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Swedac på en minut

Swedac är en statlig myndighet som arbetar inom många
områden som människor möter i sin vardag. Swedac ackredi
terar, det vill säga granskar och godkänner, certifieringsorgan,
kontrollorgan och laboratorier som i sin tur kontrollerar, provar
och bedömer alltifrån ledningssystem och hissar till medicinska
prover och miljöfarliga utsläpp.
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Internationell handel och kvalitet

Swedac tar fram regler som handlare och tillverkare ska följa
i hanteringen av exempelvis vågar, ädelmetallarbeten, färdig
förpackade varor, elmätare och bensinpumpar.
Swedac samordnar också Marknadskontrollrådet, ett nationellt
forum för myndigheter som har till uppgift att kontrollera att
produkter på marknaden följer gällande lagstiftning.
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Swedac behövs på allt fler områden

avtal om att eliminera tekniska handelshinder. Alla
industrialiserade länder har en fungerande kvalitetsinfra
struktur och aktörerna samarbetar globalt. Brukare är
bland annat företag som skall sätta varor och tjänster
på marknaden. När helheten fungerar skapas förutsätt
ningar för tillit i vardagen, samhällsnytta med tryggare
medborgare, ökad konkurrenskraft i näringslivet och
global frihandel under rättvis konkurrens.
Vi har under året varit engagerade i att skapa samhälls
nytta i ett stort antal områden. Under 2015 har vi arbetat
vidare med att lansera samhällsnyttiga tjänster inom
bland annat områdena järnväg, energi, återvinning,
hälso-/sjukvård, rättsmedicin och livsmedelsproduktion.

Jag kan konstatera att 2015 varit ett händelserikt år.
Inte minst genom att regeringen har valt att sätta inter
nationaliseringsfrågorna högt på agendan genom att
lansera en Exportstrategi som bland annat syftar till ökat
deltagande av svenska företag i den globala ekonomin.
Detta inkluderar intensifierat arbete för en effektivare
inre marknad och en öppen handelspolitik i EU. I slutet
av förra året enades världens länder om ett nytt globalt
och rättsligt bindande klimatavtal. Avtalet innebär att
världens länder nu har en gemensam plan. Det svåra
arbetet med att minska klimatutsläppen och minska den
totala energiförbrukningen återstår.
Omvärlden förändras i snabb takt. Sverige möter ny
konkurrens på flera områden och behöver kraftsamla
för att möta utmaningarna. Kvalitetsfrågor får en allt
större betydelse oavsett om det handlar om att öka
konkurrenskraft på en privat marknad eller effektivisera
det offentliga utbudet av tjänster.
Myndigheten Swedac är en viktig aktör i den svenska
kvalitetsinfrastrukturen. Vi har regeringens uppdrag
att vara den myndighet som erbjuder verktyg för ökad
säkerhet och kvalitet i produkter och tjänster. I ett antal
olika roller är vi inblandade i en produkts eller tjänsts
hela livscykel från tidiga innovationsfaser till skrotning
och återvinning.
Med kvalitetsinfrastruktur avses de institutioner, system
och metoder som måste finnas i ett land för att säker
ställa att produkter och tjänster är säkra, tillförlitliga och
uppfyller funktions- och kvalitetskrav. Kvalitetsinfrastruk
tur är ett globalt begrepp som har sin grund i WTOs

Swedac är den myndighet som på regeringens uppdrag
samordnar den svenska marknadskontrollen. Det sker
bland annat genom Marknadskontrollrådet, ett organ för
vilket Swedac innehar ordförandeskap och sekretariat.
Under 2015 har Marknadskontrollrådet genomfört fler
talet åtgärder med fokus på utvärdering, effektivisering
och synliggörande av marknadskontroll.
Sverige har, i global jämförelse, en fungerande nationell
kvalitetsinfrastruktur. Swedac och många av aktörerna
i kvalitetsinfrastrukturen har ett utvecklat globalt sam
arbete. Genom vårt utvecklingssamarbete, finansierat
primärt genom Sida, har vi under året bidragit till upp
byggnad av motsvarande system i växande ekonomier.
Ett exempel är det stora Agadirprojektet som inkluderar
Jordanien, Egypten, Tunisien och Marocko.
Vi har också märkt ett ökat intresse för vår verksamhet
från ett flertal aktörer och sektorer. Under året har vi
genomfört en intressentanalys som visar att det finns
stort förtroende för myndigheten, som beskrivs som en
professionell organisation med kunniga och kompetenta
medarbetare. Myndigheten får högt betyg i fråga om
utförandet; betyg åtta på en skala från noll till tio.
Under 2015 har vi lagt stort fokus på att utveckla vår
verksamhet för att ytterligare förbättra den interna effek
tiviteten och för att förenkla för företag, myndigheter och
andra organisationer. Det är ett arbete som fortsätter
och som kommer att ge resultat under 2016.

Peter Strömbäck
Generaldirektör
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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.
INSTRUKTIONEN
I instruktionen, som är en förordning, definierar rege
ringen 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.
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.”
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, vid behov, mer kortsiktiga prioriteringar för
myndighetens verksamhet. Innehållet i regleringsbreven
utgår från riksdagens beslut om statsbudgeten och
regeringens ambitioner.
Eftersom Swedac delvis är en uppdragsmyndighet,
finansieras merparten av verksamheten genom att
kunder betalar för Swedacs tjänster.

