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SWEDAC är en statlig myndighet som arbetar inom många
samhällsområden. Swedac ackrediterar, det vill säga, granskar
och godkänner, certifieringsorgan, kontrollorgan och laboratorier
som i sin tur kontrollerar, provar och bedömer alltifrån lednings
system och hissar till medicinska prover och miljöfarliga utsläpp.
Swedac arbetar för att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv
och trygghet för konsumenter i ett hållbart samhälle.
SWEDAC tar fram regler som handlare och tillverkare ska följa
i hantering av exempelvis vågar, ädelmetallarbeten, färdigför
packade varor, elmätare och bensinpumpar.
SWEDAC samordnar också Marknadskontrollrådet, ett natio
nellt forum för myndigheter som har till uppgift att kontrollera att
produkter på marknaden följer gällande lagstiftning.
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Kvalitetsrenässans med
färre pekpinnar
2016 blev ett innehållsrikt år för Swedac ur många per
spektiv, såväl internationellt som nationellt, externt som
internt, summerar generaldirektören Peter Strömbäck.
Välfärdsområdet utvecklas i rask takt. Swedac under året verkat för att bidra inom sjuk- och hälsovården. Att bedriva sjukoch hälsovård har blivit ett komplext och utmanande kvalitetsarbete som blir allt viktigare för patientsäkerheten. Danderyds
sjukhus är ett av de första sjukhus som, under ackreditering,
certifierat hela sin verksamhet mot nya ISO 9001, med mycket
goda resultat.
Kontrollformer och standarder moderniseras och skapar
ett nytt utrymme för eget tänkande. Med en utgångspunkt från
nyttan i verksamheten, vilket Danderyds sjukhus också vittnar
om. Vad vi ser är lite av en kvalitetsrenässans med mindre
pekpinnar och mer av delegering och utrymme för innovation.
Genom att använda internationellt förankrade kontrollformer
inom certifiering under ackreditering blir det effektivare organisation och ökad transparens, som medger att medarbetarna
får bättre insikt i hur verksamheten fungerar.
Varuhandeln ökar snabbt. Genom vårt arbete att samordna
den svenska marknadskontrollen kan vi konstatera att varje år
identifieras tusentals produkter som inte uppfyller kraven.
Det är även en utmaning att kontrollera de produkter som
säljs via nätet och som utgör en allt större del av varuhandeln.
Det blir allt viktigare för företag att göra rätt från början. Därför
har vi under 2016 träffat ett stort antal små och medelstora
företag i ett samarbete med de regionala handelskamrarna
och NyföretagarCentrum.
Vi har under året vänt ansiktet utåt genom att lansera en
ny webb, vilket har varit ett kunskapslyft och ett stort steg för
att förbättra vår kommunikation med omvärlden. Vi har också
jobbat vidare på digitaliseringsprocessen i form av ”mina
sidor”, som nu provas på en mindre del av vår verksamhet.
Det är en åtgärd i raden av de förbättringar som vi arbetar
med, som ska göra det enklare för våra intressenter.
Det är också glädjande att Swedac under året tagit stort
internationellt utrymme med utnämningar till betydelsefulla
poster i internationella organ för att i än högre grad utveckla
kvalitetsinfrastrukturen. Vi har med fortsatt kraft varit aktiva
i en rad utvecklingsländer genom utvecklingsprojekt och
utbildningsprogram som bidrar till ökad säkerhet i produkter
och tjänster.
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Vi har på olika sätt
arbetat med genom
förandet av inre
marknadsstrategin som
EU-kommissionen presenterade hösten 2015.
Vi har lämnat förslag
på hur efterlevnaden
av produktlagstiftningen kan förbättras och
på hur EU:s förordningar om ömsesidigt
erkännande respektive marknadskontroll
kan förbättras i syfte
att skapa en genuin
inre marknad med fri rörlighet av produkter och en
hög skyddsnivå för konsumenter, arbetstagare och miljö.
Internt gick vi in i 2016 med ny organisation som har
utvecklats under året. Målet har varit tydlighet och effektiv
isering för att vår verksamhet ska bli enklare att ta till sig.
Vi har utvecklat en smartare tillsyn inom reglerad mätteknik.
Vi har vidareutvecklat vår utbildningstrappa för nyanställda,
där medarbetarna tar olika steg framåt och fördjupar sin
kunskap inom olika områden.
Inför 2017 förbereder vi oss för att bistå i det nationella
miljöarbetet. Regeringen har identifierat en potential i att
effektivisera miljötillsynen och sträva efter en enhetlighet över
hela landet.
Ackreditering kan vara ett effektivt komplement till det befintliga systemet och vara grunden för en kvalitetsrenässans
som skapar förutsättningar för ökad samhällsnytta och håll
bara produkter och tjänster.

Peter Strömbäck
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Swedac säkrar internationell
handel och kvalitet
Swedacs verksamhet styrs främst av två strategiska
dokument. Instruktionen anger ramarna, medan
regleringsbrevet bland annat talar om vilka mål Swedac
ska uppnå. Regleringsbrevet anger även hur mycket
pengar myndigheten får av staten och hur dessa pengar
ska fördelas mellan de olika verksamheterna.

vid behov, mer kortsiktiga prioriteringar för myndighetens
verksamhet. Innehållet i regleringsbreven utgår från riks
dagens beslut om statsbudgeten och regeringens ambitioner.
Eftersom Swedac delvis är en uppdragsmyndighet, finans
ieras merparten av verksamheten genom att kunder betalar
för Swedacs tjänster.

INSTRUKTIONEN

VISION

I instruktionen, som är en förordning, definierar regeringen
Swedacs arbetsuppgifter och ansvarsområden. Instruktionen
förändras normalt inte årligen, vilket gör att den har en annan
och mer övergripande funktion än regleringsbrevet.
Portalparagrafen i instruktionen klargör även syftet med verksamheten: ”Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering
och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse samt
för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik och
ädelmetallkontroll.”

Swedacs verksamhet medverkar till att skapa en öppen och
global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv samt trygga
konsumenter i ett hållbart samhälle.

Utgångspunkten är Sveriges intresse av:
1. en väl fungerande inre marknad som kännetecknas av
fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital,
2. ett öppet och starkt multilateralt handelssystem, och
3. behovsanpassade kontrollordningar som bidrar till säkerhet och hög kvalitet.

STRATEGI

MISSION
Swedac erbjuder effektiva ackrediteringsordningar, upprätthåller regelverk för ädelmetallarbeten och tillförlitliga mätningar samt samordnar svensk marknadskontroll. Swedacs
värdegrund baseras på att vi är engagerade, vi samarbetar,
är respektfulla och ansvarstagande.

Med utgångspunkt i instruktionen från regeringen har Swedac
formulerat en strategi som förtydligar verksamhetens mål och
styr inriktningen av arbetet under perioden 2016-2018.

