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Förord
Svensk export är en grundbult i Sveriges ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat
välstånd. Den 24 september 2015 beslutades en exportstrategi framtagen av regeringen i dialog med
näringslivet. Målet med strategin är att öka exporten, öka Sveriges attraktionskraft för investeringar,
kompetens och turister, öka andelen exporterande företag samt öka deltagandet av svenska företag i
den globala värdekedjan. Regeringens exportstrategi ska bidra till regeringens övergripande mål om
att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Kvaliteten på produkter och tjänster är en
förutsättning för framgångsrikt marknadstillträde och är avgörande för att öka intäkterna från
export.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) kontrollerar efterlevnaden av krav på
kvalitet och säkerhet i syfte att underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna och
är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Swedac 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.
Swedac har fått regeringens uppdrag att analysera och redovisa hur ackreditering tillsammans med
standardisering kan användas i syfte att främja svensk export. Swedac ska även lämna förslag på hur
slutsatserna av analysen kan förmedlas till berörda företag. I denna rapport presenterar vi exempel
på företag som varit framgångsrika i sin användning av ackreditering och standardisering men också
exempel där regelverket kring kvalitetsinfrastrukturen inte fungerar så som det är tänkt. En central
slutsats är att det finns ett behov av ökad kunskap på området kring regelverket men också på nyttan
i syfte att främja svensk export. Här krävs samarbete och dialog mellan olika aktörer på såväl
nationell, europeisk och internationell nivå och där Sverige kan ta en ledande roll.
Arbetet med denna rapport har utförts av en arbetsgrupp bestående av en projektledare med
huvudansvar och samordning, två utredare samt en jurist; Peter Kronvall (projektledare), Magnus
Pedersen (utredare), Erika Palmheden (jurist) och Amina Makboul (utredare). Därutöver har andra
medarbetare också varit delaktiga i arbetet. SIS har också bidragit med underlag om standardisering
till delarna som avser detta i rapporten.
Avslutningsvis vill vi tacka de olika aktörer som vi haft dialog med under arbetets gång, särskilt
samrådspersoner på Kommerskollegium, Tillväxtverket, Verket för innovationssystem (Vinnova) och
aktörer inom Sveriges Standardiseringsförbund men även intervjuade företag, ackrediterade organ
och branschorganisationer.
Borås, mars 2018

………………………………………………………….
Tillförordnad generaldirektör
Swedac
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Sammanfattning

Den här rapporten redovisar en analys av hur ackreditering och standardisering kan användas för att
främja svensk export. Rapporten innehåller också förslag på hur slutsatserna i analysen kan förmedlas till berörda företag. Rapporten är ett resultat av ett regeringsuppdrag till Swedac. För att
underlätta förståelsen för hur ackreditering och standardisering kan användas för att främja svensk
export ges också en ingående beskrivning av kvalitetsinfrastrukturen och bedömning av överensstämmelse och nyttan med dessa. Rapporten lyfter dessutom ett antal problem som behöver
hanteras för att kunna utnyttja den inneboende potential som finns i ackreditering och standardisering när de båda samverkar. Rapporten belyser även ett antal tillämpningar som kan tjäna som goda
föredömen och vägledning för både lagstiftare och företag.
Ambitionen med rapporten var från början att identifiera tydliga exempel och samband mellan
ackreditering – standardisering och framgångsrik export. Likaså att hitta tydliga exempel på
tillämpningar som ska undvikas. Nu visar denna studie att verkligheten inte är så entydig och det är
svårt att identifiera renodlade framgångsrika eller mindre lyckade exempel. I flera av de studerade
exemplen har vi funnit bra tillämpningar tillsammans med dåliga tillämpningar. Vi kan konstatera att
flera aktörer saknar kunskap om hela kvalitetsinfrastukturen. Här behövs en bred insats i
informations- och utbildningssyfte. Vi konstaterar att EU:s lagstiftningsram New Legislative
Framework (NLF) möjliggör en väl fungerande kvalitetsinfrastruktur. Här är reglerna och
procedurerna tydliga för aktörerna och i slutändan ger förfarandet tillträde till den europeiska
marknaden. Ytterligare positiva följder av detta europeiska system är att det på många andra
marknader i världen har en fördel när det gäller marknadstillträde. Vidare finner Swedac det
problematiskt att vissa lagförslag frångår den ordning som Europeiska kommissionen varit mycket
pådrivande för och ser en risk med ökad administrativ börda samt ökade kostnader hos företagen.
Regeringen bör anta ett allmänt och tydligt förhållningssätt gällande detta i kommande
förhandlingar.
Situationer då det internationella systemet för bedömning av överensstämmelse inte fungerar
präglas ofta av att någon part ställer tillkommande krav utöver de vedertagna standarderna. Det kan
gälla krav på produkten eller tjänsten eller på själva bekräftelseförfarandet. Detta leder till ökade
kostnader i alla led. Vår studie visar att större och väletablerade företag i stor utsträckning
accepterar andra förfaranden. Man accepterar situationen och genomför de provningar och
certifieringar som krävs för tillträde till en marknad. För mindre företag kan detta vara svårare att
hantera och i längden hämma deras möjlighet till export.
Exemplen visar också att de företag som engagerat sig i standardisering ser stora fördelar med det.
Det ger en unik möjlighet för ett företag att påverka utvecklingen inom sitt område. I flera fall blir de
enskilda företagens erfarenhet en direkt input i standardiseringsarbetet. Andra aspekter som
kommer fram är att man upplever en fördel av att ha tidig kunskap och information om innehåll i nya
standarder. Dessutom påpekas av flera företag att standarder är ”best practice” och genom att
använda standarder i sin produktutveckling får man en säkerhet i att man uppfyller relevanta krav för
produkten. Detta gäller även i de fall när det inte finns standarder utan kraven är uttryckta i
exempelvis branschregler.
De studerade exemplen visar också stora möjligheter till förbättring av dagens tillämpning. Dels
genom ett mer konsekvent och renodlat sätt att använda verktygen men också inom nya områden
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och tillämpningar. För att åstadkomma en mer konsekvent tillämpning av de internationella
systemen för bedömning av överensstämmelse är det viktigt att kravställare, exempelvis lagstiftare
eller importörer fokuserar på kraven på produkten/tjänsten och vilka krav som ska bedömas och
intygas av organ för bedömning av överensstämmelse. Med dessa två ingångsvärden givna så blir det
tydligt vilket förfarande; provning, kontroll eller certifiering, som passar bäst.
Vi konstaterar att det finns en stor potential för nya områden. Det pågår en omfattande
standardisering inom flera olika områden och tillämpningar där ackreditering och bedömning av
överenstämmelse kan användas och därmed underlätta för svensk export.
Fördelar med ackreditering:
• Underlättar ömsesidig acceptans inom ramen för handelsavtal.
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•

Säkerställer kvaliteten i verksamheten samt tillförlitligheten och förtroendet i resultaten.

•

Beställaren får internationellt erkända resultat om att produkten/tjänsten uppfyller ställda
krav.

•

Ackrediterade organ ger enligt en genomförd enkätundersökning betyget 5,42 (av 6) när det
gäller hur viktig ackreditering är för verksamheten och betyget 5,05 (av 6) när det gäller att
ackreditering underlättar internationell handel.

•

Samma enkätundersökning har gett följande resultat om de viktigaste fördelarna med
ackrediteringen:
-

Drygt 45 % svarar ”ackreditering visar att man uppfyller ställda krav” som viktigaste
fördel.

-

Drygt 14 % svarar ”ackreditering ger konkurrensfördelar” som viktigaste fördel.

•

Möjliggör för myndigheter att löpande säkerställa kvaliteten i produkter och tjänster.

•

Staten kan ta ansvar för att kvalitetssäkringen och systemen fungerar genom att
ackreditering är myndighetsutövning.

•

Kan vara ett komplement till myndighetstillsyn.

•

Oberoende av vilken myndighet som har tillsynsansvar fungerar ackreditering på ett
likvärdigt sätt och underlättar samarbete mellan tillsynsmyndigheter.

•

Underlättar uppföljning genom återkommande kontroller/tillsyner.

•

Skapar struktur i verksamheten och driver fram ständiga förbättringar.
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Fördelar med att delta i standardiseringsarbete och att använda standarder:
• Ger möjlighet för svenska företag och organisationer att påverka svenska, europeiska och
globala1 standarder.
•

Underlättar för innovationer att snabbt få marknadstillträde utan att förlora sin unika
karaktär.

•

Stärker Sveriges konkurrenskraft genom att svenska företag som exporterar sina varor och
tjänster följer globala standarder som är väl etablerade. Det ger deras kunder en garanti för
att svenska produkter och tjänster följer s.k. ”best practice” och därmed håller god kvalitet.

•

Erbjuder svenska aktörer som deltar i standardiseringsarbetet ett unikt europeiskt eller
globalt nätverk, som ger svenska företag och organisationer god insyn i olika marknader och
kontakter över hela världen.

•

Ger svenska aktörer förhandsinformation om utvecklingen i branschen, vilka nya produkter
och tjänster som kommer så att de hinner ställa om sin tillverkning och/eller
tjänsteutveckling innan de nya standarderna publiceras.

•

Underlättar regleringar inom ramen för handelsavtal.

•

Ger stöd till myndighetsföreskrifter genom tekniska krav och sin presumtion om att uppfylla
krav.

•

Ger tillsynsmyndigheter verktyg för att försäkra sig om säkerhet, tillit och kvalitet i produkter
och tjänster.

•

Underlättar styrning och kontroll av offentligt finansierade verksamheter.

Swedac anser att regeringen bör beakta följande i det fortsatta arbetet med att främja svensk export
på området tekniska regulativa frågor:
•

Nationellt bör regeringen
-

studera vilka aktörer som bör ingå i det fortsatta informationsarbetet enligt de
slutsatser som presenteras i detta uppdrag

-

verka för kunskapsspridning till handelsfrämjande aktörer

-

verka för en stark nationell kvalitetsinfrastruktur som kan bidra till främjandet av
svensk export

-

ha en övergripande samordning av kvalitetsinfrastrukturen och stärka samarbete och
samordning mellan berörda myndigheter och instanser

För att särskilja europeiska standarder/standardisering från internationella standarder/standardisering så
används ordet global för att beskriva internationella standarder/standardisering.
1
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•

•
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-

överväga om Forum för tekniska regler (FTR) kan utvecklas och utökas så att alla
myndigheter som har uppgifter inom handelsområdet, företag,
branschorganisationer och andra intressenter är representerade, i syfte att
identifiera konkreta handelshinder – både stora och små, utbyta erfarenheter och
lära av varandra

-

inrätta ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan berörda
myndigheter, statliga bolag och andra aktörer i innovationssystemet. Forumet bör ha
representanter från myndigheter, näringsliv, konsumenter och andra intressenter i
syfte att inhämta synpunkter av betydelse för export.

På europeisk nivå bör regeringen
-

verka för att Europeiska kommissionen inte frångår den redan beslutade ordningen
enligt förordning (EG) nr 765/2008 vid framtagande av nya lagar och förordningar
och därmed eliminera risk för ökad administrativ börda samt ökade kostnader hos
företagen, samt verka för att kommande förhandlingar om ny lagstiftning redan i ett
tidigt skede följer den lagstiftningsram som återfinns i Nya metoden samt
bestämmelserna om ackreditering i förordningen (EG) nr 765/2008.

-

inom ramen för kommande förhandlingar om frihandelsavtal verka för tydligare avtal
som är lätta att tolka ifråga om effekt och tillämpning (speciellt för företag) och att
ha faktiska mål med direkt större marknadstillträde genom konkreta åtgärder för
identifierade produkter eller sektorer

-

verka för kunskapsspridning till handelsfrämjande aktörer

-

säkerställa att Swedac ges utökade förutsättningar att vara en stark och tydlig aktör i
det europeiska samarbetsorganet för ackreditering (EA) i syfte att främja en enhetlig
tolkning och implementering av bestämmelser om ackreditering.

På global nivå bör regeringen verka för
-

främjandet av en välfungerande kvalitetsinfrastruktur i kommande förhandlingar om
frihandelsavtal

-

att delta aktivt i WTO TBT-kommittén i syfte att undanröja onödiga handelshinder
samt verka för en god efterlevnad av slutna avtal

-

kunskapsspridning till handelsfrämjande aktörer

-

att arbeta med främjande av standardisering och användandet av internationella
standarder på global nivå.
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1 Inledning
I kapitlet ger vi en kortfattad beskrivning av bakgrunden till regeringsuppdraget och hur arbetet har
bedrivits.

1.1 Bakgrund

Svensk export är en grundbult i Sveriges ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat
välstånd. Den 24 september 2015 beslutades en exportstrategi framtagen av regeringen i dialog med
näringslivet. Målet med strategin är att öka exporten, öka Sveriges attraktionskraft för investeringar,
kompetens och turister, öka andelen exporterande företag samt öka deltagandet av svenska företag i
den globala ekonomin.
Regeringens exportstrategi ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s
lägsta arbetslöshet år 2020. Kvaliteten på produkter och tjänster är en förutsättning för framgångsrikt marknadstillträde och är avgörande för att öka intäkterna från export. Swedac är Sveriges
nationella ackrediteringsorgan med ansvar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och
frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll2. Swedac är verksamt inom ett stort antal områden och bidrar
till tillit i vardagen. Inom samtliga områden har Swedac internationella uppgifter och arbetar därutöver med internationella utvecklingsprojekt i syfte att bidra till samarbetsländernas uppbyggnad av
kvalitetsinfrastruktur. Instruktion och regleringsbrev från regeringen samt lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt styr myndighetens verksamhet. Swedac sorterar under två
departement; Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet och rapporterar till EU- och
handelsministern.
Genom regleringsbrevet för budgetåret 2017 har Swedac i uppdrag att bistå regeringen med expertstöd och bidra till genomförandet av regeringens exportstrategi genom att i samråd med Regeringskansliet ta fram analyser och underlag kring hur ackreditering tillsammans med standardisering, som
delar av en kvalitetsinfrastruktur, kan användas för att främja svensk export. I mars 2017 hemställde
Swedac om extra medel för detta arbete och redogjorde för problembeskrivningen på området.
Bland annat konstaterades att det idag råder en brist på kunskap hos företag om fördelarna med att
använda standarder i deras produkt- och tjänsteutbud samt nyttan med ackrediterade provnings-,
kontroll- och certifieringsorgan för att visa att man uppfyller ställda krav. I länder dit svenska företag
exporterar finns det ibland också en ovilja att acceptera svenska provningar, kontroller och
certifieringar trots det globala systemet om ömsesidigt erkännande av resultat. Flera exempel på
problemområden identifierades såsom att miljö- och säkerhetskrav eller andra krav, dvs.
myndighetskrav, inte är harmoniserade på den globala marknaden, att internationella standarder
inte används i tillräcklig utsträckning i Sverige och inom EU, att kännedomen om det internationella
systemet för bedömning av överensstämmelse är bristfällig i växande ekonomier vilket försvårar

Swedacs uppdrag framgår av instruktion, regleringsbrev och lagen (2011:791) samt förordningen
(2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll
2
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exporten och medför att företag tvingas genomgå extra provningar och certifieringar för andra
marknader. Denna problembeskrivning bekräftas också i Kommerskollegiums rapport; Vad hindrar
svensk utrikeshandel, Kommerskollegium företagsundersökning 2016 där 11 procent av företagen
uppger att de behövt göra ytterligare certifieringar och provningar i andra EU medlemsstater.
Kollegiet konstaterar att detta är ett betydande problem som drabbar mindre företag. Vidare anges
att 25 procent av de stora företagen svarat att de stöter på problem avseende provning och
certifiering vilket också anses vara ett betydande problem då dessa företag står för lejonparten av
svensk export 3.