VISION
Swedacs verksamhet medverkar till att skapa en öppen
och global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv
samt trygga konsumenter i ett hållbart samhälle.
MISSION
Swedac erbjuder effektiva ackrediteringsordningar, upp
rätthåller regelverk för ädelmetallarbeten och tillförlitliga
mätningar samt samordnar svensk marknadskontroll.
VÄRDEGRUND
• Vi är engagerade
• Vi samarbetar
• Vi är respektfulla
• Vi är ansvarstagande
STRATEGI
Med utgångspunkt i instruktionen från regeringen har
Swedac formulerat en strategi som förtydligar verk
samhetens mål och styr inriktningen av arbetet under
perioden 2016-2018.
FÖR 2016 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 mät
teknik och ädelmetallkontroll
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Kvalitetsinfrastruktur – så funkar det!

Svenska konsumenter ska kunna lita på att de produkter 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 uppfyller funktions- och kvalitetskrav.
Swedac är en viktig aktör i den svenska kvalitetsinfra
strukturen. Och den svenska kvalitetsinfrastrukturen är
en del av den internationella. Globala system för kom
petensprövning, gemensamma standarder och regel
verk 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 handels
hinder 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 kvalitets
infrastrukturen i dessa länder. Detta utvecklingsarbete
finansieras främst av Sida.
Illustrationen ger en översiktlig bild över den svenska
kvalitetsinfrastrukturen och dess koppling till internatio
nella 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.
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TEKNISKA FÖRESKRIFTER FÖR SÄKERHET
För att skapa säkerhet för medborgare och skydda
miljön finns tekniska föreskrifter som utfärdas av före
skrivande 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.
METROLOGISKA (MÄTTEKNISKA) INSTITUTIONER
Mättekniska institutioner säkerställer riktiga mätningar
inom tre huvudområden: vetenskaplig mätteknik, indu
striell mätteknik 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
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.
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CERTIFIERINGS-, KONTROLL- OCH BESIKTNINGSORGAN
I Sverige finns idag cirka 30 ackrediterade certifierings-
organ, 1 200 ackrediterade kontroll- och besiktnings
organ samt 370 ackrediterade laboratorier. Ett kontroll
organ, eller ett besiktningsorgan, gör kontroller mot en
teknisk standard eller enligt en professionell bedömning.
Detta kan till exempel gälla bilprovning eller kontroll av
cisterner. Kontrollorganens uppgift är alltså att under
söka om en produkt lever upp till lag- och säkerhetskrav.
Ett certifieringsorgan utfärdar certifieringsintyg, vilket
betyder intyg om att en verksamhet eller en person lever
upp till kraven i en standard eller en kravspecifikation.
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 extra
kvaliteter, utöver grundläggande lag- och säkerhetskrav.

ACKREDITERINGSORGAN
Ackreditering är ett globalt system för kompetenspröv
ning 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 bilprov
ning gör det korrekt.
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 myndig
heterna i Marknadskontrollrådet.
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Swedac redo kvalitetssäkra äldrevården
Äldreomsorg är ett område som berör många. En åldrande befolkning och framväxten av allt fler vårdgivare gör kvalitetssäkring av
äldreomsorgen till en viktig samhällsuppgift. För första gången finns
det nu en standard som ska garantera och lyfta vårdkvalitet.

Framtagandet av den nya standarden har genomförts
under ledning av SIS i bred samverkan. Fler än 50
andra organisationer har deltagit. Swedac är en av
expertorganisationerna som varit engagerade i arbetet
och bidragit med kunskap.
- Det har varit tryggt och bra att ha med Swedac, då
har det blivit rätt från början. Det är Swedac som har
expertkunskapen om hur certifiering fungerar i praktiken.
De har haft en särskilt viktig roll i att ta fram den certi
fieringsordning eller ”checklista” som beskriver hur en
organisation ska gå tillväga för att certifiera enligt den
nya standarden, säger Alexandra Antoni, projektledare
på SIS.
Med den nya standarden blir det möjligt för såväl privata
som offentliga vårdgivare att certifiera sina verksamheter.
En viktig utgångspunkt är att standarden ska vara
användbar för de som driver äldreomsorgsverksam
het. Ambitionen är att de på ett strukturerat sätt ska
kunna säkerställa att de uppfyller alla krav på kvalitet
och innehåll. Det är en möjlighet för enskilda aktörer att
förbättra sina verksamheter och stärka sina positioner
på marknaden.
Utöver det värde som standarden har för vårdgivare är
den också ett verktyg för upphandlare som kan välja
att ställa krav på att man ska vara certifierad under ackre
ditering i enlighet med standarden för att få bedriva omsorg.

