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ORGANISATIONSSCHEMA

En myndighet för
kvalitet och säkerhet
Kvalitet och säkerhet är centrala begrepp i
Swedacs verksamhet. Vi finns i olika delar av
samhället och påverkar människors vardag.
Swedacs tjänster efterfrågas inom allt fler
områden i syfte att skapa trygghet och
underlätta för industri och handel.

Ackreditering

Swedac är svenskt ackrediteringsorgan. Ackreditering
innebär bedömning och formellt erkännande av organisationer som utför provning, kontroll, besiktning och certifiering. Ackreditering används inom bland annat miljö,
livsmedel, medicin, industri och kalibrering.

Ansvar för mätinstrument

Swedac är den myndighet som ansvarar för reglerad
mätteknik, alltså de mätmetoder och mätinstrument som
regleras i lagar och förordningar. Swedacs föreskrifter
består av två delar – dels regler som bygger på EUs mätinstrumentdirektiv med krav som utrustningen måste
uppfylla innan den sätts på marknaden eller tas i bruk,
dels nationella regler om återkommande kontroll. För
samtliga mätinstrument gäller kravet att återkommande
kontroll ska utföras av ackrediterade kontrollorgan. Kontrollen av vågar, bensin- och oljemätare, elmätare samt
vatten- och värmemätare finansieras via avgifter.

Kontroll av ädelmetallarbeten

Har guldet rätt finhalt? Är smycket stämplat på korrekt
sätt? Swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet för
ädelmetallarbeten. Varje år genomför Swedac marknadskontroll på försäljningsställen för att undersöka om ädelmetallarbeten håller rätt finhalt och har korrekta stämplar.
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Myndighet för teknisk kontroll

Swedac är central myndighet för teknisk kontroll och
har till uppdrag att arbeta för öppna kontrollordningar
med konkurrens inom provning, certifiering och kontroll. Swedac besvarar remisser och samråder med myndigheter som föreskriver om teknisk kontroll i syfte att
skydda människor, miljö och egendom.
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Samordning av marknadskontroll

Swedac samordnar marknadskontrollen i Sverige, vilken
syftar till att säkerställa ett gott skydd för konsumenter
och arbetstagare samt rättvis konkurrens mellan företag.
Marknadskontroll omfattar de åtgärder som myndig-heter
vidtar för att se till att produkter på marknaden är säkra
och i övrigt uppfyller gällande krav. Samordningen sker
bland annat genom Marknadskontrollrådet, där flertalet
svenska marknadskontrollmyndigheter är representerade.

Bedömning av ”anmälda organ”

Tillverkaren eller importören har ansvaret för produktsäkerheten och kan i många fall på egen hand upprätta
en så kallad tillverkardeklaration där det intygas att produkten uppfyller kraven i gällande EU-direktiv. Men för
vissa produkter, som anses särskilt riskfyllda, som till
exempel medicintekniska produkter och hissar, krävs
provning av ett tredjepartsorgan, så kallat anmält organ.
Swedac har till uppgift att bedöma och utöva tillsyn över
deras kompetens och oberoende samt anmäla dem till
EU-kommissionen.
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Internationellt samarbete

Bedömning av överensstämmelse under ackreditering
är en garanti för att varor och tjänster, oavsett ursprung,
uppfyller gemensamma kvalitets- och säkerhetskrav.
Därmed skapas ökat förtroende inom internationell handel. Ackrediteringsorganen har sedan flera decennier
arbetat för att utvidga samarbetet och Swedac deltar i
förhandlingar och arbetsgrupper inom en rad internationella organisationer samt ingår i internationella avtal
om ömsesidigt erkännande av provning, kontroll och
certifiering som utförs under ackreditering.

Internationella projekt

Swedac bistår olika länder i arbetet med att bygga upp
institutioner för metrologi, standardisering, ackreditering, kontroll och certifiering. Det sker både genom
utbildningsprogram i Sverige med deltagare från olika
regioner och genom nationella utvecklingsprogram på
plats i länderna. Insatserna riktas främst mot länder som
gränsar till EU, som länder i östra Europa och Balkan,
samt Medelhavsländer i norra Afrika och Mellanöstern.
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