1.2 Uppdraget

Swedac fick den 17 augusti 2017 i uppdrag av regeringen att analysera och redovisa hur ackreditering
tillsammans med standardisering kan användas i syfte att främja svensk export. Swedac ska även
lämna förslag på hur slutsatserna av analysen kan förmedlas till berörda företag. Uppdraget4 ska
genomföras i samråd med Kommerskollegium, Tillväxtverket, Verket för innovationssystem (Vinnova)
och Sveriges Standardiseringsförbund och redovisas senast den 30 mars 2018.

1.3 Metod

Swedac har genomfört uppdraget genom diskussioner och möten med flera aktörer för insamling av
data. Den 3 oktober 2017 genomfördes en workshop med deltagare från Kommerskollegium,
Tillväxtverket, Vinnova 5, SIS6, SEK7, ITS8 och Swedac för att arbeta med frågeställningarna i
regeringsuppdraget (bilaga 2). I december genomfördes också en kompletterande kvantitativ studie i
form av en enkätundersökning om fördelarna med ackreditering till 432 av Swedacs ackrediterade
organ med en svarsfrekvens på 41 procent. Frågeställningarna i enkäten redovisas i bilaga 1.
Forskarna Frenz och Lamberts rapport som gjordes i samarbete med det brittiska
ackrediteringsorganet; United Kingdom Accreditation Service (UKAS) och det brittiska departementet
för företagsinnovation; Department for Business Innovation & Skills (BIS) 9 har använts som
inspiration till enkätundersökningen. Som komplement till insamling av fakta har vi under december
2017 och januari 2018 träffat branschorganisationen Teknikföretagen och genomfört
telefonintervjuer med företag som idag nyttjar ackreditering och standardisering i sin verksamhet.
Swedacs insynsråd har också lämnat förslag på områden att studera närmare inom ramen för arbetet
med detta uppdrag. Förslag på rapport har remitterats till samrådsorganisationerna och den 22
februari 2018 hölls ett samrådsmöte för att diskutera inkomna synpunkter. SIS har bidragit med

3Vad

hindrar svensk utrikeshandel?, Kommerskollegiums företagsundersökning 2016
https://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2016/Publf%c3%b6retagsunders%c3%b6kningen-webb.pdf
4 Se regeringens beslut den 17 augusti 2017 UD2017/13340/HI.
5 Verket för innovationssystem
6 Swedish Standards Institute
7 Svensk Elstandard
8 Svenska Informations-och Telekommunikationsstandardiseringen
9 Frenz, Marion och Lambert. 2013 “The Economics of Accreditation”
https://www.ukas.com/download/general_documents/Economics%20of%20Accreditation%20Final%20Report.
pdf
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underlag om standardisering till delarna som avser detta i rapporten. De exempel som redovisas i
rapporten är inte uttömmande.

1.4 Avgränsningar

Swedac har valt att generellt studera hur ackreditering och standardisering kan användas för att
främja svensk export för en så bred tillämpning som möjligt. En geografisk begränsning avseende
vilka länder eller regioner vars marknader bör prioriteras görs därför inte. Däremot nämns Egypten
under avsnitt 4.3 om internationellt bistånds- och utvecklingsarbete som en av regeringens prioriterade marknader inom ramen för exportstrategin. I avsnitt 5.3. nämns också EU:s frihandelsavtal med
Sydkorea, Japan och Kanada mot bakgrund av att dessa inom ramen för arbetet med detta uppdrag
bedömts av olika aktörer som intressanta avseende ackreditering, standardisering och bedömning av
överensstämmelse. Sydkorea och Japan ingår också i regeringens lista över prioriterade marknader i
exportstrategin. Bolivia är berört i rapporten som ett av regeringens pilotländer i exportstrategin. När
det gäller avgränsning av målgrupp för denna rapport så benämns ”berörda företag” i uppdragets
andra del om att lämna förslag på hur slutsatserna av analysen kan förmedlas. Utifrån Swedacs tolkning utgör ”berörda företag” inom ramen för detta uppdrag svenska exportföretag vilka utgör den
primära målgruppen för denna rapport och vilka kan använda ackreditering och standardisering för
att främja sin export. I kapitel 5 om fallstudier presenteras flera exempel på sådana företag. Swedac
anser dock att denna rapport också kan vara av intresse för andra aktörer i syfte att öka kunskapen
på området. Under arbetet med denna rapport har det exempelvis framkommit att en bredare
ansats krävs när det gäller målgruppen för slutsatserna av rapportens analys såsom t.ex. flera
handelsfrämjande aktörer vilka ger exportrådgivning till små- och medelstora företag, olika aktörer
som ger företagsrådgivning till ”start-ups”, myndigheter/kravställare, utbildningsväsendet, media,
ambassader med flera vilket redovisas i kapitel 7. Vidare konstaterar vi att rapporten öppnar upp för
frågeställningar som inte är utredda i denna rapport men som kan behöva utredas vidare. Slutligen är
vi medvetna om att export genererar import och tvärtom, men vi har valt att inte belysa importperspektivet i denna rapport.

1.5 Disposition

Rapporten är indelad på följande sätt.
I kapitel 2 beskrivs kvalitetsinfrastrukturen med ackreditering, bedömning av överensstämmelse,
provning, kontroll, certifiering, standardisering, metrologi och marknadskontroll samt EU:s regelverk
om varor.
I kapitel 3 beskrivs nyttan med ackreditering och standardisering samt tidigare forskning inom
området.
I kapitel 4 beskrivs hur ackreditering och standardisering kan främja svensk export samt exempel på
internationella utvecklingsprojekt där båda används för att öka handeln i berörda länder.
I kapitel 5 redovisas exempel på områden där ackreditering och standardisering fungerar samt inte
fungerar men också exempel på nya områden där ackreditering och standardisering kan utgöra en
viktig roll. Därutöver beskrivs kort tre av EU:s frihandelsavtal vilka är intressanta ur ett exportperspektiv när det gäller ackreditering, standardisering och bedömning av överensstämmelse i
avtalens kapitel för tekniska handelshinder.
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I kapitel 6 redovisar vi analyser och slutsatser.
I kapitel 7 redovisas förslag på informationsinsatser till berörda företag och andra målgrupper
avseende slutsatserna av rapportens beskrivning om hur ackreditering och standardisering kan
främja svensk export.
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2 Kvalitetsinfrastrukturen och
bedömning av
överensstämmelse
Med kvalitetsinfrastruktur10 avses de institutioner, system och metoder som måste finnas i ett land
för att säkerställa att produkter och tjänster uppfyller krav på säkerhet och kvalitet. Kvalitetsinfrastruktur är ett globalt begrepp som har sin grund i världshandelsorganisationen WTO:s avtal om
tekniska handelshinder. Alla industrialiserade länder har en fungerande kvalitetsinfrastruktur och
aktörerna samarbetar globalt. När helheten fungerar skapas förutsättningar för tillit i vardagen, samhällsnytta med tryggare medborgare, ökad konkurrenskraft i näringslivet och global frihandel under
rättvis konkurrens.
Swedac är i egenskap av nationellt ackrediteringsorgan, samordnare för marknadskontroll och
tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik, en viktig aktör i den svenska kvalitetsinfrastrukturen.
Ackreditering i Sverige är sedan 1992 avgiftsfinansierad myndighetsutövning.
Illustration 1: Internationell- och nationell kvalitetsinfrastruktur.

Quality and compliance infrastructure, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO),
hemsida: unido.org
10
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2.1 Ackreditering

Ackreditering är en formell kompetensprövning som görs enligt europeiska och globala standarder.
Ackreditering utförs av ett ackrediteringsorgan. Ackreditering är en metod och ett verktyg för att
granska och godkänna företag som provar, kontrollerar, certifierar eller verifierar andras varor,
tjänster, anläggningar eller system. Ackreditering kan användas inom områden som är reglerade eller
som är helt frivilliga.
Syftet med ackreditering är att säkerställa att bedömning av överensstämmelse genomförs på ett
tillförlitligt och enhetligt sätt med rätt kompetens av oberoende aktörer. Genom ackreditering
bedömer Swedac om ett organ som erbjuder provning, kalibrering, certifiering, kontroll eller
verifiering har den kompetens och det oberoende som krävs för en viss uppgift.
Illustration 2: Ackreditering och samband till övriga aktörer.

Målen med ackreditering är flera. Det handlar om att bidra till hållbar utveckling genom att förbättra
miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet samt underlätta handel.
För att bli ackrediterad prövas en verksamhets kompetens, rutiner och metoder så att alla krav
uppfylls enligt en specifik standard för den aktuella ackrediteringen. Därefter kontrollerar
ackrediteringsorganet regelbundet att organisationen fortsätter att leva upp till kraven för sin
ackreditering.
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Verksamhetsutövare som är juridiska personer och i vissa fall enskild firma11 och som utför
bedömning av överensstämmelse kan ackrediteras. Det går inte att ackreditera ett helt sjukhus men
däremot ett laboratorium som analyserar blodprover. Det går inte att ackreditera en brandsläckare,
men väl ett certifieringsorgan som bekräftar att brandsläckaren uppfyller krav i relevanta standarder.
Det går inte att ackreditera en bil, men alla företag som ägnar sig åt bilbesiktning måste vara
ackrediterade som kontrollorgan i Sverige.
Ackreditering är ett system som finns inom ett stort antal samhällsområden. Systemet bidrar till att
säkerställa att uppsatta regler och krav följs. Det skapar möjligheter för kvalitetssäkring i flera led och
förutsättningar för enhetlig tillsyn.
Några vardagliga situationer där ackreditering tillämpas i Sverige är när man åker hiss, dricker ett glas
vatten direkt från kranen, köper KRAV-odlat eller får bilen besiktigad. I alla dessa exempel är
verksamheter som har blivit ackrediterade av Swedac inblandade.
Nedanstående illustration visar överskådligt hur systemet med ackreditering fungerar genom en
kedja av olika moment av kontrollkaraktär. Tillgång till rent dricksvatten är fundamentalt för alla
människor och därför ställs krav på att vattenkvaliteten ska vara god. Livsmedelsverket är ansvarig
myndighet för föreskrifter om dricksvatten. Dricksvattnet kontrolleras av ackrediterade laboratorier
som genomför analys av vattenkvaliteten. För att säkerställa att laboratorierna lever upp till ställda
krav och att deras arbete sker på korrekt sätt, kontrolleras de av ett ackrediteringsorgan (Swedac).
Om laboratoriet lever upp till ställda krav blir/förblir det ackrediterat.
Illustration 3: Kontroll av dricksvatten.

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200812 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93 (nedan förordning (EG) nr 765/2008) fastställs en ram för ackreditering
CERTIF 2012-04 REV4
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
11
12
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inom EU med gemensamma principer för hur ackreditering ska organiseras och genomföras. Genom
EU-förordningen kodifieras krav som återfinns i internationella standarder. Vidare säkerställs att alla
nationella ackrediteringsorgan inom EU arbetar inom ett offentligrättsligt ramverk och att de
nationella ackrediteringsorganens verksamhet är myndighetsutövning. Genom ackrediteringen och
ackrediteringsorganens tillsyn säkerställs de privata organens kompetens och oberoende i enlighet
med standarder och sektorsspecifika krav. På så sätt bidrar reglerna till att skapa förtroende för
system för bedömning av överensstämmelse. De bidrar också till en enhetlig tillämpning av kraven
inom EU.
Myndigheter i både exporterande och importerande länder kan minska företagens börda inom
bedömning av överensstämmelse, genom att utnyttja de redan befintliga system och frivilliga avtal
som finns inom EU och globalt. Därmed kan myndigheter bidra till målet ”one-stop-shopping” dvs.
”provat, kontrollerat, certifierat en gång och accepterat globalt”. Global acceptans av resultat från
provning, certifiering och kontroll bygger på att det finns tillit till resultaten. Denna tillit skapas
genom att de som utför provning, kontroll och certifiering får sin kompetens granskad av ett globalt
erkänt ackrediteringsorgan och genom att ackrediteringsarbetet i alla delar använder internationellt
harmoniserade standarder och därmed bygger på samma krav i alla länder. De globala avtalen om
ömsesidigt erkännande av resultat mellan ackrediteringsorgan kan därmed underlätta global
acceptans av resultat och därmed främja fri cirkulation av varor och tjänster.
Ett internationellt system med gemensam europeisk lagstiftning
Ackreditering är ett internationellt system som tillämpas i ett stort antal av världens länder. Mellan
ackrediteringsorgan i olika regioner finns ett väl utvecklat samarbete.
Inom EU finns som nämnts ovan en gemensam lagstiftning som fastställer kraven för ackreditering.
Förordning (EG) nr 765/2008 är den första rättsliga ramen för ackreditering i EU. Genom förordningen sker ackrediteringen på ett harmoniserat sätt i samtliga EU-medlemsstater. I förordningen
stadgas att nationella myndigheter ska erkänna likvärdigheten hos ackrediteringsorganen i andra
medlemsstater och godta intyg som utfärdas av de organ som har ackrediterats av dem. Huvudprinciperna för ackreditering i förordningen är:
•

Ett ackrediteringsorgan per medlemsstat

•

Ackreditering är myndighetsutövning

•

Ingen konkurrens mellan nationella ackrediteringsorgan, eller mellan dem och organ för
bedömning av överensstämmelse

•

Icke vinstdrivande verksamhet.