Swedac har varit en viktig aktör i framtagandet av den
nya standarden för äldrevård, SS 872500.
- Den nya standarden är kraftfull och omfattande. Det
krävs rätt mycket arbete av de aktörer som önskar bli
certifierade och det är själva idén. Det är en trygghet för
alla att den som blivit certifierad håller en hög kvalitet,
säger Magnus Pedersen på Swedac som deltagit i
utvecklingsarbetet.
Den nya standarden tydliggör på ett samlat sätt vilka
krav som ställs för vård och omsorg för äldre som har
hemtjänst, hemsjukvård eller bor på boende.
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- Enkelt uttryckt kan standarden liknas vid en kravför
teckning som berör i princip alla delar i en verksamhet
som bedriver äldreomsorg. Det kan exempelvis handla
om boendemiljö, tillgänglighet, vårdinnehåll, organisa
tion och arbetssätt. Standarden baseras på en mängd
lagar, föreskrifter och vägledningar som samlats på ett
strukturerat sätt, säger Magnus Pedersen.
Ytterst syftar standarden till att äldre kan få trygg och
säker vård. Därtill gör den det enklare för dem och deras
anhöriga att välja mellan olika tillgängliga alternativ.
Det finns ett stort intresse på marknaden för att arbeta
med den nya standarden. Swedac är redo och hoppas
snart kunna börja den första ackrediteringen av ett
certifieringsorgan.
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Swedac har nöjda kunder
88 procent av Swedacs kunder
anser att myndighetens verksam
het bidragit till att öka kvaliteten på
tjänster och produkter. Totalt blev
helhetsbetyget 4,07 på en fem
gradig skala.
Undersökningen genomfördes
under hösten 2015 och riktade sig
till Swedacs tre kundgrupper inom
ackreditering; kontrollorgan, certifie
ringsorgan och laboratorier.
Över lag var kunderna mycket nöjda.
87 procent ansåg att de fått bra
eller mycket bra service av Swedacs
medarbetare i samband med tillsyns
besök.

76 procent tyckte att deras ärende
blivit bra eller mycket bra hanterat
och ännu lite fler, 77 procent, har ett
bra eller ett mycket bra helhetsin
tryck av myndigheten.

4,07

Bland de olika kontrollformerna
var laboratorierna mest nöjda;
där ansåg 94 procent att Swedac
bidragit till att öka deras kvalitet.
Certifieringsorganen var minst nöjda,
där tyckte drygt hälften, 57 procent,
att Swedac ökat kvaliteten på deras
tjänster.

NYA ackrediteringsområden
Under 2015 utvecklade Swedac sju nya ackrediteringsområden:
JÄRNVÄG
Ackreditering för kontroll av järnvägsföretags riskhanteringsprocesser i enlighet med EUförordning 402/2013
RÄTTSMEDICIN
Ackreditering av arbete i samband med kriminalteknisk obduktion
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Ackreditering för certifiering mot standarden EN 15224, ledningssystem för kvalitet i hälso- och
sjukvård.
ENERGI
Ackreditering för certifiering mot EU-direktiv 2012/27 gällande energikartläggning av stora företag
MILJÖ
Ackreditering för certifiering mot EU-förordning 1179/2012 om när glaskross upphör att vara avfall
MILJÖ
Ackreditering av kontroll av återföring av bensingaser
ÄLDREVÅRD
Ackreditering för certifiering mot standarden SS 872500 om kvalitet gällande omsorg, service
och omvårdnad inom äldrevården

9

Swedac Årsberättelse 2015 / Reglerad mätteknik

Stickprovet – unikt samarbete sparar miljarder

”Stickprovet” är något så annorlunda som en kontrollfunktion som uppskattas av
branschen. Konceptet är enkelt. När tillsynsmyndighet, kontrollorgan och bransch
samarbetar kan man både spara pengar och garantera kvaliteten. Det unika sam
arbetet har fått intresserade blickar från flera andra länder.
Det är många tillsynsmyndigheter som drar sitt strå till
stacken för att upprätthålla kvalitetsinfrastrukturen i
Sverige. De sju anställda på avdelningen för reglerad
mätteknik ska bland annat se till att folk inte blir lurade
när de tankar bilen, att vågen för frukt och grönt i buti
ken väger rätt, att guldringen verkligen är 18K och att
vatten och värme- och elräkningarna är korrekta.
”Stickprovet” handlar just om det sistnämnda, kontrollen
av elmätarna: Med 5,5 miljoner elmätare i landet och
krav på att varje mätare ska kontrolleras vart tionde år,
skulle det ha blivit 1 500 elmätare att kontrollera varje
dag. Samverkan mellan alla inblandade parter gör det till
en helt annan sak.
EFFEKTIVT PÅ FLERA PLAN
Det började som ett branschinitiativ. Elnätsföretagen
ville hitta en mer kostnadseffektiv lösning och föreslog
gemensamt att man, som ett alternativ till den vanliga
intervallkontrollen, skulle ha en möjlighet att anmäla sina
mätare till stickprovskontroll.
Stickproven innebär att det är långt färre mätare som
behöver kontrolleras. Elmätarna väljs ut av en slump
generator som bläddrar i nummerserier. Om det hittas
något fel lokaliseras nummerserien så att närliggande
partier också kontrolleras.
– För att spåra felaktig apparatur är stickprovssystemet
minst lika effektivt som en lagstadgad tioårskontroll av
alla mätare, säger Renée Hansson på avdelningen för
reglerad mätteknik.
WIN-WIN FÖR ALLA
Det är SP, Statens Tekniska Forskningsinstitut, som
administrerar och driver systemet med slumpgeneratorn.
Elbranschen samarbetar via Svensk Energi genom
att registrera sina mätare i nummerserier och slipper
därmed skicka alla mätare på kontroll. Renée Hansson
beskriver det som en win-win för alla parter:
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– Det blir väldigt mycket enklare och billigare. Alla har
att vinna på att mätarna fungerar korrekt.
SPARAR MILJARDER
Systemet började användas på 80-talet. Kostnadseffek
tiviteten har gjort att alla elnätsföretag i Sverige utom ett
valt att delta i ”Stickprovet”. Branschföreningen Svensk
Energi har räknat ut att elbranschen sparar 1,1 miljard
kronor varje år på att inte behöva skicka in samtliga sina
mätare på tioårskontroll.
Inget annat land har ett liknande samarbete mellan kon
trollorgan, tillsynsmyndighet och bransch. ”Stickprovet”
har därför mött stort intresse utomlands, säger Renée
Hansson:
– Det är roligt om det kan inspirera andra.