REGLERINGSBREV
Regeringen ger Swedac ett nytt regleringsbrev varje år,
vilket skiljer det från regeringens instruktion som gäller fram
till att den eventuellt ändras. Regleringsbrevet innehåller,
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FÖR 2016 – 2018 HAR SWEDAC UPPRÄTTAT FYRA STRATEGISKA EFFEKTMÅL:
• Swedac ska ha ett starkt varumärke
• Swedac ska erbjuda en kostnadseffektiv tjänst och utföra effektiv tillsyn inom ackreditering
• Swedac ska öka användningen av ändamålsenliga kontrollordningar i öppna system
• Swedac ska utveckla tillsynen inom reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll
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Kvalitetsinfrastruktur – så funkar det!
Svenska konsumenter ska kunna lita på att de produk
ter som säljs i butikerna är säkra, att vattnet i kranen
är rent och att det inte innebär någon fara att åka
med rulltrappan, hissen eller bussen. Kort sagt ska
svenska konsumenter och medborgare kunna känna
tillit i vardagen.
För att upprätthålla denna tillit finns i varje land en
kvalitetsinfrastruktur. Med det menas de institutioner,
system och metoder som måste finnas för att säkerställa
att produkter och tjänster är säkra, tillförlitliga och upp
fyller funktions- och kvalitetskrav.
Swedac är en viktig aktör i den svenska kvalitetsinfrastrukturen och den svenska kvalitetsinfrastrukturen är en del av
den internationella. Globala system för kompetensprövning,
gemensamma standarder och regelverk gör att produkter och
tjänster kan produceras och godkännas i ett land och därmed
säljas i fler länder.
Kvalitetsinfrastrukturen är därför inte bara bra för svenska
konsumenter utan bidrar också till att ta bort tekniska handelshinder och öka möjligheterna för svenska företag att exportera.
I flera utvecklingsländer är kvalitetsinfrastrukturen fortfarande under uppbyggnad. Ett viktigt uppdrag för Swedac är
att hjälpa till att bygga upp kvalitetsinfrastrukturen i dessa
länder. Detta utvecklingsarbete finansieras främst av Sida.
Illustrationen ger en översiktlig bild över den svenska
kvalitetsinfrastrukturen och dess koppling till internationella
organisationer, avtal och standarder.
När denna helhet fungerar skapas förutsättningar för tillit
i vardagen, samhällsnytta med tryggare medborgare, ökad
konkurrenskraft i näringslivet och global frihandel under
rättvis konkurrens.

TEKNISKA FÖRESKRIFTER FÖR SÄKERHET
För att skapa säkerhet för medborgare och skydda miljön
finns tekniska föreskrifter som utfärdas av föreskrivande myndigheter och som måste följas av alla.

JURIDISKA SANKTIONSMÖJLIGHETER
Kvalitetsinfrastrukturen ska göra det enkelt för alla aktörer att
göra rätt. Det finns också sanktionsmöjligheter om någon aktör
inte följer regelverk.

MYNDIGHETER
Myndigheter som har i uppgift att säkerställa skydd av medborgare och miljö.
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INTERNATIONELL
KVALITETSINFRASTRUKTUR

§

METROLOGISKA (MÄTTEKNISKA) INSTITUTIONER
Mättekniska institutioner säkerställer riktiga mätningar inom
tre huvudområden: vetenskaplig mätteknik, industriell mät
teknik och reglerad mätteknik. De säkerställer att mätare,
exempelvis butiksvågar, bensinpumpar och elmätare,
mäter rätt och att en meter är en meter. I Sverige är
Swedac myndigheten för reglerad mätteknik.

STANDARDISERINGSORGAN
Standardiseringsorgan är organisationer som utvecklar,
samordnar och utfärdar tekniska standarder. Huvudman
för standardiseringen i Sverige är SIS, Swedish Standards
Institute, som också ansvarar för det officiella registret över
svensk standard.

CERTIFIERINGS-, KONTROLL- OCH BESIKTNINGSORGAN
I Sverige finns idag cirka 35 ackrediterade certifieringsorgan,
1 200 ackrediterade kontroll och besiktningsorgan samt 370
ackrediterade laboratorier. Ett kontrollorgan, eller ett besikt-
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ningsorgan, gör kontroller mot en teknisk standard eller enligt
en professionell bedömning. Detta kan till exempel gälla bilbesiktning eller kontroll av cisterner. Kontrollorganens uppgift
är alltså att undersöka om en produkt lever upp till lag- och
säkerhetskrav. Ett certifieringsorgan utfärdar certifierings
intyg, vilket betyder intyg om att en verksamhet eller en
person lever upp till kraven i en standard eller en krav
specifikation. De ackrediterade certifieringsorganens uppgift
är alltså att undersöka om en produkt, tjänst eller företag lever
upp till krav på till exempel kvalitet eller miljöprestanda, som
då berättigar till ett intyg. Intyget visar på att man har ett
system som stöder ständiga förbättringar och uppfyller
grundläggande lag- och säkerhetskrav.

MARKNADSKONTROLLMYNDIGHETER
Myndigheter som har till uppgift att kontrollera att alla
tjänster och produkter som finns på marknaden är säkra
och godkända. I Sverige är Swedac den myndighet som
samordnar de marknadskontrollerande myndigheterna i
Marknadskontrollrådet.

ACKREDITERINGSORGAN
Ackreditering är ett globalt system för kompetensprövning
enligt internationella standarder. I Sverige är det Swedac som
är nationellt ackrediteringsorgan, det vill säga den myndighet som granskar de som kontrollerar, exempelvis granskar
Swedac att de som utför bilbesiktning gör det korrekt.
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Efterlängtad utredning
om marknadskontroll

För att öka rättssäkerheten för företag och ge myndig
heter bättre förutsättningar att bedriva marknadskontroll,
har regeringen beslutat att utreda både myndigheternas
befogenheter och vilka svenska myndigheter som har
marknadskontrollansvar.
Marknadskontrollrådet har länge frågat efter ett tydligare och
mer enhetligt regelverk för att marknadskontrollen ska kunna
effektiviseras. För tre år sedan undertecknade alla Marknadskontrollrådets generaldirektörer en hemställan till regeringen
om att tillsätta en statlig utredning om detta.
Nu har regeringen beslutat att ge före detta justitierådet
Annika Brickman detta uppdrag. Förutom en större kartläggning av marknadskontrollansvaret ska hon även analysera
vilka befogenheter och sanktionsmöjligheter som de svenska
myndigheterna har, och föreslå eventuella författningsändringar för att skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv
marknadskontroll.
Utredningen är ett första steg i att utvärdera om Sverige
behöver ett mer enhetligt regelverk för marknadskontroll.
Anna Stattin, som är utsedd till expert i utredningen, säger
att den är både nödvändig och efterlängtad:
– Det svenska regelverket är idag inte tillräckligt tydligt
och det finns i flera fall en osäkerhet om vilka myndigheter
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som faktiskt är marknadskontrollmyndigheter. Även tolkning
och tillämpning av lagstiftningen varierar mellan myndigheterna, vilket gör det svårt att samordna den nationella
marknadskontrollen.
En produkt kan omfattas av flera olika produktlagstiftningar. I dag riskerar enskilda företagare att drabbas av en
rad olika typer av ingripanden och sanktioner beroende på
vilken lagstiftning som råkar vara aktuell.
– Ett mer enhetligt regelverk vad gäller befogenheter och
sanktionsmöjligheter skulle ge bättre likabehandling. Det
skulle också underlätta för företagare att förstå och tillämpa
reglerna, säger Stattin.
En stor del av produktlagstiftningen och marknads
kontrollbestämmelserna härrör från EU. Det svenska regelverket måste vara förenligt med det europeiska och utredningen
ska därför också undersöka hur befogenheter och sanktionsmöjligheter regleras i jämförbara länder.
Utöver Anna Stattin i expertgruppen finns också representanter från Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Utrikesdepartementet.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.
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Att göra rätt från början

”Att göra rätt från början” blev ledordet i en regional
turné som Swedac inledde under året i samarbete med
Nyföretagarcentrum, för att nå ut med information om
hur man hanterar ett komplext regelverk för produkter.
Om produkter som tillhandahålls på marknaden inte uppfyller
gällande krav kan marknadskontrollmyndigheter fatta beslut
om sanktionsavgifter, försäljningsförbud, återkallelse eller
destruktion.
I synnerhet små företag är inte medvetna om vilka olika
skyldigheter de har som tillverkare, importör eller distributörer,
vilket kan bli mycket kostsamt.
Med utgångspunkten att de allra flesta vill göra rätt och
att nyföretagare har svårt att både hitta och tillämpa ett ofta
komplext regelverk, beslutade Swedac att i samarbete med
Nyföretagarcentrum försöka nå ut med information till denna
målgrupp.
Swedacs Göran Lundmark och Anna Stattin hann under
året besöka Kristianstad, Trollhättan, Katrineholm och Stockholm för att informera om vilka skyldigheter företagare har
som saluför varor, och hur man kan få hjälp av myndigheter
att göra rätt från början.
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Det blev möten med ett 30-tal regionala affärsrådgivare
för Nyföretagarcentrum under hösten och kontakter har även
etablerats med de regionala handelskamrarna.