Nationella regler för Sverige finns bland annat i lagen (2011:791) och förordningen (2011:811) om
ackreditering och teknisk kontroll.
Vikten av att ha ett ackrediteringsorgan
Utifrån ett handelsperspektiv kan frånvaron av ett fungerande ackrediteringsorgan ha allvarliga
konsekvenser för ett land.
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•

Tillverkare som är beroende av ackrediterade bedömningar för att idka handel tvingas vända
sig till laboratorier, kontrollorgan och certifieringsorgan i andra länder, med ökade
kostnader, administration och konkurrensnackdelar som följd.

•

Frånvaron av ackrediterade organ för bedömning av överensstämmelse kan innebära att
oseriösa aktörer får utrymme att saluföra sina produkter och därmed snedvrids
konkurrensen.

•

Företag riskerar att förlora intäkter och marknadsandelar på en internationell marknad.

•

För länder inom Europa innebär avsaknaden av ett fungerande ackrediteringssystem att man
inte uppfyller krav inom EU:s harmoniserade produktområden. Det i sin tur innebär att
företag och organisationer tvingas flytta sin verksamhet till länder där det finns ett
fungerande system.

•

Sektorsmyndigheter i landet får inte det stöd de behöver för att underlätta sina tillsyner
genom ackrediterade provningar kontroller och certifieringar. Därmed riskerar man att
konsument- och miljöskydd uteblir.

Ett öppet system utan diskriminering
Ackrediteringar utförs i ett öppet system. Det innebär att varje organ med en ackreditering kan
utföra de specifika uppgifter som de ackrediterats för. De ackrediterade organen verkar på en
konkurrensutsatt marknad och alla som vill och kan leva upp till ställda krav har möjlighet att
etablera sig på marknaden. Därmed skapas ett öppet och transparent system där inga aktörer
diskrimineras. Systemets struktur baseras på att de ackrediterade organen är kompetenta, opartiska,
oberoende och fria att verka inom de områden som de ackrediterats inom. Det är värt att notera att
olika länder har kommit olika långt i att öppna upp områden eller sektorer för ackreditering.
Krav som ska uppfyllas vid ackreditering
Ackreditering innebär att krav ställs inom flera områden. Kraven är detaljerade och omfattande.
Ackreditering innebär systematiska genomgångar av uppsatta krav inom vitt skilda områden. Det kan
handla om teknisk utrustning, personalens kompetens och organisationens ledningssystem. Det
helhetsgrepp som ackreditering medför är en av systemets styrkor. Kraven som ställs berör:
Kompetens: Ackrediterade organ ska ha den erfarenhet och den kompetens som krävs för uppgiften.
Oberoende: Ackrediterade organ ska vara oberoende i förhållande till den organisation som deras
tjänster är riktade till.
Opartiskhet: Ackrediterade organ ska inte ha intressekonflikter med den kund som deras tjänster är
riktade till.
Arbetssätt: Ackrediterade organ ska ha relevanta rutiner, metoder och procedurer för att genomföra
sina uppdrag.
Utrustning: Ackrediterade organ ska ha nödvändig utrustning och säkerställa att den fungerar och
hanteras korrekt.
Ledningssystem: Ackrediterade organ ska ha ledningssystem som säkerställer effektiva och säkra
processer. Arbetsmetoder och processer ska kvalitetssäkras.

16

SWEDAC REP 18:6

Ackreditering – steg för steg
Att bli ackrediterad är ett långsiktigt åtagande. Så här ser ackrediteringsprocessen ut från ansökan till
beslut.
1. Ansökan
Ansökan om ackreditering görs via Swedacs hemsida med hjälp av en ansökningsblankett13 som
skickas till Swedac tillsammans med övriga dokument som efterfrågas i formuläret. I ansökan anges
vilken typ av bedömning av överensstämmelse, områden, branscher och/eller metoder som man vill
bli ackrediterad för. Swedac bekräftar att ansökan har mottagits och kontrollerar att den är komplett.
Utifrån ackrediteringens omfattning lämnar Swedac besked om kostnad och kommer med förslag på
bedömningsledare, bedömarteam och en grovplanering av uppdraget. Swedacs mål är att inom 4
veckor, efter att komplett dokumentation för ansökan inkommit, skicka en kostnadsberäkning.
Därefter måste den sökande acceptera avgiften och godta bedömningsledare och bedömarteam.
2. Planering
Swedac planerar ackrediteringsuppdraget i samråd med den sökande och anlitar eventuella experter.
3. Bedömning
Bedömning på plats görs av bedömningsledaren, ibland tillsammans med ytterligare interna eller
externa bedömare. Bedömningen omfattar både den sökandes organisation, ledningssystem och
utrustning samt kompetens hos ledning och personal. För ackreditering av laboratorier och vissa
kontrollorgan kompletteras bedömningen med jämförelsemätningar och kalibreringar. Vid vissa
former av ackreditering deltar Swedac som observatör när ackrediterade organ arbetar hos sina
kunder. Swedacs mål är att inom tolv veckor, efter att sökande accepterat avgiften, bedömningsledare och bedömarteam samt att komplett dokumentation finns, genomföra bedömning på plats.
4. Rapportering
Bedömningen avslutas med att Swedacs representanter redogör för hur Swedac ser på verksamheten och beskriver eventuella avvikelser från kraven. Bedömningen dokumenteras i en rapport.
5. Korrigerande åtgärder
Eventuella avvikelser från kraven ska åtgärdas av sökande inom fyra månader. Swedac tar ställning
till om åtgärderna kan accepteras. Vid allvarliga eller omfattande brister kan ett återbesök bli
aktuellt. När alla avvikelser har åtgärdats kan bedömningsledaren rekommendera en ackreditering.
6. Beslut
Enligt 5 § i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering meddelas beslut
om ackreditering inom två månader från att nödvändigt underlag har inkommit till Swedac. Där
anges även vad som avses med nödvändigt underlag. Handläggningstiden kan vid högst ett tillfälle
förlängas med upp till en månad om det är nödvändigt på grund av utredningen av ackrediteringsärendet. Beslut om ackreditering tas av en ansvarig chef. Ackrediteringen är inte tidsbegränsad utan
gäller fortlöpande under förutsättning att kraven uppfylls.

13

https://www.swedac.se/tjanster/ackreditering/ansok-om-ackreditering/
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7. Tillsyn och förnyad bedömning
Ungefär sex månader efter det att ackreditering beviljats sker ett kompletterande tillsynsbesök för
att kontrollera om den ackrediterade verksamheten har kommit igång enligt villkoren för
ackrediteringen. Ett ackrediteringsbeslut följs alltid upp genom regelbundna tillsynsbesök, initialt en
gång om året. Syftet är att bedöma om verksamheten fortsatt uppfyller kraven. Kostnad för tillsynen
tas ut i form av en årsavgift. Vart fjärde år görs en heltäckande utvärdering, en förnyad bedömning.
Efter den första förnyade bedömningen utökas tillsynsintervallet för de flesta ackrediteringsområden
till 16 månader om allt fungerar bra. Vid tillsyn/förnyad bedömning ska eventuella avvikelser från
kraven åtgärdas av den ackrediterade inom två månader.
8. Att ändra en ackreditering
En verksamhet som är ackrediterad kan ansöka om utökning (ytterligare ett eller flera områden) eller
annan ändring av ackrediteringens omfattning.
9. Att avsluta en ackreditering
Om allvarliga brister konstateras vid tillsyn och åtgärder inte vidtas för att korrigera avvikelser, kan
Swedac återkalla ackrediteringen eller begränsa ackrediteringens omfattning. Ett sådant beslut kan
överklagas hos Förvaltningsrätten i Jönköping. En ackrediterad verksamhet som själv vill få sin
ackreditering upphävd kan göra en skriftlig uppsägning till Swedac, som då återkallar ackrediteringen.

2.1.1 European co-operation for Accreditation
Ackrediteringsregelverket inom EU kräver att varje medlemsstat ska utse ett ackrediteringsorgan och
att det ska finnas ett organ på gemenskapsnivå för organisering av referentbedömning14, (peer
evaluation) av de nationella ackrediteringsorganen 15. European co-operation for Accreditation (EA)
har erkänts som ett sådant organ. Med nationellt ackrediteringsorgan avses det enda organet i en
medlemsstat som har fått i uppgift att genomföra ackrediteringar.16 En förutsättning för ett
erkännande som organ enligt artikel 14 i förordningen (EG) nr 765/2008 är att EA även ingått ett
avtal med kommissionen. Avtalet ska innehålla en detaljerad beskrivning av EA:s uppgifter,
finansieringsbestämmelser och bestämmelser för tillsyn av EA samt möjlighet att säga upp avtalet för
parterna. Det nuvarande avtalet 17 gäller för perioden den 24 juni 2014 – 24 juni 201818 och det finns
även riktlinjer19 för samarbetet beslutade år 2009. Dessa riktlinjer gäller för samarbetet mellan EA,
kommissionen, EFTA och de nationella ackrediteringsorganen. Ett nytt samarbetsavtal som ska
ersätta det nuvarande är för närvarande under förhandling.

http://www.european-accreditation.org/peer-evaluation-process
Artikel 4 och 14 i förordning (EG) nr 765/2008
16 Artikel 2 i (EG) nr 765/2008
17 Framework Partnership Agreement, Framework Agreement Number 30-CE-0647816/00-85, Ref. Ares
(2014)2282914 - 09/07/2014
18 Enligt avtalets villkor gäller det i fyra år från det att det undertecknades av den sista undertecknande parten,
vilket enligt avtalet skedde den 24 juni 2014. Avtalet gäller alltså till den 24 juni 2018.
19 För samarbetet mellan den Europeiska samarbetsorganisationen för Ackreditering (European co-operation
for Accreditation – EA), Europeiska Kommissionen, Europeiska Frihandelssammanslutningen (EFTA) och de
behöriga nationella myndigheterna (2009/C 116/04)
14
15
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EA utgör ett organ som är nödvändigt för att ackrediteringssystemet inom EU ska fungera och är en
grundpelare på den inre marknaden och för principen om ömsesidigt erkännande. Den verksamhet
som EA kan beviljas gemenskapsfinansiering för finns beskriven i artikel 32 i förordning
(EG) nr 765/2008. Verksamheten ska ha samband med tillämpningen av förordningen. Den gäller
såväl det frivilliga området som områden med obligatorisk ackreditering. För EU:s räkning har EA bl.a.
i uppgift att utarbeta sektorsspecifika ackrediteringsprogram, delta i verksamhet som anordnas av
internationella ackrediteringsorganisationer, utarbetande av riktlinjer för ackreditering och anmälda
organ samt bistå kommissionen med expertis. EA:s verksamhet är till stor del knuten till den uppgift
som givits organisationen genom gemenskapslagstiftningen och är en viktig del av den inre marknaden och för tillämpningen av den harmoniserade gemenskapslagstiftningen. Icke desto mindre är
dess uppgift också att verka för internationellt samarbete och att sprida ackrediteringsmodellen till
andra länder. Riktlinjerna för samarbete som nämns ovan innebär bl.a. också att EA ska nyttjas när
EU förhandlar med tredjeländer om handelsavtal när frågor som rör bedömning av överensstämmelse diskuteras.

2.1.2 International Laboratory Accreditation Cooperation och International Accreditation
Forum
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) och International Accreditation Forum
(IAF) är internationella organisationer för ackrediteringsorgan och intressenter och tillhandahåller
och administrerar ordningar för ömsesidigt erkännande av produkter och tjänster som provats,
kontrollerats eller certifierats av laboratorier, kontrollorgan eller certifieringsorgan som ackrediterats
av medlemmarna. IAF verkar inom området certifiering av produkter, personer och ledningssystem.
ILAC verkar inom området kontrollorgan och laboratorier.
ILAC och IAF organiserar såväl enskilda ackrediteringsorgan och andra aktörer som regionala
samarbetsorgan, exempelvis EA, samt delar in medlemmarna i flera olika kategorier. Swedac är
medlem i såväl ILAC som IAF i egenskap av ackrediteringsorgan som signerat avtal om ömsesidigt
erkännande, MRA20-, men även indirekt som medlem av EA. ILAC och IAF bygger sina MRA-avtal på
de regionala MRA-avtalen. En region som har ett MRA-avtal inom ILAC:s eller IAF:s aktivitetsområden
kan ansöka om att bli erkänd regional organisation hos ILAC eller IAF, beroende på om det gäller
ackreditering av laboratorier och kontrollorgan eller ackreditering av certifieringsorgan. ILAC eller IAF
gör då en referentbedömning av regionens procedurer och beslutsprocess samt bevittnar
referentbedömningar som regionen gör som ett underlag för sitt beslut om att godta den regionala
organisationen som en erkänd regional organisation. När beslut har tagits på ILAC- eller IAF-nivån,
kan de enskilda ackrediteringsorganen i regionen ansöka om att bli signatärer till ILAC:s eller IAF:s
MRA-avtal.
ILAC:s MRA-avtal21 innebär att de avtalsslutande parterna ömsesidigt erkänner varandras
ackrediteringsintyg och de ackrediterade aktörernas bedömningar av överensstämmelse. Detta
innebär att handeln underlättas mellan stater eftersom det då inte krävs ytterligare provningar,
kalibreringar eller kontroller av varorna i de importerande länderna. Avtalet är en försäkran om att

20
21

Mutual Recognition Arrangements
Se ex vis ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement), ILAC-P5:10/2013
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samma standarder används av alla avtalsslutande parter. IAF har likaså ett avtal för ömsesidigt
erkännande; IAF-MLA22 om ömsesidigt erkännande av varandras ackrediteringsintyg och de
ackrediterade aktörernas bedömningar av överensstämmelse inom certifiering.
De avtalsslutande parterna består av ackrediteringsorgan över hela världen. EA är i sig inte någon
avtalsslutande part, men utgör ett av fyra erkända regionala samarbetsorgan23 som genom delegering inom ILAC och IAF getts i uppgift att kompetensbedöma och utvärdera ackrediteringsorgan inom
sin region. Det sker genom referentbedömning av såväl erkända regionala samarbetsorgan som
enskilda ackrediteringsorgan. Referentbedömning innebär en process där bedömningen genomförs
av andra ackrediteringsorgan eller regionala organisationer. Det finns dock ett antal ackrediteringsorgan som av olika skäl inte är en del av en regional organisation. Det finns också regionala organisationer som ännu inte har ett MRA-avtal men där vissa av regionens medlemmar har kommit väldigt
lång i sin ackrediteringsverksamhet. I dessa fall kan ackrediteringsorganen ansöka om att bli referentbedömda direkt av ILAC eller IAF och betalar då en extra avgift utöver årsavgiften för att finansiera
arbetet med den enskilda referentbedömningen.
Det huvudsakliga harmoniseringsarbetet gällande ackrediteringar sker inom ILAC och IAF. Dokument
gällande tillämpning av de standarder som används och hur en referentbedömning ska genomföras
och rapporteras tas fram inom ILAC och IAF. De erkända regionerna måste följa dessa dokument men
kan vid behov ta fram tilläggsdokument om det finns lokala och regionala krav som behöver tillgodoses och som inte omfattas av ILAC:s och IAF:s krav. Kraven på ackrediteringsorgan i (EG) nr 765/2008
är exempel på sådana krav. För att möta kommissionens krav på ackrediteringsorgan har EA infört
dessa tilläggskrav i sina stadgar under medlemsskapsvillkor.