Över två miljoner elmätare testades i årets stickprov

2015 års ”Stickprov” var ovanligt omfattande;
nästan 40 procent av alla elmätare i landet har
kontrollerats.
Nästan 2,3 miljoner elmätare blev uttagna i årets
nationella stickprovskontroll.
Alla testade mätargrupper
blev godkända och kvalitetssäkrade. Svensk Energi
genomför varje år det nationella ”Stickprovet” tillsammans med Swedac som är
ansvarig tillsynsmyndighet.
Totalt finns hundratals olika
fabrikat och mätartyper som
kontrolleras.
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Marknadskontroll för framtiden

Frågan hur marknadskontrollen ska kunna organiseras på ett mer effektivt sätt får
intressanta infallsvinklar i ett framtidsscenario med ökad näthandel och globalisering.
Samordningen diskuterades på flera olika plan under 2015.

Det är ett oändligt stort antal varor som kommer ut på
marknaden, men bara de som uppfyller lagstiftningens
krav får säljas. Arton svenska myndigheter arbetar i
samråd för att marknadskontrollen ska kunna fungera.

En annan fråga som varit stor under 2015 är digitalise
ringen och den snabbt ökande e-handeln. Anna Stattin
berättar att det är oklart vilka befogenheter en europeisk
marknadskontrollmyndighet har.

Swedac är den myndighet som fått regeringens upp
drag att samordna arbetet. Samordningen sker framför
allt via Marknadskontrollrådet.

–Det är viktigt att vi förtydligar ansvarsfördelningen och
reglerna kring e-handeln, den kommer ju knappast att
bli mindre framöver.

Syftet med marknadskontroll är att garantera ett högt
skydd för konsumenter, arbetstagare och miljö och
samtidigt se till att företagskonkurrensen inte blir sned
vriden. Den snabba produktutvecklingen och den stora
mängden varor gör dock att varje myndighet vanligtvis
gör stickprovskontroller.

Den snabba teknikutvecklingen erbjuder andra utma
ningar. När 3D-printning suddar ut gränsen mellan
tillverkare och konsument kan diskussionen bli närmast
filosofisk:
– Tänk dig en tandläkare som använder mjukvara och
material för att printa ut ett tandimplantat på kliniken.
Vem är produktansvarig där, är det kliniken, tandläkaren,
mjukvaruutvecklaren eller materialleverantören? Det är
spännande frågor, säger Anna Stattin.

EFTERLYSER EN SKÄRPNING
I takt med ett allt mer uppkopplat och globaliserat
samhälle ökar kraven på att reglerna följs. Näringslivet
har länge efterlyst en skärpning, säger utredaren Anna
Stattin på Swedac:
– Diskussionen är ständigt pågående. Under 2015
arrangerade vi flera seminarier och aktiviteter för att
klarlägga regelverket. Det är tydligt att det behövs mer
resurser och klarare direktiv från regeringen. Det ska
inte gå att sänka priser eller snedvrida konkurrensen
genom att strunta i befintliga lagkrav.
INTERNATIONELLT PERSPEKTIV
Swedac representerar Sverige i expert- och arbetsgrup
per både i EU och på utomeuropeisk nivå. Den ökade
rörligheten över gränserna gör samarbetet mellan med
lemsstaterna betydelsefullt och flera nya samarbets
modeller håller på att utvecklas.
– Det krävs en enhetlig EU-kontroll för att konsumenter
och företag ska kunna garanteras en hög skyddsnivå
och rättssäkerhet. Om vi inte har samma skydd och
praxis i alla länder tappar både EU och myndigheterna
trovärdighet, säger Stattin.
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Utbildningssatsning för ökad kvalitet

År 2015 lanserades Swedac Academy – ett utbildningspaket som bygger på närmare
30 års samlad kompetens inom kvalitetsinfrastruktur. Därmed stärker och tydliggör
Swedac sitt utbildningserbjudande.

