. 
Med ett Verification-test får du en kvalitetsstämpel 
och ett effektivt verktyg för att kommunicera din 
produkts kvalitet och prestanda.

Ett test som 
bekräftar kvalitén

Syftet med ett Verification-test är att bekräfta kvalitet 
och prestanda för din produkt. Produkten testas enligt 
samma protokoll som i ett Benchmarking-test, men 
mot ett begränsat antal konkurrerande produkter.

Som uppdragsgivare får du en bekräftelse på 
produktens kvalitet i förhållande till det bästa 
marknaden kan erbjuda. Om testresultaten visar att 
produkten håller en genomgående hög nivå får den 
använda Verified-märkning som intygar produktens 
kvalitet och prestanda.

I ett Verification-projekt kartlägger vi marknaden, 
köper in varuprover och anlitar de främsta test- 
och forskningslaboratorierna i Europa för testet. 
Resultaten tolkas och värderas i samarbete med 
laboratoriet och vi lyfter fram de viktigaste 
skillnaderna och egenskaperna för de testade 

produkterna i en kort och lättillgänglig rapport.
Och om produkten håller en tillräckligt hög nivå 

får den rätt att bära Testfaktas kvalitetsmärkning 
Verified Quality & Performance under 12 månader. Men 
det är alltid uppdragsgivaren som bestämmer om 
resultaten från ett Verification-test ska publiceras och  
kommuniceras till marknaden.

Verification-testet vänder sig framförallt 
till tillverkare och återförsäljare som behöver 
kommunicera sina produkters kvalitet och prestanda på 
ett trovärdigt och effektivt sätt.

Produktionskostnaden för ett Verification-test är 
avsevärt lägre än ett Benchmarking-test. Märkningen 
är inte exklusiv vilket innebär att flera produkter inom 
samma kategori kan verifieras.



Förstudie KommunikationVerification-test

Produkter och marknader
För att uppskatta kostnader och ledtider måste vi 
veta vilken typ av produkt som testet avser och vilka 
marknader som Verified-märkningen ska användas på. 
Baserat på detta tar vi fram ett övergripande förslag på 
vilka egenskaper som ska testas, hur många produkter 
som måste inkluderas, ungefärlig projektkostnad och 
uppskattad tid för projektet.

  Förstudie
Om uppdragsgivaren önskar gå vidare i processen 
skriver vi ett intentionsavtal där uppdragsgivaren 
betalar 10 procent av den uppskattade totala projekt-
summan.

Testfakta drar igång Förstudien som omfattar 
teknisk research (produktens egenskaper), mark-
nadsresearch (lämpliga referensprodukter), definition 
av testparametrar och upphandling av själva labora-
torietestet. Valet av referensprodukt(er) är en viktig 
del av projektet eftersom testresultatet för dessa styr 
Verified-kriterierna. 

Baserat på resultatet från Förstudien får 
uppdragsgivaren en mer detaljerad beskrivning av 
projektet - vilka referensprodukter som kommer att 
medverka i testet, egenskaper som testas, testmetoder 
som används, totalkostnaden för genomförandet och en 
tidsplan för projektet.

  Verification-test
Om uppdragsgivaren, baserat på resultatet från För-
studien, väljer att gå vidare i projektet skriver vi avtal 
där uppdragsgivaren betalar 30 procent av den totala 
projektkostnaden som uppstartskostnad.

Testfakta drar igång Verification-testet som 
omfattar inköp av testobjekt, laboratorietestet, 
foto- och videodokumentation av testet samt tolkning, 
utvärdering och betygsättning av resultaten. Resultatet 
från Verification-testet sammanfattas och presenteras 
för uppdragsgivaren. I samband med presentationen 
betalar uppdragsgivaren resterande del av den 
projektkostnaden.

  Kommunikation
Om uppdragsgivaren, baserat på resultatet 
från Verification-testet, väljer att gå vidare och 
kommunicera resultatet till marknaden skriver 
vi avtal där uppdragsgivaren betalar en avgift för 
licensrättigheter och kommunikationsdelen. Avgiften 
är avhängig antalet marknader och vilka delar ur 
Testfaktas kommunikationspaket som valts.

Om uppdragsgivaren väljer att inte kommunicera 
resultatet publikt,  avslutas projektet här.

VERIFICATION

Ett Verification-test är mindre omfattande än ett fullskaligt 
jämförande test men följer samma metodik och ställer 
samma höga krav på genomförandet. Processen är uppdelad 
i följande steg:

Process



testfakta.se

Licensrättigheter och kommunikation
I kommunikationspaketet ingår rätten att använda 
Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & 
Performance och rätten att använda Testfaktas 
varumärke under avtalsperioden (12 månader). För att 
få använda Testfaktas material och varumärke krävs att 
testet och resultatet publicerats på Testfaktas hemsida. 
Publiceringen omfattar en huvudartikel, bildreportage, 
faktaruta om laboratorietestet och en grafisk tabell som 
visar hur uppdragsgivarens produkt står sig gentemot 
uppställda krav på kvalitet och prestanda.

I tillägg till grundpaketet kan uppdragsgivaren välja 
videodokumentation från laboratorietestet som råfilm 
eller redigerad informationsfilm.

Tid och kostnader
Projektets tid och kostnad beror helt på vilken 
typ av produkt som testet avser och hur många 
marknader som ska inkluderas. Kvalitetsmärkningen 

Verified Quality & Performance kan användas på 
flera marknader, förutsatt att referensprodukterna 
och tidigare testdata speglar det bästa som de olika 
marknaderna kan erbjuda.

VERIFICATION

Grundpaket
 Rätt att använda märkning
och Testfaktas varumärke

 Publicering på testfakta.se
(huvudartikel, bildreportage, 
faktaruta om laboratorietestet, 
grafisk tabell)

Tilläggspaket
 Videodokumentation 
(råfilm eller redigerad 
informationsfilm)

Kommunikation av resultatet

För att få använda 
Testfaktas material 
och varumärke 
krävs att testet och 
resultatet publicerats 
på Testfaktas hemsida.



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 arbetar 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.

Om Testfakta

VERIFICATION

Testfakta har en 
varumärkeskännedom 

på 79 procent

Testfakta Box 3504,  103 69 Stockholm
testfakta.se   info@testfakta.se