2.2 Provning och kalibrering

Ackreditering av laboratorier kan avse laboratorier som erbjuder provning eller spårbar kalibrering.
Det förra handlar om laboratorieprovningar som genomförs för att kontrollera kvalitet och
tillförlitlighet. Exempelvis ska vårt dricksvatten vara rent och tryggt att dricka och därför analyseras
vattenkvaliteten vid ackrediterade provningslaboratorier. Ett annat exempel är blodprover som
används för medicinska bedömningar och beslut. Även här är det viktigt att prover hanteras och
analyseras på ett säkert sätt och därför är medicinska provningslaboratorier ofta ackrediterade. Fler
exempel på områden där ackreditering förekommer för provningslaboratorier är inom kemi, biologi,
brand, luft, livsmedel, elektronik, programvara, fingeravtryck, doping och djurskydd.
Ackreditering av ett provningslaboratorium innebär att:
•

Provningsmetoderna är giltiga och lämpliga.

•

Provningsutrustningen är ändamålsenlig och underhålls på ett lämpligt sätt.

•

Provningsobjekt hämtas, hanteras och transporteras på ett lämpligt sätt.

•

Provningsdata kontrolleras och kvalitetssäkras.

Multilateral Recognition Arrangements
Asia Pacific Laboratory Accreditation Co-operation (APLAC), European co-operation for Accreditation (EA),
Inter-American Accreditation Cooperation (IAAC) och The Arab Accreditation Cooperation (ARAC)
22
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Definitionen för provning24 är bestämning av en eller flera egenskaper hos ett föremål för bedömning
av överensstämmelse enligt en rutin. Resultatet från en provning redovisas i en provningsrapport.
Med spårbar kalibrering avses att mätutrustning ska ge rättvisande resultat. Mätinstrument måste
vara tillförlitliga för att de resultat som de visar ska kunna ligga till grund för kloka och korrekta
beslut. Vid kalibrering av ett mätinstrument får man svart på vitt om hur rätt instrumentet faktiskt
visar. För att få tillförlitliga mätinstrument ska man regelbundet kalibrera dem hos ett ackrediterat
kalibreringslaboratorium. Kalibreringslaboratoriet jämför mätinstrumentet med ett korrekt mått.
Mätutrustning kan bland annat vara hastighetsmätare, vägningsmaskiner, spektrometrar,
kronometrar, strålningsmonitorer, gasmätare och elektriska räknare. Exempel på områden där det
idag förekommer ackreditering är för utrustning som mäter avgasutsläpp, buller, jordmassa, och
luftemissioner.
Ackreditering av ett kalibreringslaboratorium innebär att:
•

Kalibreringsresultaten är metrologiskt spårbara.

•

Utförande och dokumentation är spårbara.

•

Mätningarna utförs enligt validerade procedurer.

•

Standarder och mätinstrument är tillförlitliga.

Swedac definierar kalibrering 25 som en jämförelse mellan en referens (mätnormal) och det
instrument som ska kalibreras. Vid jämförelsen bestäms hur mycket instrumentet avviker från
referensen. Resultatet från en kalibrering redovisas i ett kalibreringsbevis.
Bedömning vid ackreditering av laboratorier sker mot standarden ISO/IEC 17025 samt ISO 15189.

2.3 Kontroll

Ackrediterade kontrollorgan arbetar med att utföra kontroller (ibland används ordet besiktning).
Kontrollorganen arbetar bland annat med att kontrollera hissar och lyftanordningar. Ackrediterade
fordonsverkstäder arbetar med kontroll av fordon och ackrediterade kontrollorgan arbetar även
inom områden som farligt gods, byggmaterial, tryckbärande anordningar och ädelmetall.
Ackrediteringen säkerställer att den som kontrollerar är kompetent, att relevanta metoder används
för kontrollerna och att resultaten är opartiska.
Definitionen för kontroll26 är undersökning av en produktkonstruktion, produkt, process eller
installation och bestämning av dess överensstämmelse med specificerade krav eller på basis av
professionellt omdöme, med allmänna krav. Resultatet från en genomförd kontroll är ett protokoll.
Bedömning vid ackreditering av kontrollorgan sker mot standarden ISO/IEC 17020.

SS-EN ISO/IEC 17000:2005 §4.2
Swedac doc 04:2
26 SS-EN ISO/IEC 17000:2005 §4.3
24
25
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2.4 Certifiering

Med certifiering menas att en oberoende part intygar att en specifik organisation-, produkt- eller
person uppfyller krav som ställs i en standard eller annat regelgivande dokument. Några speciella
karakteristika för certifiering är att den som utfärdat certifikatet övervakar och följer upp att den/det
som är certifierat kontinuerligt uppfyller certifieringskraven och att ett certifikat är tidsbegränsat,
normalt till mellan två och fem år.
Certifiering är inget skyddat begrepp, vilket kan vara otydligt för den oinvigde och som försvårar
förståelsen för ett certifikats tillförlitlighet. Det finns certifieringssystem som inte är under
ackreditering men som ändå har en hög tillförlitlighet och som fyller sin plats på marknaden. Det
finns även motsatsen, certifieringssystem utan ackreditering och vars tillförlitlighet kan ifrågasättas.
Genom att använda ackrediterad certifiering säkras att certifieringen utförs av en oberoende tredje
part, att den som certifierar är kompetent för uppgiften och att certifikatet accepteras både
nationellt och internationellt. Ett certifieringsorgan ackrediteras för att genomföra en eller flera
specifika certifieringar.
Inom vissa områden är det helt frivilligt för ett certifieringsorgan att ackreditera sig medan det inom
andra områden finns lagkrav på ackreditering. En annan drivkraft för att certifieringsorgan ska
ackreditera sig är kundernas krav på certifikatens trovärdighet. Exempelvis måste personal som
arbetar med svetsning inom vissa områden vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.
Däremot är det i de flesta fall inget lagkrav att ett företags ledningssystem för kvalitet eller miljö ska
vara certifierat. Här är det snarare kundernas krav i praktiken som gör det till ett måste för
verksamheten.
Certifiering är ett samlingsnamn för tre olika huvudtyper av certifiering:
•

Certifiering av produkter. Som produkt räknas även processer och tjänster. Bedömning vid
ackreditering sker mot standarden ISO/IEC 17065.

•

Certifiering av personer. Här avses en persons förmåga och kompetens att genomföra en
arbetsuppgift, exempelvis att svetsa. Bedömning vid ackreditering sker mot standarden
ISO/IEC 17024.

•

Certifiering av ledningssystem. Det finns flera olika ledningssystem men de mest använda är
ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001 och ledningssystem för miljö enligt ISO 14001.
Bedömning vid ackreditering sker mot standarden ISO/IEC 17021-1.

Ackrediteringen innebär bland annat att ackrediteringsorganet granskar certifieringsorganets
förmåga att genomföra specifika certifieringar, att det har erforderlig kompetens och utrustning samt
att det har en förmåga att genomföra certifieringar över tid.

2.5 Anmälda organ

Den Nya metoden (se avsnitt 2.9.1) innebär att tillverkare är fullt ansvariga för de produkter de sätter
på marknaden, utan några förhandsgodkännanden från nationella myndigheter. För att visa att de
grundläggande kraven är uppfyllda är tillverkaren skyldig att genomföra ett förfarande för
bedömning av överensstämmelse. Ett antal fördefinierade förfaranden (s.k. moduler) står till
lagstiftarens förfogande vid utarbetande av lagstiftningen och lagstiftaren väljer de förfaranden som
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bedöms relevanta för den aktuella produktkategorin. Vissa förfaranden kan tillverkaren genomföra
helt på egen hand medan andra kräver att tillverkaren anlitar ett oberoende tredjepartsorgan. De
tredjepartsorgan som har behörighet att utföra dessa uppgifter anmäls av medlemsstaterna till
kommissionen och kallas följaktligen anmälda organ.
Provning, kontroll och certifiering av produkter sker numera i ett öppet system under konkurrens av
privata aktörer som kompetensbedömts och godkänts av medlemsstaterna.
Anmälda organ har ansvar inom områden som rör allmänintressen, och är därför i sin tur ansvariga
inför de behöriga nationella myndigheterna. För att kunna utses som anmält organ måste organet
vara en juridisk person och vara etablerat inom en medlemsstats territorium och således omfattas av
medlemsstatens behörighet. Medlemsstaterna får själv besluta om organ som uppfyller kraven i den
berörda harmoniseringslagstiftningen ska anmälas eller ej. Anmälda organ kan bedriva verksamhet
eller ha personal utanför den egna medlemsstaten och även utanför unionen. Intyg och andra
dokument för bedömning av överensstämmelse ska dock utfärdas av det anmälda organet och i dess
namn.
Anmälda organ måste vara en s.k. tredje part som därmed är oberoende av sina kunder och andra
berörda parter. Huruvida organen är privata eller statsägda är irrelevant så länge deras oberoende
och integritet bevaras och de kan identifieras som en juridisk person med tillhörande rättigheter och
skyldigheter. Anmälda organ är skyldiga att delta i samordningsverksamheter och de ska även delta
direkt eller indirekt i europeisk standardisering eller säkerställa att de känner till situationen för
relevanta standarder.
Ackreditering är det rekommenderade sättet att bedöma kompetensen hos anmälda organ. Det finns
dock en möjlighet för medlemsstaterna att utföra bedömningen på annat sätt. För att säkerställa det
nödvändiga förtroendet för organens opartiskhet och tekniska kompetens samt för de rapporter och
intyg som utfärdas av dem, måste de nationella myndigheterna i så fall lämna detaljerad och
uttömmande information om hur de bedömt de anmälda organen som kvalificerade att utföra de
uppgifter de anmälts för och att de uppfyller tillämpliga kriterier.
Anmälda organ anmäls av medlemsstaternas anmälande myndigheter i kommissionens elektroniska
anmälningsverktyg NANDO27. I den publika delen av NANDO går det att se vilka organ som är
anmälda för vilka uppgifter och det är en viktig väg för tillverkare att hitta anmälda organ som kan
medverka i deras förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

2.6 Standardisering

Standardisering är en del av kvalitetsinfrastrukturen och huvudsyftet med europeisk standardisering
är att fastställa frivilliga tekniska specifikationer eller kvalitetsspecifikationer med vilka befintliga eller
framtida produkter, produktionsprocesser eller tjänster kan överensstämma. Standardisering kan
omfatta olika aspekter, såsom standardisering av olika kvaliteter eller storlekar på en viss produkt
eller tekniska specifikationer på produkt- eller tjänstemarknader när det är väsentligt med
förenlighet och interoperabilitet med andra produkter eller system.

27

Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System
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Europeiska standarder har stor betydelse för den inre marknaden. Harmoniserade standarder
används till exempel för att visa att produkter som ska göras tillgängliga på marknaden kan
förutsättas överensstämma med de väsentliga krav avseende dessa produkter som fastställts i
unionens relevanta harmoniseringslagstiftning. 28 Var och en av de nuvarande 20 000 europeiska
standarderna (huvudsakligen för produkter) har ersatt potentiellt motstridiga nationella
standarder.29 Europeisk standardisering är utformad så att den gradvis ska harmonisera motstridiga
nationella standarder och därmed undanröja tekniska handelshinder samtidigt som en hög
skyddsnivå för allmänna intressen, särskilt hälsa och säkerhet, säkerställs.
Utmärkande för det europeiska systemet för standardisering är att kommissionen kan begära att de
europeiska standardiseringsorganen utarbetar en europeisk standard eller en europeisk
standardiseringsprodukt för produkter och tjänster som ett stöd för unionens lagstiftning och politik.
Omkring 20 procent av alla Europastandarder och europeiska standardiseringsprodukter har
tillkommit på kommissionens begäran30, även kallade harmoniserade standarder, medan de
resterande 80 procent har tillkommit på förslag från branschen eller andra aktörer inom
standardisering.31 Förutsättningarna för europeisk standardisering ges i förordningen
(EU) nr 1025/2012.32
Den europeiska standardiseringen organiseras av Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN),
Europeiska standardiseringsorganisationen inom elområdet (CENELEC) och Europeiska institutet för
telekommunikationsstandarder (ETSI). De är privaträttsliga organisationer liksom deras internationella motsvarigheter33. Deras verksamhet grundas på principer som erkänts av Världshandelsorganisationen (WTO) i fråga om standardisering, nämligen enhetlighet, insyn, öppenhet, samförstånd, frivillig tillämpning, oberoende i förhållande till särintressen samt effektivitet34. Deras internationella, globala, motsvarigheter utgörs av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO),
Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC) och Internationella teleunionen (ITU). EU arbetar
för att främja samarbetet mellan de europeiska och de internationella standardiseringsorganisationerna samt bilateralt med tredje länder 35. EU finansierar europeiska standardiseringsorgan bl.a.