Swedac Academy baseras på den kunskap som ut
vecklats vid myndigheten sedan den bildades. Här finns
mångårig erfarenhet av att arrangera kurser, seminarier
och projekt. Tack vare att Swedac var en tidig aktör
inom kvalitetsinfrastrukturen har en unik kompetens och
erfarenhet vuxit fram.
- Det finns mycket i vår historik som vi vill ta tillvara.
Vi har de främsta experterna och fantastiskt mycket
erfarenhet. Det är vår styrka, säger Per Lundmark,
ansvarig för Swedac Academy.
Alla utbildningar inom Swedac Academy genomförs
med Swedacs egen personal. De är uppdaterade inom
sina respektive utbildningsområden och arbetar till var
dags med samma frågor som de undervisar i. Därmed
kan kursdeltagare känna sig helt säkra på att innehållet
i kurserna håller högsta kvalitet.
I första skedet omfattar Swedac Academy interna
tionella utbildningar men redan 2016 planeras utbild
ningsprogrammet utökas så att även nationella utbild

ningar ingår. Kurserna vänder sig till alla aktörer inom
kvalitetsinfrastrukturen – offentliga såväl som privata.
Kursutbudet omfattar åtskilliga delar inom ackreditering,
marknadskontroll, bedömningar och certifieringar.
Utbildningar skräddarsys också efter specifika önske
mål och behov. De potentiella kursdeltagarna finns över
hela världen.
Först ut att anlita Swedac Academy var ett holländskt
certifieringsföretag. I nuläget sker utbildningarna på
plats, men det kan bli aktuellt med bland annat distans
utbildningar för att öka utbildningarnas tillgänglighet.
- Kvalitetsinfrastruktur och ackreditering är en av hörn
stenarna för fri handel. Det behövs fungerande system
för att bestrida fattigdom och öka den ekonomiska
integrationen. Kunskap inom detta område är en viktig
förutsättning för att vårda och utveckla våra system och
därför vill vi gärna dela med oss så att fler kan dra nytta
av vår expertkompetens, säger Per Lundmark.
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Frihandel bidrar till ökat
välstånd i Nordafrika och Jordanien
Redan år 2001 beslutade Egypten,
Jordanien, Marocko och Tunisien
att skapa ett frihandelsavtal. Men
det är först nu som arbetet tagit
fart på riktigt. Och det beror till
stor del på Swedac. I sitt största
internationella uppdrag någonsin
bidrar Swedac med kunskap och
stöd för att politiska ambitioner
ska kunna omsättas i praktiken.
Agadirprojektet har fått sitt namn
efter staden Agadir i Marocko
där det ursprungliga beslutet om
ett frihandelsavtal fattades. Det
övergripande målet är att skapa
förutsättningar för ökad handel
mellan de ingående länderna och
med omvärlden. För att nå detta
etableras en gemensam kvalitets
infrastruktur som hjälper till att
undanröja tekniska handelshinder.
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Det stod tidigt klart att man
behövde hjälp utifrån. När SIDA
tillfrågade Swedac om expertkun
skap och stöd var det självklart
att tacka ja. Det är SIDA som
finansierar Swedacs insats. Idag är
även SIS och Kommerskollegium
engagerade i projektet.
- Vårt arbete handlar om att bygga
upp system och strukturer för att
reducera tekniska handelshinder
för industriprodukter, berättar
Swedacs projektledare Per Lund
mark.
I den första fasen har Swedac
arbetat fram ett projektförslag
där harmonisering av lagstiftning,
standarder samt bedömning av
överenstämmelse inkluderats.
Kommerskollegium, SIS och

Swedac ansvarade under 2015
för att utveckla metodiken för var
sin del av dessa tre komponenter.
Swedac har det övergripande
ansvaret för projektet.
Under 2015 intensifierades arbetet
i Agadirprojektet. Swedac ut
vecklade en organisationsstruktur
som sjösattes, personal anställ
des till sekretariatet i Amman och
kommittéledamöter tillsattes. Därtill
startades två harmoniseringsgrup
per för textilier respektive kablar.
Projektet omfattar även aktiviteter
på plats i de aktuella länderna.
Swedac har under det gångna året
arrangerat ett stort antal semina
rier och arbetsgruppsmöten.
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En höjdpunkt, och ett delmål, var
när Swedac i december i Agadir
arrangerade en seminarievecka med
50 lokala deltagare från bland annat
ackrediterings- och standardise
ringsorgan, tillverkare, exportörer
och importörer för att presentera en
organisationsstruktur och en för
studie till en systemlösning.
- Det är roligt när man träffar kollegor
från regionen och förstår att de upp
skattar det gemensamma arbetet
och våra insatser. Kombinationen av
Swedac, SIDA, Kommerskollegium
och SIS är mycket stark och de
positiva reaktioner som vi får är ett
kvitto på att det vi gör är menings
fullt, säger Per Lundmark.
Framgången bygger på att det finns
ett lokalt engagemang. Arbetet
bedrivs i nära samverkan med

styrgruppen för projektet där repre
sentanter för de fyra länderna deltar
tillsammans med svenska myndig
heter. För en så bra implementering
som möjligt krävs att de lokala
representanterna känner ett ägar
skap. Swedac kan och vill vara ett
stöd men det konkreta arbetet kan
bara utföras av de lokala deltagarna
som är de faktiska experterna på
regionen.
- Vi kan göra världens bästa system
och organisationsstruktur men lyckas
man inte kommunicera ut den blir
det ingen förändring. Med vår insats
vill vi att det ska bli tryggare och
säkrare att handla. Ytterst handlar
det om att utveckla tilliten i regio
nen, vilket är betydelsefullt för hela
samhällsutvecklingen, säger Per
Lundmark.