GENSVARET BLEV MYCKET STORT
– Förhoppningsvis ger det positiva effekter. I allmänhet vill
man ju göra rätt som företagare och det känns viktigt att informera om att myndigheter kan hjälpa till att visa vägen, säger
Anna Stattin.
Under året föreläste även Stattin och Lundmark tillsammans med Kommerskollegium på två seminarier om varuhandel på den inre marknaden, som anordnades av Sydsvenska
industri- och handelskammaren i Malmö och Växjö.
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Bättre miljö genom
energikartläggning

I Sverige står omkring 1 500 företag tillsammans för
hälften av landets energiförbrukning. För att effektivisera
energianvändningen och minska klimatpåverkan ska alla
större företag nu enligt lag göra en kvalitetssäkrad ener
gikartläggning. Swedac ser till att göra det möjligt.
Lagen om energikartläggning är baserad på ett EU-direktiv.
Syftet med lagen är att skapa förbättrad energieffektivitet i
stora företag. I och med att Swedac under 2016 ackrediterade de första företagen som certifierar de ledningssystem och
experter som behövs för att genomföra kartläggningarna, kan
lagen nu omsättas i praktiken.
En energikartläggning ger en bild av företagens totala
energianvändning och identifierar var förbrukningen kan effektiviseras. Kartläggningen ska genomföras minst vart fjärde
år och förhoppningen är att företagen ska bli medvetna om
vilka områden som är de stora energitjuvarna.
– Det finns ofta också stora ekonomiska fördelar för företag
att energieffektivisera, säger bedömningsledaren Elisabeth
Leu på Swedac som varit delaktig i ackrediteringsprocessen.
Energikartläggningen kan genomföras på två sätt. Antingen
kan företaget göra det som en del i sitt ledningssystem för
energi eller miljö, eller så köper företaget in tjänsten i form
av en personcertifierad energikartläggare som genomför
kartläggningen åt företaget.
I nuläget är Kiwa Sverige AB enda företag som ackrediterats för att göra personcertifieringar och SP, Sveriges
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Tekniska Forskningsinstitut det enda som ackrediterats för att
certifiera ledningssystem. Men fler företag är intresserade av
de möjligheter som de nya ackrediteringarna medför.
– Vi ser ett intresse i branschen och har fått många frågor
om det här området, säger Elisabeth Leu.
Lagkravet gäller företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro
eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per
år. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av
lagen, och när en kartläggning är genomförd ska företaget
rapportera in resultatet till myndigheten. Företagen ska också
rapportera vilka åtgärder man planerar att göra för att Energimyndigheten ska kunna följa upp energieffektiviseringen.
2017 är första gången företagen behöver rapportera in
resultat från sin energikartläggning, så ännu finns inga siffror
på hur stor energibesparingen kan komma att bli. Förväntningarna är dock stora och det finns förhoppningar om att
lagen ska leda till att fler företag väljer att energieffektivisera
sina verksamheter.
– Syftet är att få stora företag att se över sin energianvändning, men vi hoppas att även fler inser vilka möjligheter
minskad användning innebär, säger Elisabeth Leu.
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Nya elmätare i framtidens
smarta elnät

Allt fler verksamheter och människor eftersträvar att
minska sin klimatpåverkan. Det har lett till att efterfrågan
på klimatsmart el ökar. För att kunna tillgodose behovet
behövs det flexiblare elnät där elkonsumenter även kan
vara producenter, där vind- och solenergi lagras på nya
energieffektiva sätt och där konsumtionen sker då elen är
som billigast.
Elmätarna är en viktig komponent i det smarta elnätet. Tanken
är att de kommer hjälpa till att styra elförbrukningen. Därför
krävs nya mätare med mer avancerade funktioner än de som
finns idag. Mätarnas nya funktioner kan hjälpa konsumenten
att planera och optimera energiförbrukningen, exempelvis
genom att automatisk starta tvättmaskinen när elen är som billigast. På samma sätt kan mätarna underlätta för elnätsföretagen att styra driften av elnäten. Det blir en ekonomisk vinst för
konsumenter och företag samtidigt som det är bra för miljön.
De nya elmätarna kommer behöva vara betydligt mer komplicerad är dagens. Bland annat ska en privatperson kunna ta
del av värdena i realtid, vilket inte är möjligt idag.
- Dagens krav på elmätare är enklare. De ska kunna korrekt
mäta och registrera elförbrukningen så energibolagen kan debitera sina kunder. Vår roll är att se till att mätarna ger korrekta
mätvärden, så att man bara betalar för den el man faktiskt
använder, säger Renée Hansson, utredare på Swedac.
Oavsett vilka funktioner som kommer att behövas ska
Swedac även i framtiden se till att mätvärdena från elmätarna
SWEDAC | ÅRSBERÄTTELSE 2016

är tillförlitliga. Swedac är därför en del av processen när det
smarta elnätet växer fram och kommer att ha en viktig roll i
arbetet med att kvalitetssäkra framtidens elmätare.
Elmätare omfattas av EU-lagstiftning vilket innebär att kraven på mätare ska vara desamma i hela Europa. Exempelvis
ska en svensk mätare klara samma typ av störningar och vara
lika resistent mot manipulering som en tysk eller fransk mätare. Inte heller får ett enskilt land ställa andra krav på mätarna
än de gemensamt bestämda.
- Det gemensamma regelverket ökar förtroendet även för
mätare från andra länder vilket främjar konkurrens och fri handel. Det öppnar också upp för samarbete över landsgränser,
säger Renée Hansson.
Ett framgångsrikt exempel på gränsöverskridande
samarbetet är det marknadskontrollprojekt som slutfördes
2016. Myndigheter från tolv länder hjälptes åt att kontrollera
elmätare över hela Europa för att se att de följer befintliga
lagkrav och fungerar korrekt. Alla testade elmätarmodeller
klarade kraven, och arbetet har därmed bidragit till en säkrare
marknad.
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Ackreditering stärker svensk export