Beaktandeskäl 5 i (EU) nr 1025/2012 (standardiseringsförordningen)
Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av förordning (EU) nr
1025/2012 under perioden 2013-2015, Bryssel 1.6.2016, COM2016 212 final
30 När det gäller standarder antagna av CEN är andelen 30 % enligt CEN:s hemsida
31 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om konsekvenserna av det förfarande som
införts genom artikel 10 i förordning (EU) nr 1025/2012 för tidsschemat för att utfärda begäran om
standardisering, i enlighet med artikel 25 i den förordningen, Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 198 final
32 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk
standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och
rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och
2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut
1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12)
33 Vissa europeiska standardiseringsorgan finns inom landets myndighetsorganisation (uppgift från SIS)
34 Beaktandesats 1 och 2 i förordning (EU) nr 1025/2012
35 Beaktandesats 6 i (EU) nr 1025/2012
28
29
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med hänsyn till att de behöver sekretariat och att standarderna ökar möjligheterna att uppnå
överensstämmelse med unionslagstiftning 36.
Med standard menas en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardiseringsorgan för
upprepad eller fortlöpande tillämpning, som inte är tvingande och som tillhör någon av följande
typer:
•

Internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt
standardiseringsorgan.

•

Europeisk standard: en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

•

Harmoniserad standard: en europeisk standard som antagits på grundval av kommissionens
begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning.

•

Nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan.37

De europeiska standarderna antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC
och ETSI. Arbetet med framtagandet av standarder och ändringar till dessa utförs av tekniska
kommittéer till CEN-CENELEC men huvuddelen av arbetet ligger på det nationella standardiseringsorgan som driver det sekretariat som hör till varje kommitté.
Standardisering är att skapa gemensamt överenskomna lösningar på återkommande problem.
Standarder finns inom alla områden: från den enklaste spik och skruv till datakommunikation,
industri, vård och miljö. I stort sett alla delar av vår tillvaro berörs av standarder. Standarder är
frivilliga att tillämpa och fungerar ofta som obligatorisk referens inom olika branscher och
verksamhetsområden, exempelvis i föreskrifter från myndigheter, vid upphandling samt i
kommunikationen mellan köpare och säljare inom ”business to business”.

2.6.1 Standardiseringsarbete
En standardiseringskommitté kan starta på initiativ av en eller flera organisationer. Vem som helst
kan kontakta de svenska standardiseringsorganisationerna med förslag på standardiseringsarbete.
Anledningen är ofta ett behov av tydliga riktlinjer och enhetliga krav och rutiner inom ett visst
område. Standardiseringsorganisationerna fattar beslut om att starta kommittén efter en bedömning
av det nationella intresset för frågan, finansiering och resursbehov. Ofta bildas en kommitté i
samband med att ett internationellt standardiseringsarbete startar där Sverige vill vara med och
påverka.
Det är öppet för alla juridiska personer i Sverige att delta i standardiseringsarbetet och det är viktigt
att åstadkomma ett så brett deltagande som möjligt. Representanter från företag, organisationer,
myndigheter, kommuner, ideella föreningar och enmansföretag är exempel på deltagare i svenska
standardiseringskommittéer. Ett antal inbjudna experter deltar också. I Sverige uppmuntras speciellt
små- och medelstora företag, SME, att delta i arbetet, liksom organisationer som representerar
konsumentintressen samt miljö- och samhällsfrågor.

36
37

Beaktandesats 40 och 43 i (EU) nr 1025/2012
Art 2.1 i (EU) nr 1025/2012
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En standardiseringskommitté organiseras utifrån mål och syfte med standarden. Kommittédeltagarna
bestämmer tillsammans innehåll och omfattning av arbetet. Många kommittéer organiseras för att
effektivt kunna påverka europeiskt och globalt standardiseringsarbete. Andra kommittéer arbetar
uteslutande nationellt. Allt standardiseringsarbete präglas av konsensus, öppenhet, frivillighet och är
intressentstyrt.
En typisk kommitté har 2–4 nationella möten per år, antingen på plats hos standardiseringsorganisationerna, som webb-/telefonmöten eller hos någon av de deltagande organisationerna. För
att underlätta för ekonomiskt mindre starka grupper erbjuds alltid möjligheten att delta via
webbmöten. Utöver det kan internationella möten förekomma.
Mål och syfte med kommittéernas arbete är att
•

ta fram nationella, europeiska eller globala standarder, vägledningar eller tekniska
specifikationer

•

skapa förankring och acceptans genom breda överenskommelser

•

skapa möjlighet för informationsutbyte och tillgång till nätverk.

Resultatet av arbetet inom en kommitté är i de flesta fall standarder, som i Sverige fastställs av SIS,
SEK eller ITS. På EU-nivå fastställs de av CEN, CENELEC eller ETSI och på global nivå fastställs de av
ISO, IEC eller ITU. Många kommittéer tar också fram andra typer av dokument som gör det lättare att
arbeta effektivt, säkert och miljövänligt. Det kan till exempel vara tekniska specifikationer, rapporter,
checklistor eller handböcker. De svenska standardiseringsorganisationerna har förvaltningsansvar
och upphovsrätt till svensk standard och förslag till standard i enlighet med gällande internationella
och europeiska regelverk.
Eftersom världen ständigt förändras måste även riktlinjer och gemensamma överenskommelser
förnyas och tas fram för nya produktområden. Det är en ständigt pågående process. I dagens
globaliserade värld är det viktigt, för att inte säga avgörande, att hålla sig à jour med globala
standarder. Därför reviderar standardiseringsorganisationerna tillsammans med intressenterna alla
standarder efter 3-5 år. Därmed säkerställer standardiseringsorganisationerna att det ständigt finns
uppdaterade standarder inom alla de branscher där det finns standarder framtagna.
Organisationer och företag som använder standarder höjer därmed kvaliteten på sina verksamheter
samt sina produkter och tjänster vilket leder till minskade risker för produktionsfel, bättre
kommunikation med kunder och underleverantörer vilket bidrar till en smidigare etablering på olika
marknader. Företag som använder standarder får också hjälp att följa regler och lagstiftning och de
vet också att de följer teknikutvecklingen. Standarder utgör dessutom en grund för forskning och
teknikutveckling så att de som tar fram en innovation snabbt kan få acceptans på marknaden för nya
produkter och tjänster.
Standardisering är viktigt för Sverige rent samhällsekonomiskt. Inom svensk standardisering samlas
experter i tekniska kommittéer för att delta i den utveckling av standarder som pågår både på
nationell, europeisk och global nivå. De svenska företag och organisationer som deltar i standardiseringsarbetet kan påverka svenska, europeiska och globala standarder inom olika branscher, de får
möjlighet att delta i globala nätverk med experter som ger tidig information om vad som händer på
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marknaden så att de kan utveckla sina erbjudanden. De som deltar i standardiseringsverksamheten
får också information och nyheter om marknaden som de inte kan få någon annanstans.
Alla standarder har förankrats, utvecklats och kvalitetssäkrats genom en standardiseringsprocess
som ser likadan ut i hela världen. Vägledande i standardiseringsarbete är att konsensus, intressentstyrning, frivillighet, och transparens ska råda. Detta är också fastslaget i WTO:s TBT-avtal (Technical
Barriers to Trade) som Sverige har undertecknat.
Standarderna som tas fram tillhandahålls och säljs i Sverige. På så vis blir det möjligt för alla svenska
företag att ta del av ”best practice” för att utveckla sina verksamheter.

2.7 Marknadskontroll

Syftet med marknadskontroll är att säkerställa att produkter uppfyller tillämpliga krav som
tillgodoser en hög skyddsnivå för allmänna skyddsintressen samtidigt som det säkerställs att den fria
rörligheten för varor inte begränsas mer än vad som tillåts enligt harmoniserad unionslagstiftning
eller annan relevant unionslagstiftning. Marknadskontrollen är dessutom viktig för de ekonomiska
aktörernas intressen, eftersom den bidrar till att undanröja orättvis konkurrens.
Marknadskontroll sker i form av informationsinsatser, planerade kontroller hos tillverkare,
importörer och återförsäljare eller reaktioner på rapporterade olyckor, klagomål från allmänheten
eller varningar från myndigheter i andra länder. Marknadskontroll omfattar inte förhandskontroll,
det vill säga kontroll under produkters utformning, design eller tillverkning och inte heller kontroller
av produkter i bruk. Med tanke på den snabba produktutvecklingen och den stora mängden
produkter som tillhandahålls på marknaden är det omöjligt att kontrollera alla produkter. Därför sker
marknadskontroll vanligtvis i form av stickprov efter riskbedömning.
EU:s medlemsstater måste säkerställa en effektiv marknadskontroll. De ska organisera och utföra
kontroller av de produkter som tillhandahålls på marknaden eller importeras. Medlemsstaterna ska
vidta lämpliga åtgärder för att se till att bestämmelserna i förordning (EG) nr 765/2008 om
ackreditering och marknadskontroll, i direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet och i annan
harmoniseringslagstiftning samt gällande icke harmoniserad nationell lagstiftning följs i EU och ska
särskilt förhindra att produkter som inte uppfyller kraven och/eller är osäkra tillhandahålls på
marknaden och används.
Marknadskontrollen ska bidra till att osäkra produkter eller produkter som på andra sätt inte
uppfyller de tillämpliga kraven i harmoniserad unionslagstiftning identifieras och kvarhålls eller tas
bort från marknaden och att skrupelfria eller till och med brottsliga aktörer bestraffas. Den bör också
ha en starkt avskräckande verkan. För att marknadskontrollen ska få avsedd verkan måste den dock
bedrivas enhetligt i hela unionen. För att vara objektiv och opartisk ska marknadskontrollen
genomföras av medlemsstaternas myndigheter. Samarbete och samordning av åtgärder mellan
nationella myndigheter är oumbärligt för att uppnå en effektiv och sammanhängande kontroll på den
inre marknaden. EU:s rättsliga ram innehåller ett antal verktyg för att nå detta mål, t.ex. en
skyddsklausulmekanism för transparens i begränsande åtgärder och följdåtgärder i andra
medlemsstater, ömsesidigt bistånd mellan marknadskontrollmyndigheter i olika medlemsstater,
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administrativa samarbetsgrupper, produktdatabasen ICSMS38 och Rapexsystemet39 för snabb
spridning av information om produkter som utgör en risk.

2.8 Metrologi

Metrologi är vetenskapen om mätning. Den fastställer en gemensam definition av storheter och
enheter som är avgörande för ett fungerande samhälle. Företeelser som handel med varor,
förmågan att korrekt diagnostisera sjukdomar, konsumenters tillit till att köpa varor och tjänster är
alla beroende av ett förtroende för de mätningar som utförts under dessa processer. Detta
förtroende upprätthålls genom att definiera och realisera internationellt accepterade måttenheter
samt att upprätta spårbarhet vilket innebär att ett mätresultat via en obruten kedja av jämförelser,
med angivna osäkerheter, skall kunna relateras till de internationellt accepterade definitionerna av
måttenheterna. Fysikaliska företeelser och egenskaper som kan bli föremål för mätningar kallas
storheter. Exempel på storheter är längd, volym, massa och tid. Alla mätningar går ut på att ta fram
kvantitativa uppgifter om storhetsvärden. En mätning innebär i princip att man experimentellt
fastställer förhållandet mellan storleken hos en storhet (mätstorheten) och en till måttenhet vald
referens av samma storhet. De internationellt accepterade och enhetliga måttenheterna anges i det
s.k. SI-systemet. Innehållet i detta fastställs genom det internationella metrologiska samarbete som
sedan länge finns etablerat inom ramen för den s.k. Meterkonventionen med tillhörande organ
General Conference on Weights and Measures (CGPM) och International Bureau of Weights and
Measures (BIPM).
Metrologin, som en del av kvalitetsinfrastrukturen, kan delas upp i allmän metrologi och legal
metrologi. Inom den allmänna metrologin fastställs måttenheter, sker utveckling av nya mätmetoder,
realiseras mätnormaler och överförs spårbarhet till övriga delar av samhället. Att realisera de
internationellt accepterade måttenheterna innebär att definitionen av måttenheten fysiskt
materialiseras, så att man därmed får en referens (eller normal) mot vilken en fysisk jämförelse kan
göras. Ansvaret för primärnormalerna har nationella metrologiinstitut (NMI), i Sverige kallade
riksmätplatser. Vidare finns inom den allmänna metrologin den verksamhet som rör mätning vid
tillverkning och andra processer som har till syfte att säkerställa lämpligheten hos mätinstrument och
dess kvalitetssäkring genom kalibrering och kvalitetskontroll.
Till sist är legal metrologi (reglerad mätteknik) den del av metrologin som härrör från lagstadgade
krav. Dessa krav ställs ofta när det finns behov av skydd avseende hälsa, säkerhet, miljö, taxering,
konsumentskydd samt handel på lika villkor. Även på detta område samarbetar länder inom ramen
för en konvention. Konventionen hanteras inom The international organisation for Legal metrologi
(OIML40). Den europeiska samarbetsorganisationen på området legal metrologi är Welmec 41. De båda
organisationernas syfte är, förutom att verka för att upprätthålla tilliten till mätningar, också att
harmonisera regelverket på området och på så sätt motverka att tekniska handelshinder uppträder.

38

https://webgate.ec.europa.eu/icsms/

39https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotificati

ons
40 https://www.oiml.org/en?set_language=en
41 https://www.welmec.org/
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När det gäller den legala metrologin i Sverige är den fokuserad på konsumentskydd och härrör främst
från EU-direktiv vilka omfattar t.ex. vågar, bensinpumpar och elmätare. Det finns också regler om
mätinstrument i drift i syfte att säkerställa att instrumenten fortsättningsvis genererar kvalitetssäkrade mätvärden. Swedac är den myndighet som ansvarar för bestämmelserna och tillsynen på
området. Av myndighetens ansvar följer också att representera Sverige i EU-kommissionens arbetsgrupper och kommittéer samt OIML och Welmec.

2.9 Det legala ramverket om varor

EU-lagstiftningen om varor kan indelas i vissa principer. Dessa utgörs av den s.k. Gamla metoden
respektive den s.k. Nya metoden. Den Gamla metoden innebär detaljerad reglering som innehåller
alla nödvändiga tekniska och administrativa krav. Den Nya metoden begränsar lagstiftningen till
grundläggande (väsentliga) krav och lämnar de tekniska detaljerna till europeiska harmoniserade
standarder. En europeisk standardiseringspolicy har utvecklats till stöd för denna metod.
En lagstiftningsram, New Legislative Framework (NLF) ger nödvändiga instrument för en effektiv
bedömning av överensstämmelse, ackreditering och marknadskontroll och även kontroll av
produkter från länder utanför unionen.42
Den Gamla metoden för harmonisering innebar att produktkraven, ofta detaljerade, angavs i
rättsakten. Fordonsgodkännande utgör ett sådant område som fortfarande är reglerat genom en
mängd detaljerade rättsakter.43 Rättsakterna utgörs av en ramförordning eller ett ramdirektiv med
en mängd tillhörande särdirektiv, förordningar eller FN/ECE-föreskrifter.44 Det är en nationell
myndighet som typgodkänner fordonet eller komponenterna efter att provning och kontroll skett av
en s.k. teknisk tjänst eller av myndigheten själv.