UR RAPPORTEN FÖR 2015
• Fler än 300 deltagare vid
15 genomförda seminarier
(avser 2014-2015).
• Programansvarig rekryterats
till kontoret i Amman.
• Två kommittéer för produktharmonisering tillsatta.
• Förslag till organisationsstruktur antagen.
• Studier inledda om gränshinder, frivilliga standarder,
harmoniseringsåtgärder,
jämställdhet, anti-korruption.
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22 exempel på miljöarbete

Swedac bidrar till en hållbar utveckling på många olika sätt. Genom att underlätta
internationell handel främjas ekonomisk hållbarhet. De internationella insatserna bidrar
dessutom till social hållbarhet. Och den ekologiska hållbarheten finns ständigt när
varande inom verksamheten.
HÄR KAN DU LÄSA OM 22 EXEMPEL PÅ HUR SWEDAC BIDRAR TILL DET GEMENSAMMA MILJÖARBETET
1.	Ackreditering av bilverkstäder som mäter avgaser
från fordon.
2.	Ackreditering av laboratorier som utför bullermätningar.
3.	Ackreditering av organ som kontrollerar cisterner för
lagring av till exempel olja.
4.	Ackreditering av certifieringsorgan som utför certi
fiering av ekologisk livsmedelsproduktion och andra
standarder som ställer miljökrav.
5.	Ackreditering av miljökontrollanter som granskar
organisationer som har EMAS, EU:s frivilliga miljö
lednings- och miljörevisionsordning.
6.	Ackreditering av organ som utför certifiering av
energiledningssystem enligt SS-EN ISO 50001.
7.	Ackreditering av laboratorier som utför provningar
mot regelverket för Energy Star.
8.	Ackreditering av organ som certifierar arbetsledare
för kontroll av aggregat med ozonnedbrytande ämnen.
9.	Ackreditering av kontrollanter av EU:s system för
handel med utsläppsrätter.
10. Samarbete och utbyte av erfarenheter sker ständigt
inom en rad internationella samarbetsorgan som har
miljöfrågor på agendan.
11. Ackreditering av organ som utför certifiering av miljö
ledningssystem enligt ISO 14001.
12. Ackreditering av laboratorier som mäter luftemis
sioner vid utsläpp från anläggningar.

13. Ackreditering av laboratorier som analyserar jord
prover för att fastställa om marken är förorenad vid
till exempel nybyggnation.
14. Ackreditering av organ som certifierar miljörevisorer.
15. Ackreditering av organ som certifierar miljödeklarationer.
16. Precisering av krav på mätare för vatten, värme
och el samt ackreditering av organ som kontrollerar
mätarna.
17. Ackreditering av organ som kontrolleraro
 ljeavskiljare
som minskar belastningen på de kommunala
reningsverken.
18. Ackreditering av organ som utför skogscertifiering
enligt PEFC.
19. Ackrediteraring av laboratorier som bland annat
fastställer halten av radon i luft och vatten för att
bedöma hälsorisker.
20. Ackreditering av laboratorier som bland annat
analyserar avloppsvatten, badvatten, brunnsvatten,
dricksvatten samt vatten i hav, sjöar och vattendrag.
21. Utfärdande av föreskrifter om olika typer av vågar
samt ackreditering av företag som utför kontroll av
bland annat fordonsvågar och avfallsvågar.
22. Ackreditering av organ som certifierar personer som
utför och/eller ledningssystem för energikartläggning
av stora företag.
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Ny, rättvisare prismodell för Swedacs kunder
Nu finns en ny prismodell för Swedacs kunder. Modellen fokuserar på likabehandling
och säkerställer en rättvis prissättning för samtliga kunder.
Förhoppningen är att den tydligare prissättningen ska
bidra till ökad trygghet hos Swedacs kunder. Även om
många inte kommer att uppleva att avgiften förändrats
märkbart, finns en skillnad i att prissättningen nu sker
på ett bättre sätt. Dessutom blir det tydligare vad som
ingår i avgiften.
- Huvudsyftet med den nya prismodellen är likabehand
ling. Oavsett vilken kund det rör sig om ska vi ta betalt
på samma sätt. Och nu tar vi betalt för den tid vi faktiskt
lägger ner, säger Robin Lundgren, Swedacs projekt
ledare för utvecklingen av prismodellen.
Den nya prismodellen innebär att kundavgifter b
 eräknas
automatiskt utifrån ett antal nya beräkningsgrunder.
Bärande delar är schabloner av hur lång tid olika arbets
moment tar, antalet ackrediteringsområden och antalet
verksamhetsställen. Tidsberäkningar medför att pris
modellen på ett bättre sätt speglar Swedacs faktiska
kostnader för tillsynsarbetet.
En fördel med prismodellen är att förutsägbarheten
ökar. Den som vill kan nu utläsa i Swedacs föreskrifter
vad det kostar att bli ackrediterad inom ett givet o
 mråde.
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Därmed ökar transparensen och det blir lättare för
aktörer att förutse och förvissa sig om att de betalar
rätt avgift. För den som önskar utöka sin verksamhet
genom att exempelvis addera ett ackrediteringsområde
eller verksamhetsställe möjliggörs synergieffekter.
Med den nya prismodellen sker beräkningar automa
tiskt i en central funktion. Det innebär att tid frigörs
från enskilda handläggare som tidigare själva hanterat
beräkningar av kundernas avgifter. Den centraliserade
funktionen stärker rättssäkerheten och ökar tryggheten
i att likvärdiga organisationer betalar samma avgift.
Den nya prismodellen har föregåtts av ett stort analys
arbete och förslag till ny prismodell har också disku
terats med certifieringsorganisationer för att lyssna in
synpunkter. Men även om modellen nu har lanserats är
utvecklingsarbetet inte avslutat.
- Vi har försökt att skapa en prismodell som ska ligga
så nära verkligheten som möjligt, men den kommer att
behöva följas upp och utvärderas efterhand. Vi måste
kontrollera om våra schabloner och beräkningar stämde.
En modell är ju alltid en modell, säger Robin Lundgren.
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Swedac finansieras främst via avgifter
Huvuddelen av Swedacs intäkter kommer från avgifter.
De ackrediterade företagen betalar avgifter för sina ack
rediteringar. 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, 84 procent av omsättningen,
utgörs av så kallad uppdragsverksamhet som består
av ackreditering och internationella projekt. Ackredite
ringsverksamheten 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 15 procent
av omsättningen och består av till exempel rådgivning/
information, marknadskontroll, föreskriftsarbete och
reglerad mätteknik.
Den totala omsättningen uppgick 2015 till 203 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
Kostnader för konsulter
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa

2015

2014

24 297
178 683
37
203 017

24 776
148 082
327
173 185

-100 241
-6 514
-69 350
-21 842
-148
-2 121
-200 216

-100 298
-8 162
-49 261
-17 308
-47
-2 332
-177 408

2 801

-4 223

Årets kapitalförändring

SWEDACS INTÄKTER 2015
88 %

SWEDACS VERKSAMHETER 2015

12 %

7%

6%

58 %

28 %

Anslag

Avgifter och andra ersättningar

Ackreditering
Kontrollordningar

Internationellt utvecklingsarbete
Reglerad mätteknik
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Trygghet och utveckling

En jämställd och trygg arbetsplats där medarbetarna får ägna sig åt en intressant
och samhällsnyttig verksamhet. Det är det bästa med Swedac enligt Helle Sörensen,
avdelningschef för verksamhetsstöd.

De tre bästa sakerna med Swedac?
Det är en ganska jämställd arbetsplats, cirka 60 procent
kvinnor och 40 procent män vilket påverkar arbetsklimatet
positivt. Vi har en bred och intressant verksamhet där
det händer mycket. Sen tycker nog många också att
det är en väldigt trygg arbetsplats.
Hur länge har du själv arbetat på Swedac?
Jag har varit här i åtta år. Jag bor i Mark och är placerad
i Borås men reser regelbundet till Stockholm.

Vilka söker jobb hos er?
En stor andel är civilingenjörer. Dessa har ofta arbetat
med kvalitetsfrågor och tekniskt utvecklingsarbete tidi
gare, men vi har även andra kategorier som söker sig till
oss exempelvis samhällsvetare och jurister.
Varför söker man sig till Swedac?
Vi lockar ju personer inom kvalitetsarbete och tekniskt
utvecklingsarbete och märker att det ofta är samhälls
nyttan i kombination med det internationella perspektivet
som är viktigt. Man ser vikten av att minska handels
hinder och tror att vår verksamhet gynnar Sverige och
svenskt näringsliv.
Vilka var de stora händelserna 2015 på personalsidan?
Swedac har antagit en strategi som bland annat in
kluderar mål som gäller att öka kostnadseffektiviteten
och samtidigt ha fortsatt nöjda kunder. Vi strävar också
efter att göra våra kärnområden större och mer kända.
Utmaningen på personalsidan är att planera så att vi får
till en bemanning som passar de krav vår strategi ställer.
Hur mår personalen?
Personalen mår bra. Vi har ett frisktal på 82 procent och
våra sjukskrivningstal är generellt låga. Vi har flexibla
arbetstidsregler och medarbetarna har stora möjligheter
att påverka hur de vill lägga upp sitt arbete, vilket upp
skattas.
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Ert huvudkontor ligger i Borås, hur påverkar det
möjligheten att rekrytera kompetent personal?
Många som söker sig till oss har ofta arbetat med
kvalitetsfrågor och tekniskt utvecklingsarbete tidigare.
Eftersom Västsverige har både tung industri och mycket
utveckling och forskning är kombinationen Borås och
Stockholm bra för oss.
Hur får ni ihop kulturen och arbetet när ni sitter
uppdelade i två städer?
Vi arbetar ständigt med detta. Vissa verksamheter,
exempelvis juridiska avdelningen och reglerad mät
teknik, sitter samlade i Stockholm, medan andra har
personal vid båda kontoren. Vi är bra på att ta hjälp av
tekniska hjälpmedel som videokonferenser och liknande.
Våra arbetsformer gör också att vi alltid försöker att
engagera medarbetare från båda kontoren så att vi får
med alla perspektiv i exempelvis utredningar, projekt
eller lösande av sakfrågor.