Ackreditering är till stor nytta för svenska företag.
En pålitlig kvalitetssäkring ökar konkurrenskraften
och stärker affärsmöjligheterna. Ackreditering är dess
utom exportfrämjande och ger svenska företag tillträde
till den internationella marknaden.
Swedac är regeringens expertmyndighet och har fått i
uppdrag att bidra med kunskap om hur ackreditering och
standarder kan stärka svensk export. Till bakgrunden hör att
regeringen antagit en export- samt en nyindustrialiseringsstrategi för att förbättra den framtida svenska konkurrenskraften. Swedac har under det gångna året därför initierat
ett arbete för att förtydliga betydelsen av ackreditering och
standarder för svensk export.
– Vi ska ge expertstöd och ta fram strategier för hur svensk
export kan stärkas ytterligare med hjälp av ackreditering,
säger Merih Malmqvist Nilsson på Swedac.
I förstudien har ett stort antal avtal och dokument gåtts
igenom. Det handlar bland annat om bilaterala avtal,
WTO-avtal, frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, underlag inför ett frihandelsavtal med USA samt rapporter från
relevanta svenska myndigheter.
Swedac har även tagit del av Kommerskollegiums före
tagsundersökning som kartlägger vilka problem svenska
företag möter i sin utrikeshandel inom och utanför EU. Resultatet visar att nationella särkrav i globala marknader innebär
kostsamma produktanpassningar och krav på extra prov-
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ningar och certifieringar. En bredare användning av globala
standarder och ackreditering kan minska denna börda.
Grunden för ackreditering och väl fungerande internationella marknader är att det finns standarder som anger en
miniminivå för att en produkt ska vara säker. Dagens standarder definierar funktionalitet istället för lösningar, och genom
att de inte är teknikbundna finns en innovationspotential för
produkttillverkare. Standarder kan även användas för att visa
att produkter uppfyller myndighetskrav.
Några av fördelarna med ackreditering är att tillsynsarbetet
kan underlättas för myndigheter och att kvalitetssäkringen
blir mer enhetlig. När myndigheter levererar föreskrifter på
generisk nivå, använder standarder och sedan överlåter till
ackrediterade organ att hantera detaljer om det praktiska
genomförandet, blir marknaden mer rättvis och utrymmet för
fel minskar.
– Ackreditering ger en extra dimension. Genom provning
och certifiering under ackreditering kan tillverkarna visa
att de lever upp till samtliga krav på marknaden. Ett enda
kontrollorgan kan leverera ett kontrollpaket som är mycket
mer omfattande än enbart myndighetskrav, säger Merih
Malmqvist Nilsson.
Under 2017 kommer Swedac fördjupa arbetet med att lyfta
fram värdet av ackreditering och belysa dess potential och
värde för svensk export.
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Med sikte på ett säkrare Irak
Trots krig och konflikt i Irak finns det anledning till
framtidstro. Det pågår ett omfattande utvecklingsprojekt
som ska bidra till varaktig fred, förbättrade levnadsför
hållanden och demokratisk utveckling. Swedac är en av
aktörerna som hjälper till i arbetet.
Tillsammans med FN-organet UNIDO och irakiska myndig
heter arbetar Swedac med att bygga upp fungerande system
och institutioner i Irak för handel och kvalitetssäkring, så att
landets ekonomiska utvecklingsmöjligheter ska
kunna stärkas.
– Det känns fantastiskt att få vara med och bygga upp ett
samhälle. Även om det ibland kan vara svårt att se de långsiktiga effekterna av vårt arbete vet jag att de leder till förbättrade framtidsutsikter för både företag och människor, säger
Per Lundmark på Swedacs enhet för internationell utveckling.

SÄKERSTÄLLER OBEROENDE ACKREDITERINGSORGAN
Swedac har bidragit med stöd kring hur Irak bör arbeta
med ackreditering. Avsaknaden av ett oberoende nationellt
ackrediteringsorgan i Irak har inneburit att företag haft svårt
att importera och exportera varor och tjänster. Swedac har
varit rådgivare för det irakiska lagrådet i arbetet med en ny
lagstiftning, som ska säkerställa det irakiska ackrediteringsorganet IQAS oberoende. Lagen förväntas beslutas i parlamentet under 2017.
Den nya lagstiftningen är ett första steg mot att Irak ska
kunna välkomnas i det internationella ackrediteringssystemet.
Swedac har hjälpt till med ansökan om internationellt godkännande och har under 2016 gjort en omfattande förbedömning
av IQAS, där alla detaljer gåtts igenom. I nästa steg kommer
den regionala ackrediteringsorganisationen göra en bedömning och förhoppningen är att IQAS därmed kan bli internationellt godkänd.
Swedac har också haft utbildningar i att tolka och bedöma
olika standarder inför ackreditering. Fokus har varit på områden som har betydelse för uppbyggnad av grundläggande
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samhällsfunktioner i Irak, till exempel cement och stålkonstruktioner för husbyggnation, kvaliteten på dricksvatten och
medicinska aspekter för en säker sjukvård.

STIMULERAR MARKNADSUTVECKLING
För att ackrediteringssystemet ska fungera måste det också
finnas företag som erbjuder kalibrering, certifiering och andra
tjänster för kvalitetssäkring. Marknaden finns, men är idag
liten. Swedac har även i denna del hjälpt till att stimulera den
irakiska marknaden till utveckling.
Säkerhetsläget i Irak har försvårat arbetet. Swedac har
bara vid ett tillfälle under projektet kunnat vara på plats för en
utbildningsinsats. Av säkerhetsskäl har utbildningar istället
genomförts i Istanbul, Stockholm och Borås.
För Swedacs del avslutas insatsen för Irak 2017, men
för irakierna är arbetet långt ifrån slut. Grunden är lagd
men ännu återstår mycket arbete. Att Swedacs insats haft
stor betydelse råder det inga tvivel om man frågar Ihman
Al-Ahmed, ansvarig på ackrediteringsorganet IQAS i Irak.
– Jag är otroligt tacksam för det arbete som Swedac
och andra gjort för oss. Swedac har haft en betydande roll
för att vi kunnat etablera ett fungerande ackrediteringsorgan i
detta viktiga skede i landets utveckling. Stödet vi fått har varit
helt avgörande. Vi hade inte klarat det själva, säger Al-Ahmed.
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Med vård och omsorg i fokus

En grundbult i den svenska välfärden är vård och om
sorg. Under 2016 har Swedac haft extra fokus på detta
område, där bedömningen är att man skulle kunna bidra
till förbättringar.
Frågan om kvalitet i vård och omsorg har varit en prioriterad
del i Swedacs utvecklingsarbete under året som gått. Redan
idag har Swedac en etablerad närvaro inom området. Övertygelsen är att fokus på effektiva ledningssystem, en enhetlig
kvalitetssäkring och utvecklade former för ständig förbättring
kan ge ökad trygghet för både patienter och vårdgivare.
Ambition har varit att skapa en större förståelse för nyttan
med effektiva ledningssystem och hur kvalitetssäkring kan
utvecklas. Under arbetets gång har det bekräftats att kvalitet
inom vård och omsorg är mycket aktuellt.
- En förklaring till att kvalitetsfrågan ökat i betydelse är att
patienter och brukare fått allt större möjlighet att själva välja
vårdgivare. Ökad valfrihet har medfört ett större behov av att
jämföra olika alternativ. Även vårdgivare jämför sig i högre
utsträckning med varandra. Eftersom kvalitet har blivit en
konkurrensfaktor har fler insett vikten av att upprätthålla och
utveckla hög kvalitet, säger Magnus Pedersen, utvecklingssamordnare på Swedac.