2.9.1 Den Nya metoden
Tanken bakom den Nya metoden är att kraven bör begränsas till väsentliga krav som prestanda- och
funktionskrav samt att tekniska specifikationer för produkter fastställs i harmoniserade standarder.
Produkter som tillverkats i överensstämmelse med harmoniserade standarder förutsätts överensstämma med de väsentliga kraven i lagstiftningen.
Det är i princip frivilligt att tillämpa harmoniserade standarder eller andra standarder och tillverkarna
kan därför tillämpa andra tekniska specifikationer för att uppfylla kraven men har då ansvaret för att
visa att dessa tekniska specifikationer överensstämmer med de väsentliga kraven.

https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework_sv
43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram
för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata
tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och
marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och
marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
44 fogade till den reviderade överenskommelsen av år 1958
42
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Europeisk standardisering som stöd till unionens harmoniseringslagstiftning har sin grund i den Nya
metoden. De harmoniserade standardernas funktion och de europeiska standardiseringsorganisationernas ansvarsområden definieras i förordning (EU) nr 1025/2012 tillsammans med
relevant harmoniseringslagstiftning på EU-nivå. Principen om att tekniska föreskrifter ska bygga på
standarder har också införts av Världshandelsorganisationen (WTO) vars avtal ger stöd för användningen av globala standarder som grund för reglering i avsikt att förebygga onödiga handelshinder.
Parallellt har verktyg för bedömning av överensstämmelse utarbetats för både reglerade och ickereglerade områden. Kraven på tredjepartsorgan för bedömning av överensstämmelse har införts
med den Nya metoden. Det gäller t.ex. de harmoniserade standarderna i EN ISO/IEC 17000-serien.

2.9.2 Den nya lagstiftningsramen
Den nya lagstiftningsramen NLF innehåller grunden för ackreditering och marknadskontroll och
reglerar anmälningsförfarandet, ackreditering, förfaranden för bedömning av överensstämmelse
(moduler), CE-märkning och marknadskontroll.45 Den nya lagstiftningen tar hänsyn till alla
ekonomiska aktörer i leveranskedjan – tillverkare, tillverkares representanter, distributörer och
importörer – och till deras respektive roller i förhållande till produkten. Alla dessa aktörer har i olika
utsträckning ansvar för produktens överensstämmelse när den tillhandahålls, beroende på roll. I den
nya lagstiftningsramen har kravnivån ökat särskilt när det gäller importörer.
”Varupaketet” är samlingsnamnet för tre EU-rättsakter; förordning (EG) nr 764/2008 om förfaranden
för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan
medlemsstat, förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter samt beslut nr 768/2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter. Förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
samt förordning (EG) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler
på produkter som saluförts i en annan medlemsstat trädde ikraft den 1 januari 2010. Den 20
december 2017 lämnade EU-kommissionen förslag på två nya förordningar som ska ersätta
bestämmelserna om marknadskontroll i förordningen (EG) nr 765/2008 och därutöver en ny
förordning om ömsesidigt erkännande vilken då ersätter förordningen (EG) nr 764/2008.

2.9.3 Teknisk tjänst
En teknisk tjänst är en organisation eller ett organ som har godkänts som provningslaboratorium och
som samtidigt har anmälts till EU respektive ECE 46 för att genomföra provningar i samband med
typgodkännande. Ett typgodkännandeförfarande enligt EG-direktiven förutsätter att medlemsstaterna meddelar, det vill säga notifierar, Europeiska kommissionen och de övriga medlemsstaterna
både om de tekniska tjänster som godkänts och om vilka provningsförfaranden dessa har godkänts
för. Förteckning över godkända tekniska tjänster finns på kommissionens hemsida. 47

45 Förordning (EG) nr 765/2008 och beslut nr 768/2008/EG
46 https://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Organisationer/UNECE/
47 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?tags=technical-serviceauto&pageSize=30&sortCol=title&sortOrder=asc
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2.9.4 Internationell tillämpning – WTO-avtal och CAPs
Export till en ny marknad innebär att exporterade produkter anpassas till lokala tekniska föreskrifter
och standarder. Dessutom måste exportörer visa att de lokala produktkraven är väl respekterade
genom att genomgå bedömning av överensstämmelse (i fortsättningen benämnt CAPs, Conformity
Assessment Procedures), såsom provning, kontroll eller certifiering. CAPs ger förtroende till föreskrivande myndigheter att produkterna - oavsett ursprung - överensstämmer med nationella
tekniska föreskrifter och därtill hörande säkerhets-, miljö- eller hälsoskyddsnivåer. Samtidigt kan
CAPs potentiellt skapa stora handelshinder genom att öka handelskostnaderna för exportörer.
Inom ramen för WTO-avtalen48 har medlemmarna rätt att självständigt föreskriva och välja de
åtgärder som är bäst lämpade att följa nationella policys med hänsyn till bland annat folkhälsa och
säkerhet, miljöskydd, konsumentinformation etc. förutsatt att dessa åtgärder överensstämmer med
medlemmars skyldigheter enligt sådana avtal, i överensstämmelse med processen "negativ
integration". I samma anda är de också fria att välja det förfarande som ger den bästa garantin för att
produkter som säljs på deras marknad uppfyller deras målinriktning. Som en följd av detta finns ett
stort antal olika förfaranden mellan länder i tillägg till den redan heterogena miljön för
regleringspolicy.
En enkel produkt som en brödrost kan exempelvis vara föremål för identiska tekniska föreskrifter i
två länder, men betraktas som en lågriskprodukt i ett land och högriskprodukt i ett annat land på
grund av allvarliga hushållsolyckor orsakade i förhållande till generellt dålig elektrisk infrastruktur.
Som ett resultat kan den förra kräva en enkel försäkran om överensstämmelse av tillverkaren, medan
den senare kan begära att provning av en brödrost som säljs på deras marknad utförs av ett av deras
nationella laboratorier som har fullständig förståelse för de svagheter och risker som är specifika för
landets elektriska infrastruktur.
Trots mycket likartade eller till och med identiska tekniska föreskrifter kan mångfalden av strategier
för CAPs i länderna potentiellt skapa stora handelshinder genom att öka handelskostnaderna för
exportörer. Duplicering i CAPs över olika marknader kan öka handelskostnaderna om en föreskrivande myndighet väljer att inte acceptera ett utländskt provningsresultat eller certifiering och
kräver att importörer upprepar dessa förfaranden. Handelsutgifterna kan också öka för utländska
företag om inhemska företag är föremål för snabbare eller anpassade CAPs. Att överensstämma med
CAPs på olika exportmarknader kan vara dyrt bara på grund av den tid och ansträngning som krävs
för att genomgå flera olika förfaranden eller på grund av eventuella extra transportkostnader om
produkter inte beviljas marknadstillträde efter att ha genomgått obligatorisk CAPs.
Potentialen för att CAPs ökar handelskostnaderna i onödan förstoras med ökningen av regionala och
globala värdekedjor och den därmed sammanhängande ökande spridningen och fraktioneringen av
produktionen. CAPs kan behöva utföras på varje komponent som finns längs värdekedjan - till
exempel för att säkerställa driftskompatibilitet eller säkerhet - och inverkan av dubblering eller
diskriminering i CAPs ökar ju mer produktionen är uppdelad.

48

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm
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WTO-avtalet om tekniska handelshinder (TBT-avtalet) ger en rättslig ram för att säkerställa en balans
mellan vad den importerande medlemmen behöver för att få en positiv försäkran om överensstämmelse med dess förordningar eller standarder och ser till att förfaranden inte blir onödiga eller
diskriminerande handelshinder. WTO:s TBT-kommitté erbjuder i sin tur WTO:s medlemmar ett multilateralt forum för att diskutera problem som uppstår vid genomförandet av CAPs, med beaktande av
såväl de kostnader som uppfattas av näringsidkare å ena sidan och de förväntade fördelar av
överensstämmelse som föreslagits av beslutsfattaren å andra sidan. Dessa öppna diskussioner bidrar
till att förbättra förståelsen för varandras åtgärder, underlätta utbyte av bästa praxis och ge möjlighet att flagga viktiga berörda frågor.
Genom att medlemmarna lyfter fram problem relaterade till CAPs, kan de huvudsakliga
svårigheterna som uppstår vid genomförande av CAPs identifieras och underlätta där det finns
största möjliga potential för ökat regelverkssamarbete för att undvika onödiga handelshinder.
I den mest grundläggande betydelsen hänvisar CAPs till förfaranden som ger förtroende för att ett
visst krav respekteras. Detta innebär att marknaden, konsumenter, företag och föreskrivande
myndigheter har förtroende för att produkter t.ex. är säkra, inte utgör någon risk för hälsa, inte har
negativa effekter på miljön och att de uppträder som förväntat.
I TBT-avtalet definieras en CAPs som "det förfarande som direkt eller indirekt används för att
fastställa att relevanta krav i tekniska föreskrifter eller standarder är uppfyllda." Det finns ett antal
sätt att tillhandahålla eller visa förtroende med olika inblandade aktörer. Definitionen av TBT-avtalet
innehåller en förklarande anmärkning som visar exempel på CAPs: "Förfaranden för bedömning av
överensstämmelse omfattar bland annat förfaranden för provtagning, provning och kontroll,
utvärdering, verifiering och försäkran om överensstämmelse, registrering, ackreditering och
godkännande samt deras kombinationer." Dessutom definieras två vanliga förfaranden som inte
ingår i TBT-avtalet på annat håll, certifiering och leverantörsförsäkran om överensstämmelse.
TBT-avtalet innehåller fem artiklar som omfattar tillämpningen av CAPs av centrala, lokala och ickestatliga organ (artiklarna 5, 7 och 8) samt samarbetet mellan medlemmarna för att acceptera och
erkänna resultat från andra medlemmars CAPs (artiklarna 6 och 9). I dessa artiklar anges ett antal
kärndiscipliner för CAPs som måste respekteras av WTO-medlemmar, innehållande bl.a. ickediskriminering, undvikande av onödiga handelshinder, användning av globala standarder och
transparens. Dessa discipliner är parallella med de i TBT-avtalet som gäller tekniska föreskrifter
(artiklarna 2 och 3), men är specifikt anpassade till sammanhanget och utmaningarna för CAPs.
Artikel 5 innehåller skyldigheter för medlemmarnas centrala myndigheter avseende CAPs. Artikel 5.1
börjar med en övergripande princip som fastställer tillämpningen av dessa kärnförutsättningar i
situationer där en medlem kräver en ”positiv försäkran” av överensstämmelse med CAPs. Införandet
av CAPs beror därför på medlemmarnas eget godtycke, i enlighet med den lagstiftning som erkänns
av medlemmarna i förordet till TBT-avtalet. Liksom artikel 2 i TBT-avtalet om tekniska föreskrifter
gäller principerna om nationell behandling och mest gynnad nation (MFN) lika för CAPs i artikel 5.1.1,
med särskild inriktning på diskriminering i förfaranden och tillgång av leverantörer för bedömning av
överensstämmelse.
Bestämmelserna om att undvika onödiga handelshinder med CAPs anges i artiklarna 5.1.2, där det
anges att medlemmarnas CAPs bl. a. inte skall vara "strängare eller tillämpas strängare än vad som är
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nödvändigt för att ge importmedlemmen tillräcklig förtroende" av överensstämmelse. I förhållande
till dessa bestämmelser i artikel 5.1 fastställs i artikel 5.2 ett antal processkrav för CAPs. Exempelvis
att CAPs skall utföras ”så snart som möjligt”, att konfidentiell information om produkter med
ursprung i andra medlemsstaters territorium respekteras, att avgifterna för bedömning av överensstämmelse begränsas till vad som är nödvändigt och rättvist i förhållande till liknande avgifter bland
andra medlemmar och att CAPs är generellt transparanta och respekterar sedvanliga processer.
Artikel 5.4 kräver att medlemmar i vissa situationer baserar sina CAPs på relevanta vägledningar eller
rekommendationer utfärdade av globala standardiseringsorgan.
Medlemmarna behöver inte använda relevanta vägledningar eller rekommendationer om de är
olämpliga för den berörda medlemmen och i artikel 5.4 anges, på ett icke-uttömmande sätt, skäl som
gör relevanta vägledningar eller rekommendationer utfärdade av globala standardiseringsorgan
olämpliga.
När medlemmarna inte följer riktlinjer eller rekommendationer från globala standardiseringsorgan
och föreslagen CAP och det kan få betydande effekter på handeln, måste medlemmarna uppfylla ett
visst antal krav på transparens, som mycket liknar de tekniska föreskrifternas krav (artikel 5.6). Dessa
inkluderar skyldigheten att offentliggöra ett meddelande om föreslagen CAP, underrätta andra
medlemmar om föreslagen CAP och tillåta andra medlemmar att inom rimlig tid skriftligt lämna
synpunkter, svara på förfrågningar om anmälda åtgärder samt att tillhandahålla ett "rimligt intervall"
mellan offentliggörandet av CAP-kraven och deras ikraftträdande (artikel 5.9).
Utöver dessa allmänna principer för CAPs, främjar TBT-avtalet samarbete mellan medlemmarna och
genomförandet av CAPs. Artikel 6 uppmuntrar medlemmarna att erkänna varandras CAP-resultat
"förutsatt att de är övertygade om att dessa förfaranden ger en försäkran om överensstämmelse
med tillämpliga tekniska föreskrifter eller standarder som motsvarar deras egna förfaranden" (artikel
6.1). I linje med artikel 5 ger också artikel 6 medlemmarna utrymme för handlingsfrihet avseende
försäkran om överensstämmelse med tekniska föreskrifter eller standarder och understryker att
"föregående samråd kan vara nödvändigt för att nå ömsesidig och tillfredsställande förståelse". I
detta sammanhang nämns i TBT-avtalet ackreditering och avtal om ömsesidigt erkännande (artikel
6.3) som möjliga medel för att säkerställa förtroendet för tillförlitligheten av CAP-resultaten. Artikel 9
i TBT-avtalet uppmuntrar medlemmarna att delta i, bli medlemmar i eller formulera och anta
internationella system för CAPs för att underlätta erkännande och godkännande av resultaten från
CAPs, så länge dessa internationella system uppfyller bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 i avtalet.
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3 Nyttan med ackreditering
och standardisering
3.1 Tidigare forskning