Antal medarbetare i Borås: cirka 80
Antal medarbetare i Stockholm: cirka 40
Andel medarbetare som har universitetsexamen eller motsvarande: cirka 65 procent
Sjuktal: 2,8
Frisktal: 82
Medelålder på medarbetare: 45-48 år

Swedac årsberättelse 2015 / Swedac som arbetsplats

Trivs med lärorikt och omväxlande jobb
Om man ännu efter fyra år känner att jobbet är viktigt, lärorikt och omväxlande så har
man hamnat rätt. Så resonerar bedömningsledare Selçuk Aydın på enheten för miljö
och hälsa.
– Alla berörs av mat och miljö. Det är viktigt att vi gör ett
bra jobb och det är skönt att känna att man gör något
som blir betydelsefullt för andra.
Selçuk Aydın har arbetat som bedömningsledare på
Swedacs enhet för miljö och hälsa i fyra år och trivs bra.
Hans jobb är att bedöma hur väl laboratorier och certi
fieringsorgan kontrollerar matproduktionen i landet.
– Den ekologiska produktionen har vuxit väldigt fort
de senaste åren. När det blivit så många fler aktörer
på marknaden är det viktigt att se till att kvaliteten inte
försämras.

Selçuk Aydın har lång erfarenhet som livsmedelskon
trollant bakom sig. Även om han trivdes bra på den
kommunala miljöförvaltningen där han arbetade tidigare
tvekade han inte när jobbet som bedömningsledare på
Swedac utlystes.
– Jag vill gärna vara med i utvecklingen och påverka.
Jag hade bra koll på Swedacs verksamhet redan innan
jag började, och jag har inte ångrat mig.
Att kunna påverka och att göra något som förbättrar
situationen för andra människor tycker han är viktiga
ingredienser för att trivas på jobbet.

Kunderna är många, till exempel miljö- eller livsmedels
laboratorier som analyserar mat eller dricksvatten.
Selçuks team granskar laboratoriernas verksamhet
både tekniskt och organisatoriskt, så att alla krav följs.

– Det ska kännas angeläget att gå till jobbet varje dag.
Ackreditering och certifiering skapar förtroende, om det
skadas finns ju ingenting man kan lita på längre, därför
är vårt arbete så viktigt.

UT I VERKLIGHETEN
– Vi åker ut i verkligheten och samlar bevis med stick
provskontroller och intervjuer för att bekräfta att alla
följer bestämmelserna och har rätt kompetens.

Som bedömningsledare träffar man många människor
med olika bakgrund, jobbet blir omväxlande och man
lär sig något hela tiden. Men man måste också bidra
med nya infallsvinklar, säger Selçuk Aydın:
– När man inte längre kan bidra själv med något tror jag
att det kan bli tråkigt. Det måste gå åt båda hållen.
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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 medborgerligt 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.
Ledamöter i Swedacs insynsråd är:
• 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
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Swedacs ledning utgörs av följande personer:
• 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 e
 uropeiska
och internationella standarder. Swedac kontrollerar
regelbundet att företaget eller organisationen i fråga är
kompetent att utföra de uppgifter som de en gång ack
rediterats 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 stan
darder för ledningssystem, produkter eller personer.
CERTIFIERINGSORDNING
En certifieringsordning definierar kraven för certifierings
organ som ska certifiera en organisation. Certifierings
ordningen anger hur certifiering ska genomföras så att
det blir likvärdigt och opartiskt.
CERTIFIERINGSORGAN
Certifieringsorgan är de som genomför certifiering, det
vill säga de som bedömer om gällande krav i standarder
och/eller andra normerade dokument är uppfyllda.
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 verk
tyg till stöd i det arbetet. Kvalitetssäkring av en organisation
kan certifieras enligt standarder. Kvalitetssäkring ingår
som en del i kvalitetsinfrastrukturen och omfattar verifie
ring, 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 ömsesidigt 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 kännetecken 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
uppgifter på uppdrag av annan myndighet eller privata
aktörer. Eftersom Swedac delvis är en uppdragsmyn
dighet, finansieras en del av verksamheten genom att
kunder betalar för Swedacs tjänster.
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Swedac har sitt huvudkontor i Borås som ofta kallas för Skulpturstaden
eftersom stadskärnan är ovanligt rik på skulpturer av välkända konstnärer.
Skulpturerna har ofta kommit på plats som ett resultat av ett samarbete
mellan kommun och näringsliv. Samarbete är också en ledstjärna för
Swedac och grunden för en effektiv kvalitetsinfrastruktur.

Bodhi är en utomhusskulptur av Fredrik Wretman, installerad i Viskan, i centrala Borås, med skulptören själv som modell. Foto: Swedac

Huvudkontor: Österlånggatan 5, 503 31 Borås
Postadress: Box 878, 501 15 Borås
Telefon: växel 0771-99 09 00
E-post: registrator@swedac.se
www.swedac.se