TEMA FÖR ALMEDALEN
I juli reste Swedac till Visby för att fördjupa samtalet om kvalitet inom vård och omsorg under Almedalsveckan. Swedac
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stod bland annat värd för ett seminarium om certifiering inom
äldreomsorgen. Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck
deltog i samtalet.
– Med certifiering under ackreditering kan kvalitetsnivån
i svensk äldreomsorg höjas. Istället för att kommuner och
företag jobbar med kvalitet på olika sätt, kan man med hjälp
av en standard säkerställa att alla äldre får lika bra livskvalitet.
Det viktiga är att standarden är funktionell och effektiv, säger
Strömbäck.
Förutsättningarna för det fortsatta arbetet är goda. SIS,
Swedish Standards Institute har av regeringen fått ekonomiskt
stöd för att under 2017 fortsätta utveckla nationella standarder
avseende kvalitetssäkring av verksamheter inom äldreomsorg.
Under Almedalsveckan arrangerade Swedac även ett
rundabordssamtal med vårdaktörer och ett frukostsamtal
om estetiska kroppsbehandlingar. Även den årliga Världs
ackrediteringsdagen kretsade kring hur ökad samverkan
bidrar till kvalitet inom vård och omsorg. Därtill har Swedac
under året deltagit i det offentliga samtalet genom debatt
inlägg om ackreditering inom bröstcancer och äldreomsorg.
Kvalitet är begrepp med olika betydelse och innebörd.
Många organisationer arbetar med kvalitet i någon bemärkelse, men innehåll och tillvägagångssätt i kvalitetsarbetet
kan variera. En viktig aspekt är därför att försöka bringa
klarhet i vad som egentligen avses med kvalitet. För att nå
framgång krävs att dialog och samverkan mellan berörda
aktörer fortsätter.
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EFFEKTIV MILJÖTILLSYN UNDER UTREDNING
En väl fungerande tillsyn är viktig för att värna miljön och
säkerställa att uppsatta miljömål kan nås. Regeringen har
under året tillsatt en utredning som ska se över organisationen
och ansvarsfördelningen av tillsynen och sanktioner. Syftet
är att optimera resurserna och utveckla genomförandet av
tillsynen så att den blir mer enhetlig och effektiv.
Swedac har bidragit med kunskap till utredningen om hur
ackreditering skulle kunna bidra till förbättrade tillsynsmöjligheter och ökad miljönytta. Ackreditering bidrar till enhetlighet och kan vara ett effektivt hjälpmedel för kommuner och
myndigheter med tillsynsansvar. Genom att lyfta fram konkreta
områden där tillsynen brister eller saknas har Swedac identifierat tänkbara nya ackrediteringsområden med relevans för
miljötillsynsutredningens arbete.
Uppdraget ska redovisas under 2017.

NATURVÄRDESINVENTERINGAR KAN KVALITETSSÄKRAS
Naturvärdesinventeringar som ligger till grund för domar i Mark- och
miljödomstolen har hittills inte kunnat kvalitetssäkras. Från och med
i år kan de kvalitetssäkras genom ackreditering.
När ny mark ska exploateras görs ofta en naturvärdesinventering
för att värdefulla naturområden inte ska byggas bort. Undersökningen spelar stor roll för natur- och djurlivet och är ett betydelsefullt underlag när Mark- och miljödomstolen ska ta byggbeslut.
Efter det att SIS tagit fram en standardiserad metod för naturvärdesinventeringar (SS 199000:2014) har Swedac i dialog med
Trafikverket, Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten
kunnat öppna för att ackreditera företag som gör naturvärdes
inventeringar.
Företagens kompetens kommer att granskas utifrån den internationella standarden ISO/IEC 17020.
SWEDAC | ÅRSBERÄTTELSE 2016
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STÄRKT KVALITET I RÄTTSMEDICINSKA OBDUKTIONER
Från i våras blev rättssäkerheten högre vid mordutredningar.
Rättsmedicinalverket har ackrediterats av Swedac, vilket innebär
en kvalitetssäkring för alla rättsmedicinska obduktioner.
Rättsmedicinska obduktioner utförs av Rättsmedicinalverket för
polis och domstolar på sex olika ställen i landet. Eftersom utlåtandena ska vara likvärdiga och hålla för att belysas i en rättegång är
det höga krav på undersökningar och protokoll.
Att verksamheten inte tidigare varit ackrediterad beror på att
det varit oklart vilken standard och vilka rutiner som skulle stå
som modell.
Efter en flerårig utvecklingsprocess blev det i våras klart
med såväl standard som ackreditering. Swedac har bedömt de
rättsmedicinska avdelningarnas kompetens och arbetsrutiner och
bekräftat att kvalitetskraven följs.
Rättsmedicinalverket har fyra verksamheter, av vilka Rättskemi,
Rättsgenetik och Rättsmedicin nu är ackrediterade.
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ORDFÖRANDESKAP FÖR ILAC
Sverige knep en plats i toppen av den
internationella ackrediteringsvärlden
när Swedacs stf generaldirektör Merih
Malmqvist Nilsson i november utnämn
des till ordförande för ILAC på den årliga
konferensen i New Delhi.

SWEDAC VÄRD FÖR LYCKAT TOPPMÖTE I BORÅS
Den europeiska samverkansorganisationen för ackreditering
European Accreditation, EA, höll i november ett två dagar långt
toppmöte i Borås.
Mötet samlade ett hundratal människor från 36 länder och
Swedac, som är Sveriges representant i EA, stod som värd för
sammankomsten.
Under mötets andra dag antogs en ny europeisk ackrediteringsstrategi, som sträcker sig fram till 2025. Den innebär att EA
ska verka för en mer likvärdig ackreditering över hela Europa
och en tätare, mer transparent dialog med intressenterna.
Strategin ska också vara en hjälp för att etablera ännu mer
effektiva rutiner och processer.
Under mötet hälsades även Armenien välkommen in i EA som
nytt medlemsland.

ILAC är den internationella samarbets
organisationen för ackreditering där 150 ackrediteringsorgan
från hela världen är medlemmar.
94 av ILACs medlemsländer har skrivit under avtalet om
ömsesidigt erkännande, som innebär att provningar och kontroller som skett under ackreditering ska accepteras i övriga
länder. Avtalet syftar till att underlätta frihandel och ger en hög
och jämn internationell kvalitet på varor och tjänster som till
exempel laboratorieanalyser.
Merih Malmqvist Nilsson har hittills suttit som vice ord
förande för ILAC, men tar nu över rodret efter amerikanen
Peter Unger.
Swedac har varit medlem i ILAC sedan början på 1990-talet
och skrev under avtalet om ömsesidigt erkännande år 2000.

SWEDAC PÅ INRE MARKNADSKONFERENS I EU
Medan lagstiftningen blir mer harmoniserad inom EU är det
sämre ställt med efterlevnaden. Under året som gått har Swedac
deltagit i diskussionen på två inre marknadskonferenser i EU.
Det holländska ordförandeskapet i EU:s ministerråd anordnade
i februari en inre marknadskonferens i Amsterdam om hur reglerna ska efterlevas och hur medlemsstaternas målsättningar
ska kunna uppnås genom gränsöverskridande samarbete.
Det konstaterades att det i många fall saknas tydliga regler
för samarbete, men kanske ännu viktigare är att utveckla en
samarbetskultur och informella nätverk för samarbete.
Swedac bidrog till konferensinnehållet genom en föreläsning
om marknadskontroll av utredaren Anna Stattin, som talade om
hur marknadskontrollen kan effektiviseras genom att bedrivas
mer enhetligt i medlemsstaterna. Samarbetet menade hon kan
underlättas till exempel med hjälp av verktyg som marknads
analys, riskbedömning och gemensamma indikatorer.