Få vetenskapliga studier har gjorts på området ackreditering och standardisering och de fördelar som
dessa innebär för företag. Däremot kan viss europeisk samt nationell forskning nämnas inom ramen
för detta uppdrag, främst de som belyser framväxten av ackreditering.
Forskarna Frenz och Lambert vid Birkbeck University of London redogör i artikeln ”Economics of
Accreditation” för den ekonomiska nyttan med en ackreditering utifrån ett ekonomisk teoretiskt
perspektiv. Resonemangen utgår från forskarnas rapport som gjordes i samarbete med det brittiska
ackrediteringsorganet; United Kingdom Accreditation Service (UKAS), och det brittiska
departementet för företagsinnovation; Department for Business Innovation & Skills (BIS). Rapporten
från 2013 hade som mål att ge en detaljerad analys hur ackrediteringssystemet bidrar till innovation,
företagande och ekonomisk värdeutveckling. Syftet med rapporten var att bidra till en allmän
förståelse av fördelarna med att använda bedömning av överensstämmelse under ackreditering och
att hjälpa företag att ta välgrundade beslut vid upphandling av uppgifter och tjänster som genomgått
bedömning av överenstämmelse.
Frenz och Lambert menar att ackreditering skapar ytterligare trovärdighet i en komplex
kvalitetsinfrastruktur, men som kan fungera utan den. Därför behöver mervärdet av ackreditering
identifieras genom att studera effekterna av tjänster inom bedömning av överensstämmelse. Företag
kan genom en slags självdeklaration deklarera att deras produkter eller tjänster följer en viss
standard men anlitande av en tredje part i form av organ för bedömning av överensstämmelser kan
ge en tydlig signal om trovärdighet och kvalitet till användarna. Ackreditering är en extern validering
av organens oberoende och kompetens. Precis som Lambert och Frenz hävdar handlar det om att
kontrollera kontrollanterna; ”it is about assessing the assessors”. När det gäller standarder finns
enligt forskarna goda empiriska resultat som visar att standarder har en betydande roll när det gäller
ekonomisk tillväxt 49. En empirisk studie visar exempelvis att ackreditering av företag som certifierar
enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 har en positiv effekt när det gäller att främja effektivitet.
När det gäller ackrediteringens framväxt återkommer Frenz och Lambert till ackrediteringens roll i
samt bidrag till kvalitetsinfrastrukturen och relationen mellan köpare och säljare, främst i form av
minskad informationsasymmetri. Köpare kan välja att förlita sig på leverantörers rykte gällande
kvalitet och trovärdighet och ett system med certifierade företag i enlighet med standarder kan
erbjuda någon form av garanti kring oberoende och kompetens. Dock återstår en viss osäkerhet och
här spelar ackreditering en central roll genom att ge ytterligare trovärdighet och minska
informationsasymmetrin mellan köpare och säljare. Frenz och Lambert hävdar att ackreditering

I sammanhanget kan nämnas att SIS arbetar med en nordisk studie om standardisering ur ett
makroekonomiskt perspektiv, se www.sis.se
49
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utvecklades som ett sätt att hantera detta problem och där trovärdighet skapas inför varor och
tjänster understödda av certifieringsorgan, vilka i sin tur också är underställda kontroll för att
garantera deras oberoende samt kompetens.
Slutligen påpekar forskarna att det kommersiella mervärdet av det brittiska ackrediteringsorganets
ackreditering av tjänster snarare uppgår till flera hundra miljoner pund än tiotals miljoner eller
miljarder, baserat på resultatet av en kvantitativ undersökning av deras ackrediterade organ.
Därutöver påpekas att ackrediteringen också bidrar till annat ekonomiskt och socialt mervärde,
exempelvis inom internationell handel där tidigare forskning visat standardiseringens effekter och
hur dessa förstärks ytterligare med ackreditering.50
Inom svensk forskning är Ingrid Gustafssons avhandling; ”Organisering av standarder, certifiering och
ackreditering som en global styrregim” intressant i detta sammanhang. Utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv studeras hur ackreditering vuxit fram som en del i en global styrregim.
Gustafsson inleder med samma resonemang som Frenz och Lambert om hur ackreditering utvecklades som ytterligare ett sätt att skapa trovärdighet för certifieringsorganens oberoende. Varje
konsument vill att de varor och tjänster man köper är säkra. Osäkerheten kan minskas genom att en
annan, en tredje, part kontrollerar varorna och tjänsterna. Tidigare hade staten, genom tillsyn och
granskning, en sådan roll. Därefter har en global styrregim skapats med tusentals organisationer som
kontrollerar att regler följs. Certifieringsorganisationerna fungerar som den tredje parten och staten
har inte längre rollen som garant för produkters eller organisationers trovärdighet. Men samhället
behöver även kunna lita på den tredje parten för att minska osäkerheten hos konsumenterna som
inte kan stå i direktkontakt med tillverkaren. Ackreditering, har enligt Gustafsson skapats för att lösa
detta osäkerhetsproblem och fungerar därmed som en fjärde part. Utgångspunkten är att tidigare
forskning har fokuserat på det privaträttsliga och icke-statliga och därmed inte talat om ackreditering
där staten har en roll. I avhandlingen studeras därför hur den globala styrregimen konstruerats, vilka
komponenter som bygger styrregimen och hur komponenterna hänger samman. Därutöver studeras
vilken roll ackreditering har i styrregimen vilket också berör statens ansvar och roll, inte minst då ackreditering inom EU är en myndighetsuppgift. Styrregimen beskrivs som ett nätverk av organisationer
som organiserar sig själva i ett komplext system. Analysen visar bland annat att organisationerna i
styrregimen är kontrollerade enligt en arbetsdelning och det är tydligt att de har olika uppgifter.
Exempelvis kan inte ett certifieringsorgan ackreditera och ett ackrediteringsorgan kan inte certifiera.
Därutöver är organisationerna kopplade till varandra likt en kedja genom internationella organisationer såsom EA och IAF. Ackreditering skapar en samordningsnod i styrregimen genom att de ackrediterade organen generar trovärdighet i alla andra organisationer som finns i styrregimen.
Slutligen uppmärksammar Gustafsson fyra aspekter kring styrregimens konstruktion. För det första;
avsaknaden av centrum eller periferi hos styrregimen genom att alla kontrolleras men ingen
kontrollerar alla. För det andra; svårigheten att lokalisera ansvaret i styrregimen på grund av
avsaknaden av en central hierarki eller auktoritet. Standardiseringsorgan, som också skapar

50ss.42-50

Frenz, Marion och Lambert, Ray i The Economics of Accreditation, The Journal of Measurement
Science, volym 9, nummer 2, 2014.
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kontrollinstrument, kan exempelvis inte krävas på ansvar eftersom standarder är frivilliga. Ansvaret
är därmed diffust; alla ansvarar för sin egen del men ingen för allt. För det tredje; har styrregimen
konsekvenser för hur offentlig sektor är organiserad. Staten har vävts in i ett välorganiserat globalt
system vilket bidrar till att statens ansvar och omfattningen av dess kontroll är begränsad samt oklar.
Gustafsson menar att en ”ISO-ficering” av myndigheter har ägt rum. För det fjärde; skall styrregimen
förstås som en organiserad stat genom att den karaktäriseras av samma drag såsom arbetsdelning,
specialisering, auktoritet, hierarki, samordning, standardisering, rationalisering och formalisering.
Samtidigt kan inte styrregimen, till skillnad från formella organisationer, ställas till svars som en
enhet.
En slutsats av Gustafsson är att styrregimen etablerades för att skapa mindre byråkrati men en
byråkrati är samtidigt vad styrregimen mest liknar. Detta genom det komplexa system som regimen
är en del av, där statliga myndigheter kontrollerar och kontrolleras av andra med hjälp av standarder
men samtidigt inte kan ställas till svars för dessa standarder. På så sätt kan internationalisering och
privatisering äga rum obemärkt utan politisk eller medial debatt och myndigheter vävs in i
internationella system.51

3.2 Ackreditering

Ackreditering är ingen ny företeelse. Ackrediterade bedömningar av överensstämmelse har bidragit
till svensk konkurrenskraft och export sedan 1992. I arbetet med att anpassa den svenska
lagstiftningen till EG-rätt fick Swedac uppgiften att vara det svenska ackrediteringsorganet som skulle
bedöma kompetensen hos alla organ som genomför bedömning av överensstämmelse. Det
beslutades att avveckla monopolet hos de statliga provnings- och kontrollinstitutionerna. Man
införde begreppet ”öppet system” vars grundbult var att både offentliga och privata organ som
uppfyller kraven på kompetens skall kunna medverka inom systemet och konkurrera om uppdragen.
Swedacs roll var att utföra kompetensbedömning hos dessa organ och därmed säkra en konkurrens
på lika villkor.52
Samtidigt som Lagen om teknisk kontroll togs fram, fastslog man även från svensk sida att
ömsesidighet i bedömning av överensstämmelse skall gälla i så långt som de organ som skall vara
föremål för denna princip uppfyller krav i harmoniserade internationella standarder. Ömsesidighetsprincipen hade då redan prövats i EG-domstol (1981) och fastslagits som gällande även inom icke
harmoniserade produktområden. Även i detta domstolsbeslut under förutsättning att organen
uppfyller krav i internationellt harmoniserade standarder.53
Idag ser vi att rätt tillämpning av ackreditering och bedömning av överensstämmelse som en del i en
fungerande kvalitetsinfrastruktur skapar förutsättningar för tillit i vardagen, samhällsnytta med
tryggare medborgare, ökad konkurrenskraft i näringslivet och global frihandel under rättvis
konkurrens. När kunskapen hos både säljare och köpare om hur de internationella systemen för
bedömning av överensstämmelse och ömsesidigt erkännande av rapporter och certifikat är på plats

Gustafsson, Ingrid (2016). Organisering av standarder, certifiering och ackreditering som en global styrregim,
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
52 Prop. 1991/92:170 Bilaga 11
53 272/80 Openbaar Ministerie/Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Produkten B.V.
51
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går det att uppnå principen ”one stop shopping”, dvs. om produkter och tjänster är godkända enligt
gällande regler och förfaranden behöver inga nya godkännanden göras. På så sätt minskar företagens
kostnader då de slipper att genomgå nya provningar, kontroller och certifieringar för att få tillgång till
andra marknader. Detta gynnar alla aktörer i kedjan. Ackreditering är en metod och ett verktyg för
att göra rätt från början.

3.2.1 Fördelar med ackreditering
Fördelarna med ackreditering är flera och olika för olika aktörer. Nedan beskrivs översiktligt hur
ackreditering kan skapa mervärde för den ackrediterade, för den som köper tjänster av det
ackrediterade organet samt för kravställare. För den som vill ackreditera sin verksamhet krävs en
initial investering i form av tid och resurser men när ackrediteringen väl genomförts är det emellertid
en tillgång som bidrar positivt till verksamheten på flera sätt och som kan bidra till minskad
arbetsbörda. Ackreditering är ett verktyg som underlättar i flera led.
Illustration 4: Ackreditering underlättar i flera led.

Ackreditering underlättar vid kravställning och utvärdering av organ för bedömning av överensstämmelse. Det kan vara svårt att definiera vilka krav och villkor som ska riktas mot enskilda organ
för bedömning av överensstämmelse. Osäkerhet eller otydlighet om krav och villkor på en organisation kan medföra oklarheter vid beslut om anlitande av denne eller att beslut om finansiering
försvåras. Enkelt uttryckt kan man säga att definiering av specifika krav kan ersättas med ett
generellt krav på att verksamheten ska vara ackrediterad.
Genom ackreditering säkerställs att verksamheten uppfyller ställda krav och att resultat är tillförlitliga. Därmed utgör ackrediteringen ett stöd i det dagliga arbetet.
Ackreditering underlättar uppföljning genom att kontroll av efterlevnad av krav sker vid återkommande tillfällen. Återkommande granskning är ett grundfundament i ackrediteringssystemet
vilket innebär att det är tydligt när kontroller ska genomföras och vad som ska kontrolleras.
Ackreditering ger således fördelar inte bara för den verksamhet som omfattas av ackreditering utan
även för andra berörda aktörer. Nedan presenteras fördelar för beställare av tjänster från organ för
bedömning av överensstämmelse, för enskilda organ för bedömning av överensstämmelse samt för
myndigheter och kravställare.
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Fördelar för beställare av tjänster från organ för bedömning av överensstämmelse
Ökar förtroende
Att vara ackrediterad är ett sätt att se till att verksamheten levererar hög kvalitet till sina beställare.
Det innebär att verksamheten kan styrka att man arbetar aktivt med kvalitet, vilket kan bidra till att
förstärka beställares förtroende för verksamheten.
Ökar trygghet
Beställare som anlitar en ackrediterad verksamhet kan lita på att den har ordning och reda i
verksamheten. Det ger ökad trygghet för beställare av tjänster från organ för bedömning av
överensstämmelse.
Ökar tillförlitlighet
Ackreditering bidrar till att höja kvaliteten i verksamheten samt att säkerställa att resultat blir
tillförlitliga.
Ger ett internationellt erkänt resultat
Ackreditering är ett internationellt system. Det innebär att den som anlitar en ackrediterad
verksamhet får ett tillförlitligt resultat som erkänns även i andra länder.
Fördelar för enskilda organ för bedömning av överensstämmelse
Ger struktur med hjälp och stöd av standarder
En bärande del vid ackreditering är globalt erkända standarder. Mycket enkelt uttryckt kan en
standard här beskrivas som en gedigen checklista på krav som är uppdelad i olika tematiska
områden. Standarden utgår från ett helhetsperspektiv och omfattar och ställer krav inom ett stort
antal områden som berör verksamheten. Standarden är ett stöd för exempelvis ett laboratorium som
på ett systematiskt sätt kan säkerställa att de driver verksamheten i enligt med alla krav. Standarden
omfattar bland annat följande områden:
Kompetens: Standarden ställer krav på att det i verksamheten ska finnas rätt och tillräcklig
kompetens, medarbetare ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs.
Metoder: Standarden ställer krav på arbetsmoment och tillvägagångssätt. Allmänt gäller att metoder
och rutiner ska vara ändamålsenliga och tillfredsställa kundens behov. Bland annat ska
provningsmetoder vara giltiga och tillämpliga, provningsdata ska kontrolleras och kvalitetssäkras, och
mätningar ska utföras enligt validerade procedurer. Kraven definierar även att utförande, resultat
och dokumentation ska vara spårbara.
Ledning/organisation: I standarden ställs krav på att verksamheten ska vara organiserad på lämpligt
sätt och att det ska finnas ledningssystem som stödjer och demonstrerar, över tid, överensstämmelse med kraven för ackreditering och säkerställer kvaliteten på utfört arbete. Ledningssystemet ska ange övergripande mål som ska granskas av ledningen.
Utrustning: Standarden omfattar även krav avseende den utrustning som används. Den
ackrediterade ska ha all nödvändig utrustning och den ska vara ändamålsenlig och underhållas.
Mätinstrument ska vara tillförlitliga. Vidare ska provningsobjekt hämtas, hanteras och transporteras
korrekt.
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Vid en ackreditering prövas att den aktuella standardens alla krav uppfylls. Illustrationen nedan syftar
till att visa att det ger positiva effekter dels i ett internt verksamhetsperspektiv och dels i ett externt
perspektiv.
Illustration 5: Standarder ger fördelar i form av interna och externa effekter.