Mest välbesökta workshopen

I juni anordnade EU-kommissionen ytterligare en inre marknadskonferens, då drygt 150 representanter för myndigheter,
företag och konsumentorganisationer samlades i Bryssel för
att diskutera hur den inre marknadens fria rörlighet av varor
kan förbättras och hur reglerna kan efterlevas bättre. Fokus för
denna konferens var principen om ömsesidigt erkännande, som
föreslås i Kommissionens inre marknadsstrategi.
Här bidrog Swedac genom Anna Stattin, som modererade
den mest välbesökta workshopen med nära 50 deltagare, om
hur gränsöverskridande marknadskontroll kan förbättras genom
bland annat ökade resurser och skärpta krav på samarbete.
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SJÄLVKÖRANDE FORDON UNDER UTREDNING
Utvecklingen av självkörande fordon går mycket fort, såväl
internationellt som nationellt. Allmänheten måste kunna lita på
att självkörande fordon är säkra och trygga att ha i trafiken och
en utredning om automatiserad körning av fordon är tillsatt.
Swedac deltar i utredningsarbetet.
Utredningen om automatiserad körning av fordon på väg
leds av Statens väg- och Transportforskningsinstitut VTI och
i Sverige samverkar branschorganisationer och myndigheter
i arbetet genom en referensgrupp, som har möte fyra gånger
per år.
Swedac bidrar med kunskap om hur kvalitetsinfrastruktur
för självkörande fordon skulle kunna se ut. För att utveckla
fordonen behövs laboratorier för provning av komponenter
och system, som också ska certifieras. Dessutom behövs
kontrollorgan som kan göra periodiska kontroller av både
system och fordon.
Införandet av självkörande fordon kommer att ske över en
lång övergångsperiod, enligt internationella bedömningar
under omkring 50 år.
Utredningens slutbetänkande ska redovisas under 2017.
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Bättre för kunder och intressenter
Under året har Swedac arbetat aktivt med kundförbätt
ringar och det kommer att vara fortsatt viktigt för 2017.
En förutsättning för arbetet är att ha en öppen dialog
med intressenterna.
Ett flertal möten med branschorganisationer och intressentgrupper under året har öppnat för bättre kundrelationer. Det
har också skapats en ackrediteringskommitté för att intressenterna lättare ska kunna bidra med åsikter om policys och
beslut.
Kundundersökningarna har förändrats genom att mer fokuserade frågor ställs om bedömningen och i nära anslutning
till att bedömningen genomfördes. Med detta hoppas man
få mer fokuserade svar, som kan användas för att ytterligare
förbättra verksamheten.
En ny avgiftsmodell har införts som ett led i att förbättra
för kunder inom alla områden. Förändringen kommer att ge

ett mer transparent system och ökar förutsättningarna för
likabehandling.
För de ackrediterade organen är bedömningskvalitet,
handläggningstider och kostnaderna tre viktiga parametrar.
IT-systemen har under året utvecklas vidare för att effektivisera arbetet, bland annat genom bättre uppföljning och
förkortade handläggningstider. Kunddatabasen utnyttjas
effektivare och gör att kunderna får bättre insyn i sin egen
ackrediteringsomfattning.
Utöver detta har Swedac deltagit i flera internationella
forum för att säkerställa samma kvalitet på bedömningarna
som i andra länder.
Under året har Swedac också utvecklat nya ackrediteringsområden, flera av dessa är områden som kunderna
aktivt har efterfrågat.
Swedac har under året genomfört en undersökning bland
ackrediterade verkamheter för att få ökad förståelse för
den upplevda nyttan med ackreditering. >>

NYA VERSIONER AV VÄRLDENS
STÖRSTA STANDARDER

NYA REGLER FÖR INRAPPORTERING
AV MÄTARANTAL

SAMVERKAN FÖR BÄTTRE
TJÄNSTER

Standarder uppdateras kontinuerligt
för att svara mot förändrade förutsättningar och behov. Nya krav innebär att
ackrediterade certifieringsorgan behöver
anpassa sitt arbete.
Bland de nya standardregelverk som
införts finns världens mest använda
standard (ISO 9001:2015) och världens
största miljöledningsstandard (ISO
14001:2015). Under 2016 har de senaste
utgåvorna av dessa båda världsgiganter
granskats hos ackrediterade certifieringsorgan.
Swedac har granskat att implementering av de nya versionerna skett på
korrekt sätt, så att certifieringsorgan ska
kunna certifiera sina kunder i enlighet
med uppdateringarna.
Även det stora ledningssystemet för
certifieringsorgan 17021 har uppdaterats,
vilket inneburit att Swedac granskat och
godkänt ansökningar om ackreditering
från ett flertal verksamheter.

Inrapporteringen från el-, vatten- och
värmemätare har under året fått nya regler
och rutiner som införs från 1 januari 2017.
Swedacs tillsynsavgifter för områdena el,
vatten och värmeenergi baseras på det
antal mätare som leverantörerna har i drift
vid årsskiftet. Inrapporteringen har hittills
huvudsakligen skett manuellt via mail,
men kommer framöver att ske helt digitalt
via webben.
Varje leverantör kan nu göra enklare
och snabbare rapportering genom att
logga in på ”mina sidor” för att ange sitt
aktuella mätarantal och andra eventuella
ändringar.
Till skillnad från tidigare skall nu också
leverantörerna alltid rapportera in sitt
mätarantal, även om det inte skett någon
förändring från tidigare år, vilket kommer
att höja kvaliteten och ge större tillförlitlighet i avgiftsunderlaget.

Samverkan är en viktig del i Swedacs
uppdrag. Under 2016 har Swedac
fördjupat samverkan med branschorganisationerna SWETIC som representerar
bl.a. certifieringsorgan och Eurolab som
representerar laboratorier. Ambitionen har
varit att belysa olika perspektiv av ackreditering och därmed skapa ökad förstå
else för samspelet mellan den granskning
som Swedacs kunder gör i samhället och
den granskning som Swedac gör av sina
kunder. Arbetet syftar till att säkerställa
att Swedac levererar en kostnadseffektiv
tjänst som är anpassad och ändamålsenlig för de ackrediterade organens arbete
samtidigt som de uppsatta regelverken
efterlevs.
Ett ytterligare samverkansarbete har
Swedac under året genomfört med de
nationella ackrediteringsmyndigheterna i
Storbritannien och Nederländerna. Genom
erfarenhetsutbyte har myndigheterna
jämfört hur man arbetar för att säkerställa
höga och likvärdiga kvalitetsnivåer.
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Swedac bidrar till att göra världen
lite bättre
FN har antagit ambitiösa mål för den globala utveckling
en. I Agenda 2030 anges 17 mål som ska vara uppfyllda
år 2030. Sverige har tillsammans med många andra
länder ställt sig bakom målen och förbundit sig att arbeta
aktivt för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter
och lösa klimatkrisen.
Regeringen är drivkraften bakom det svenska arbetet med
Agenda 2030, som är ett ansvar för alla myndigheter. Swedac
har under 2016 kartlagt och analyserat den egna verksamheten för att ta reda på hur man bidrar till att uppfylla de
globala målen.
– Vi bidrar till måluppfyllelse i 15 av de 17 målen. Det är
fantastiskt, det visar på bredden av vårt arbete, säger Per
Lundmark, Swedacs enhetschef för internationell utveckling.
Det Swedac bidragit allra mest till är målet ”bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation”. Här är kopplingen
mellan Swedacs verksamhet och det uppsatta målet tydlig.

Såväl nationellt som internationellt handlar Swedacs verksamhet om att skapa starka system och institutioner som står
sig, även i tider av osäkerhet och förändring. Ett starkt bidrag
är att ge aktörer tillgång till internationella marknader och bidra till fungerande handel med sund konkurrens. Att produkter och tjänster är säkra är ett annat grundläggande bidrag
som ger positiva effekter för människor, miljö och samhälle.
– Grunden för ett fungerande samhälle är att människor
ska kunna känna tillit. Det gäller oavsett var i världen man
befinner sig, säger Per Lundmark.
Genom att säkerställa kvalitet bidrar Swedac ytterst till att
skapa ökad tillit. Det främjar inte bara handel och konkurrenskraft utan har betydelse för samhällsutvecklingen i stort
och människors livsmöjligheter. Mot den bakgrunden kan det
konstateras att Swedac bidrar till att göra världen lite bättre.
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Swedac finansieras främst
via avgifter
Huvuddelen av Swedacs intäkter kommer från avgifter. De
ackrediterade företagen betalar avgifter för sina ackrediteringar. Inom reglerad mätteknik betalas avgifter för tillsyn inom
bland annat värme, vatten och elområdena. Bara en mindre
del av verksamheten finansieras med anslag från staten.
Den största andelen, 86 procent av omsättningen, utgörs
av så kallad uppdragsverksamhet som består av ackreditering och internationella projekt. Ackrediteringsverksamheten
finansieras av kundernas avgifter, som ska täcka samtliga

kostnader för ackrediteringen. Internationella projekt finansieras via intäkter, där de som beställt projekten betalar alla
kostnader. Den anslagsfinansierade verksamheten utgör
14 procent av omsättningen och består av till exempel rådgivning/information, marknadskontroll, föreskriftsarbete och
reglerad mätteknik.
Den totala omsättningen uppgick 2016 till 176 miljoner
kronor. Fullständig årsredovisning finns att läsa på
www.swedac.se.

Swedacs resultaträkning
BELOPP I TKR
Verksamhetens intäkter
Intäkt av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Finansiella intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
- Kostnader för konsulter
- Övriga diftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa
Årets kapitalförändring

SWEDACS INTÄKTER 2016
86 %

14 %

2016

2015

25 122
151 308
44
176 474

24 297
178 683
37
203 017

–103 152
–5 695

–100 241
–6 514

–47 507
–18 788
–304
–2 573
–178 019

–69 350
–21 842
–148
–2 121
–200 216

–1 545

2 801

SWEDACS VERKSAMHETER 2016
8%

65 %

9%

18 %

Anslag

Avgifter och andra ersättningar

Ackreditering
Kontrollordningar
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Internationellt utvecklingsarbete
Reglerad mätteknik
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Känslan av att göra nytta lockar
många till Swedac

Helle Sörensen

Swedac är en dynamisk arbetsplats med engagerade
medarbetare och stora utvecklingsmöjligheter. Trots
årets omorganisation och många nya medarbetare har
kompetens och effektivitet inte gett vika, berättar avdel
ningschef Helle Sörensen.

Henrik Carlborg

– Den yngre generationen kan vara lite mer värdestyrd och
många vill jobba med samhällsfrågor. Kanske har det gjort
skillnad att vi har lyft fram vår värdegrund de senaste åren,
möjligen är vi tydligare nu.

ÅRETS STÖRSTA HÄNDELSE PÅ PERSONALSIDAN

Det är huvudsakligen civilingenjörer med ett stort kvalitetsintresse som söker jobb på Swedac. Då arbetsområdena
spänner mellan allt från fordon till miljö lockar myndigheten en
bred skara. Swedacs tydliga EU-koppling gör att även många
jurister är intresserade.
De som söker sig till Swedac är oftast personer som känner till verksamheten sedan tidigare genom arbete i kvalitetsbranschen, kanske har man arbetat som kvalitetsansvarig
och är nyfiken på att gå vidare till området för regelverk och
tillsyn, berättar avdelningschefen Helle Sörensen.

2016 inleddes med en stor omorganisation, vilket påverkade
många i verksamheten. Det tog kraft och energi att komma
in i den nya organisationen samtidigt som man skulle komma
igång med nya arbetssätt.
– Omorganisation är alltid en omställning och ofta förenat
med oro och viss ökad arbetsbelastning. Men trots många
nyrekryteringar, omläggning av rutiner och nya arbetssätt har
vi uppnått mycket av det vi ville nå. Det är vi glada för, säger
Helle Sörensen.

VILL GÖRA SKILLNAD

– Trots oron med omorganisationen och andra förändringar tycker jag att man generellt sett mår väldigt bra. EA har
genomfört sin referentbedömning av Swedac under året och
det innebär bland annat att vissa delar av personalens arbete
sätts under lupp, vilket naturligtvis var en stor påfrestning
men det har gått väldigt bra. EA:s granskning resulterade i
fortsatt fina betyg för Swedacs arbete, det är glädjande.
Om Helle Sörensen får plocka fram några av de saker hon

– Det är också vanligt att man är nyfiken på hur det är att
jobba i statlig verksamhet. Allt fler som söker hit säger att de
vill göra nytta eller göra skillnad.
Sedan några år tillbaka har medelåldern gått ner. För tio år
sedan var medelåldern över 50 år men de senaste åren har
många av dem som rekryterats varit 35–40 år. Och det märks
en liten skillnad, säger Sörensen:
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HUR MÅR PERSONALEN?
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Varierat arbete och stort ansvar
Bäst med Swedac är alla trevliga medarbetare, för
änderliga arbetsuppgifter och känslan av att göra
nytta, säger Henrik Carlborg som har jobbat som
jurist på Swedac i femton år.
– Min tjänst har utvecklats så mycket att det aldrig
hunnit bli tråkigt. Här krävs det mycket, men samtidigt
finns det en fin förståelse för att man är människa, säger Henrik Carlborg som också är tvåbarnspappa och
aldrig haft problem att få föräldraledigt.
Enligt personalchefen Helle Sörensen är det just
känslan av att göra skillnad som ofta lyfts fram på
medarbetarsamtal och i jobbintervjuer som exempel
på varför man söker sig till Swedac eller gärna stannar
kvar.
Henrik Carlborg håller med om att många av kollegorna nog känner en stolthet för sitt jobb.
Som myndighetsutövare har man en viktig uppgift
och själv känner han ett stort ansvar att tolka lag och
föreskrifter korrekt, så att rättsstatliga intressen tas
tillvara. Han har ett starkt rättvisepatos och trivs med att
se till att det fungerar.
Henrik anställdes 2001 och arbetet har förändrats
en hel del genom åren. När han anställdes handlade
det huvudsakligen om att handlägga remisser och
klagomål. I dag arbetar han med återkallelser av ackrediteringar och domstolsprocesser, och säger att det
nästan har vuxit fram ett nytt jobb.
– Vi jurister har fått en större roll. Förut var vi mer
som kontaktpersoner, men nu håller vi i pennan, driver
projekten och föredrar besluten. Det innebär ett mycket mer varierat arbete och ett större ansvar.
Globaliseringen, EU-styrda regler och många nya
biståndsprojekt har ökat det internationella arbetet för
många på Swedac. Själv har Henrik Carlborg arbetat

tycker att Swedac är riktigt bra på, vill hon gärna peka på det
fokus man har på arbetsmiljöfrågor:
– Här har personalen stor frihet och inflytande över sina arbetsuppgifter, jag tror att det är ett av skälen till att folk väljer att
stanna här så länge. Det är en platt organisation så man arbetar nära sin chef och är med och påverkar utvecklingen genom
nära kontakter med både näringsliv och andra myndigheter.
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mycket med Agadirprojektet, där Jordanien, Marocko,
Tunisien och Egypten ingått ett frihandelsavtal. Swedacs
arbete i projektet syftar till att förbättra kvalitetsinfrastrukturen och harmonisera lagstiftningen.
– Det är ett väldigt intressant och roligt arbete att
åka iväg på. Jag är språkintresserad och bestämde
mig för många år sedan att lära mig arabiska och det
har ju kommit till stor nytta. Jag brukar delta i olika typer av seminarier och föreläser om WTO-systemet, det
är roligt att kunna göra det på arabiska.
Att en svensk myndighetsrepresentant kunde hålla
en föreläsning på arabiska blev en dörröppnare för
Swedacs intressen. Många i publiken kom fram och
tackade särskilt.
– Ackreditering och teknisk kontroll kan ju vara ganska komplicerat, det blir så mycket enklare att ta till sig
informationen på sitt eget språk. Det kändes bra, säger
Henrik Carlborg blygsamt.
Projektet är inte avslutat så det kan bli några resor
till vilket han ser fram emot. Och arabiskan fortsätter
han med.
–Att bara lära sig några hälsningsfraser gör att man
blir väldigt väl mottagen, och ännu bättre blir det om
man fördjupar sig i språket. Det är väl värt besväret.
På frågan varför han väljer att jobba kvar efter så
många år tar han Swedacs arbetsmiljö som viktigaste
argument:
– Jag har fantastiska kollegor. Vi har både kul ihop
och intressanta diskussioner. Det är också givande
att jobba med många andra personalkategorier än
bara jurister. Man lär sig mycket om andra områden
och de får lära sig mer om juridik. Fint samarbete och
trevlig arbetsstämning är de viktigaste skälen till att jag
stannat så länge.

– Många uppskattar också att det är en relativt liten
arbetsplats, vi är omkring 125 anställda så de flesta känner
varandra ganska väl. Även om personalen är uppdelad på
kontor i både Borås och Stockholm, har man en relation med
sina medarbetare. Det tror jag är viktigt.
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Organisation och ledning

Generaldirektör

Verksamhetsstöd

Juridik och
inre marknad

Reglerad
mätteknik

Insynsråd

Utveckling och
kommunikation

Ackreditering

Ekonomi och
personal

Miljö och hälsa

Internationell
utveckling

IT och service

Industri

Fordon och
kontroll

Swedac är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att generaldirektören formellt ensam bär
ansvaret för myndighetens verksamhet.
Vid sin sida har generaldirektören ett insynsråd som ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och med
borgerligt inflytande. Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion
som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter.
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LEDAMÖTER I SWEDACS INSYNSRÅD 2016

PERSONER I SWEDACS LEDNING 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jörgen Backersgård, SWETIC
Christina Bertler Edlund, Eurolab Sverige
Lena Callermo, Naturvårdsverket
Malin Hedberg, Sveriges Konsumenter
Suzanne Håkansson, AstraZeneca
Barbro Köhler Krantz, Arbetsmiljöverket
Maria Sandqvist, Teknikföretagen
Peter Strömbäck, Swedac (ordförande)
Matz Söderlund, Sveriges kommuner och landsting

Pernilla Carlsson, enhetschef industri
Magnus Danielsson, avdelningschef reglerad mätteknik
Richard Ericsson, enhetschef IT och service
Kristina Hallman, avdelningschef ackreditering
Tomas Holm, enhetschef fordon och kontroll
Åsa Kultje, kommunikationschef
Gerda Lind, avdelningschef juridik och inre marknad
Per Lundmark, enhetschef internationell utveckling
Merih Malmqvist Nilsson, ställföreträdande GD samt
avdelningschef utveckling och kommunikation
• Peter Strömbäck, GD
• Helle Sörensen, avdelningschef verksamhetsstöd samt
enhetschef ekonomi och personal
• Maria Wallin, enhetschef miljö och hälsa
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Ordlista
ACKREDITERING
Ackreditering är ett formellt erkännande av att ett företag eller en
organisation har kompetensen att utföra vissa specificerade uppgifter inom provning, kontroll och certifiering. Kompetensprövning
görs enligt europeiska och internationella standarder. Swedac
kontrollerar regelbundet att företaget eller organisationen i fråga
är kompetent att utföra de uppgifter som de en gång ackrediterats för. Syftet med ackreditering är att säkerställa att uppdragen
utförs opartiskt och korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.
BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
Bedömning av överensstämmelse är en process där det visas om
specificerade krav avseende en produkt, en process, en tjänst,
ett system, en person eller en organisation är uppfyllda.
CERTIFIERING
Certifiering innebär att en organisation, produkt eller person
bedöms/har bedömts uppfylla särskilda krav som ställs i
standarder eller andra normerande dokument. Vid certifiering
gör ett certifieringsorgan en bedömning av överensstämmelse
med de uppställda kraven i standarder för ledningssystem, produkter eller personer.
CERTIFIERINGSORDNING
En certifieringsordning definierar kraven för certifieringsorgan
som ska certifiera en organisation. Certifieringsordningen anger
hur certifiering ska genomföras så att det blir likvärdigt och
opartiskt.
KVALITETSINFRASTRUKTUR
Med kvalitetsinfrastruktur avses de institutioner, system och metoder som måste finnas för att säkerställa att produkter och tjänster
är säkra, tillförlitliga och uppfyller funktions- och kvalitetskrav.
KVALITETSSÄKRING
Kvalitetssäkring innebär ett systematiskt arbete som bedrivs
för att säkra kvaliteten. Enkelt uttryckt kan det handla om att en
organisation utvecklar, dokumenterar och följer processer för
sitt kvalitetsarbete och använder olika verktyg till stöd i det
arbetet. Kvalitetssäkring av en organisation kan certifieras enligt
standarder. Kvalitetssäkring ingår som en del i kvalitetsinfra
strukturen och omfattar verifiering, certifiering, kalibrering,
provning och besiktning.

MARKNADSKONTROLL
Marknadskontroll innebär att myndigheter ska övervaka marknaden och säkerställa att tillverkare och andra ekonomiska aktörer
fullgör sina skyldigheter och endast säljer produkter och tjänster
som uppfyller lagstiftningens krav. Swedac är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen.
MULTILATERALT HANDELSSYSTEM
Med multilateralt handelssystem avses gemensamma regler för
handel mellan olika länder och regioner som man genom ömse
sidigt erkännande kommit överens om. 
NORMERANDE DOKUMENT
Normerande dokument är de dokument i form av europeiska,
internationella och nationella standarder och regelverk som ligger
till grund för ackreditering och certifiering.
REGLERAD MÄTTEKNIK
Reglerad mätteknik handlar om att mäta och väga rätt i olika
sammanhang. Vågar, elmätare, avgasmätare, längdmått och
många andra mätinstrument måste klara fastställda krav på mätnoggrannhet. Swedac formulerar kraven och är tillsynsmyndighet
inom det mättekniska området. Det senare innebär att Swedac
ansvarar för att kontrollera att mätinstrument inom vissa områden
uppfyller alla krav.
STANDARD
En standard är dokument som anger regler, riktlinjer eller känne
tecken för aktiviteter och deras resultat. Standarder syftar till
att förenkla för verksamheter i samhället. Standarder avser att
tillgodose behov och önskemål från olika parter och upprättas i
konsensus samt fastställs av ett erkänt organ. I Sverige är det SIS
som driver och samordnar utveckling av standarder.
UPPDRAGSMYNDIGHET
Med uppdragsmyndighet avses en myndighet som utför upp
gifter på uppdrag av annan myndighet eller privata aktörer.
Eftersom Swedac delvis är en uppdragsmyndighet, finansieras
en del av verksamheten genom att kunder betalar för Swedacs
tjänster.
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