Resultatet från den enkätundersökning som genomförts i samband med framtagandet av denna
rapport visar att ackrediterade organ anser att ackrediteringen är viktig för deras verksamhet. På
frågan ”hur viktig är ackreditering för er verksamhet?” är medelvärdet 5,42 på en sex gradig skala.
Likaså på frågor om ackreditering underlättar internationell handel och certifikat/rapporter under
ackreditering accepteras utanför Sverige är det höga svarsvärden. För dessa tre frågor är
medelvärdet 5,05 på en sex gradig skala.
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Illustration 6: Resultat från enkätundersökning.

Hur viktigt är ackreditering för er
verksamhet?

”våra certifikat/rapporter under
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När det gäller huvudsakliga fördelar med ackreditering (se tabell nedan) så rankas ”uppfylla
kundkrav” högst. Även ”uppfyllande av lagkrav” rankas högt. Inom de områden där mandaterad
ackreditering är vanlig, är det denna sistnämnda fördel som värderas högst.
Andra intressanta men inte så förvånande iakttagelser är att certifieringsorgan är den kategori som
oftast anger att de får tillgång till nya marknader både inom Sverige och internationellt genom sin
ackreditering. Certifieringsorgan, speciellt de som är verksamma inom ledningssystem och produkter,
är ofta verksamma på den internationella marknaden. Här kan man se kopplingen till användandet av
globala standarder såsom ISO 9001 och ISO 14001 som en faktor som bidrar till en internationell
marknad.
Något förvånande är det faktorn ”ekonomiska fördelar” som rankas lägst i undersökningen vilket inte
stämmer överens med forskarna Frenz och Lamberts tes. Deras empiriska studie visade att det
kommersiella värdet med det brittiska ackrediteringsorganets ackreditering uppgår till hundratals
miljoner pund, baserat på resultatet av en kvantitativ undersökning av deras ackrediterade
organ/tillsynsobjekt.54 Swedac konstaterar att det är svårt att dra några entydiga slutsatser från
denna undersökning, men att det skulle vara intressant att studera frågan djupare.

54

se avsnitt 3.1
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Illustration 7: Ranking av de huvudsakliga fördelarna med ackreditering enligt enkätundersökning.
Påstående

Certifiering Kalibrering Kontroll Medicin Provning Övriga (fler) Total

Uppfylla kundkrav

23,7 %

23,8 %

19,0 %

27,9 %

26,6 %

25,0 %

25,5 %

Uppfylla lagkrav

13,2 %

11,1 %

28,6 %

18,6 %

23,4 %

17,9 %

19,8 %

Ger en fördel gentemot 10,5 %
konkurrenter

17,5 %

9,5 %

14,0 %

12,8 %

19,6 %

14,1 %

Effektiviserar vårt
interna arbete

2,6 %

9,5 %

4,8 %

20,9 %

13,8 %

10,7 %

12,1 %

Det ger tillgång till nya
kunder/marknader i
Sverige

18,4 %

15,9 %

14,3 %

7,0 %

8,3 %

8,9 %

10,5 %

Marknadsföring

10,5 %

11,1 %

9,5 %

9,3 %

7,3 %

10,7 %

8,9 %

Det ger tillgång till
kunder/marknader
utanför Sverige

18,4 %

7,9 %

4,8 %

0,0 %

6,9 %

5,4 %

7,1 %

Ekonomiska fördelar

2,6 %

3,2 %

9,5 %

2,3 %

0,9 %

1,8 %

2,1 %

Total

100,0 %

100,0 %

100,0 % 100,0 % 100,0 %

100,0 %

100,0 %

Interna fördelar för den ackrediterade verksamheten
Stärker kvalitet
Ackreditering innebär en kvalitetssäkring av verksamheten och säkerställer att det är ordning och
reda. Genom ackreditering kan oberoende och opartiska aktörer med expertkompetens bidra till att
höja kvaliteten i verksamheten.
Möjliggör innovation
Ackreditering ger också stöd för kontinuerlig förbättring. En ackreditering bidrar till en innovativ miljö
genom att den stärker förutsättningarna för ett systematiskt arbete med främjande av innovation i
verksamheten. Enkelt uttryckt kan man säga att det blir lättare att utveckla och förbättra
verksamheten om man först säkerställt att den vilar på en solid plattform.
Minskar risken för fel
Om det säkerställs att allt görs rätt från början minskar risken för systematiska fel som kan vara
kvalitetspåverkande. Ackreditering medför en högre riskmedvetenhet och minskar risken för
kostsamma misstag. Det medför även minskade kostnader förknippade med fel och brister.
Minskar kontroller
Ackreditering innebär presumtion om överensstämmelse med standarder och föreskrifter. Därmed
måste inte den ackrediterade tillhandahålla ytterligare dokumentation och verksamheten förenklas
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genom att kontrollerna minskas eller slopas. Ackreditering innebär att verksamheten kan förbättras
samtidigt som den interna arbetsbördan och ansträngningen kan minska.
Bättre skydd för personal och utrustning
Ackreditering omfattar även skydd för personal och utrustning. Säkerställande av att utrustning
fungerar och används korrekt och ändamålsenligt gynnar verksamheten och de som arbetar i den.
Möjliggör ökad delaktighet och engagemang bland medarbetare
Det helhetsperspektiv som ackrediteringen medför möjliggör att fler medarbetare kan involveras i
arbetet för säkring och utveckling av kvalitet. Genom ett ökat engagemang bidrar ackreditering
därmed inte bara till verksamhetens utveckling i stort utan kan också medföra positiva effekter för
arbetsmiljön.
Ökar effektiviteten
Ackreditering innebär att verksamheten bedrivs enligt bästa praxis. Det ger bättre kontroll över
processer och rutiner och ökar effektiviteten. Samtidigt minskar arbetsbördan för dem som ska
säkerställa att processer efterlevs. Ackrediteringen innebär att verksamheten och styrningen av
densamma kan bedrivas på ett resurseffektivt sätt.
Externa fördelar för den ackrediterade verksamheten
Stärker konkurrenskraft
Genom att ha väldokumenterad och effektiv kvalitetsstyrning får verksamheten en konkurrensfördel
som kan användas till exempel i marknadsföring. Ökad trovärdighet och tillförlitlighet stärker
verksamhetens konkurrenskraft.
Ett sätt att nå nya marknader
Ackreditering är ett sätt att nå nya marknader eftersom den stärker möjligheterna att attrahera
utländska kunder. Ackrediteringen fungerar som en kvalitetsstämpel och underlättar för företag att
göra affärer över gränser. Genom ackreditering skapas en trygghet för kunder att den ackrediterade
verksamheten uppfyller alla krav och en starkare konkurrenssituation för den aktuella verksamheten.
På så sätt ger ackreditering affärsmöjligheter inte minst för tjänsteexportföretag som till exempel
laboratorier som vill arbeta internationellt.
Fördelar för myndigheter och kravställare
Ackreditering är ett hjälpmedel för myndigheter
Ackreditering är en möjlighet för myndigheter att säkerställa kvalitet. På en övergripande nivå
innebär ackreditering att staten kan ta ansvar för att kvalitetssäkringen fungerar. Ackreditering kan
vara ett hjälpmedel för myndigheter med tillsynsansvar då den frigör tid och resurser från myndigheter genom att oberoende aktörer i större utsträckning står för kontrollarbetet. På detta sätt
minskar tillsynsarbetet för tillsynsmyndigheter och behovet av att utnyttja sina egna resurser.
Tillsynsmyndigheter kan lita på att det nationella ackrediteringsorganet, i Sveriges fall Swedac,
kontrollerar de ackrediterade organen så att de genomför sitt arbete på ett systematiskt sätt och i
enlighet med föreskrivna krav. Oberoende av vilken myndighet som har tillsynsansvar fungerar
ackreditering på likvärdigt sätt och innebär samarbetsmöjligheter för myndigheter. Ackreditering kan
också bidra till att främja genomförandet av lagstiftning, eftersom det fungerar som ett bevis som
bekräftar överensstämmelsen med standarder och relevanta krav.
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Ackreditering innebär trovärdiga bedömningar
Ackreditering innebär att Swedac genomför kompetensprövning av dem som ska utföra bedömning
av överensstämmelse. Bedömning av överensstämmelse syftar till att fastställa huruvida t.ex. en
produkt eller tjänst överensstämmer med specifika krav. Ackrediterade bedömningar av
överensstämmelse bekräftar att produkter och tjänster överensstämmer med fastställda krav –
lagstiftning, standarder och andra tillämpliga specifikationer. Det handlar om att man ska kunna lita
på att bedömningar görs på ett oberoende och kompetent sätt och att intyg och rapporter är
tillförlitliga.
Ackreditering bidrar till likvärdighet och enhetlighet
Ackreditering innebär att ackrediterade organ ska göra bedömningar på likvärdigt sätt. Det som
granskas ska bedömas lika, oberoende av vilket ackrediterat organ som genomför granskningen.
Därmed skapas en rättvisa i systemet som ger trygghet för granskade enheter och ackrediterade
organ som kan lita på att arbetet genomförs på likvärdigt sätt. Det bidrar också till enhetlighet vilket
underlättar tillsynsmyndigheters arbete. Swedac deltar i samrådsmöten med andra myndigheter som
ansvarar för föreskrifter om teknisk kontroll i syfte att följa upp tillämpning.
Ackreditering ger stabilitet och långsiktighet
Ackreditering innebär att ackrediterade organ granskas vid återkommande tillfällen. Efter ansökan
om ackreditering görs en grundlig utvärdering av den sökande organisationen genom utvärdering på
plats hos den sökande samt bevittning av utförda arbeten. Om ansökande organ klarar bedömningen
blir det ackrediterat. Därefter utför Swedac regelbunden tillsyn, för att se till att de ackrediterade
organen fortsatt lever upp till kraven. Swedac återkallar beslut om ackreditering om kraven inte
uppfylls. Genom att en ackrediterad verksamhet granskas regelbundet skapas stabilitet och
långsiktighet som bidrar till att upprätta kvalitet över tid.
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Illustration 8: Översikt över fördelar för beställare, enskilda organ för bedömning av
överensstämmelse och myndigheter.

3.2.2 Nyttan med ledningssystem
Ledningssystem är ett stöd för att införa och upprätthålla effektiva processer samt för att leda, styra
och förbättra organisationens verksamhet. Ledningssystem gör det möjligt för ledningen att se till att
rätt sak sker vid rätt tillfälle och på rätt sätt. De största områdena inom ledningssystem är kvalitet
och miljö. Arbetsmiljö är ett växande område. Andra områden är informationssäkerhet,
vägtrafiksäkerhet och energi. Det finns även standarder för ledningssystem som riktar in sig mot
speciella branscher, bland annat livsmedelssäkerhet, svetsprocesser och medicintekniska produkter.
Gemensamt för alla ledningssystem är att de fokuserar på ständig förbättring. Det involverar
planering av mål och processer, implementering av dessa processer, utvärdering av resultat och
analys av bristerna och sedan planering av nya åtgärder.
Oftast är det frivilligt för den organisation som inför ett ledningssystem att certifiera systemet.
Många väljer ändå att certifiera sitt ledningssystem som ett kvitto på att de uppfyller kraven och för
att hålla systemet levande. Det kan också finnas krav från kunder eller myndigheter att ledningssystem ska vara certifierade. Ett certifierat ledningssystem ger förtroende för att processer för
produkt/tjänst/service-förverkligande samt ständig förbättring finns på plats. Certifieringen visar
också att processerna är systematiskt utförda och uppfyller tillämpliga krav.
Om man tar ISO 9001, den standard för ledningssystem som kanske är mest relevant för
exporterande företag som exempel, så ger den flera fördelar för den verksamhet som arbetar efter
den bl.a. genom att den
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förbättrar affärsprocesserna
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•

effektiviserar verksamheten

•

ökar kundtillfredsställelsen

•

förbättrar möjligheten att vinna upphandlingar och stärker varumärket.

Detta är också i enlighet med forskarna Frenz och Lamberts tes om att standarder har en betydande
roll när det gäller ekonomisk tillväxt. En empirisk studie visar exempelvis att certifiering av företag
enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001 har en positiv effekt när det gäller att främja effektivitet.55
Ett väl implementerat ledningssystem för kvalitet som stödjer hur verksamheten arbetar hjälper
organisationen att nå sina strategiska affärsmål. Ledningssystemet tillför värde. Dessa värden är både
interna och externa. Interna effekter som ofta framhålls är ordning och reda, effektivare processer,
systematik för att ständigt förbättras, mer rätt och mindre fel, m.m. Förenklat så leder detta till
bättre utnyttjande av resurser och lägre kostnader för kvalitetsbrister. Det här är normalt faktorer
som ger en positiv inverkan på organisationens ekonomi, oavsett om den är privat eller offentlig. När
det kommer till externa fördelar så är ett certifikat utfärdat av ett certifieringsorgan som är
ackrediterat av ett ackrediteringsorgan som är signatär till EA:s eller IAF:s MLA ett effektivt sätt att
kommunicera externt att den här organisationen kan man ha förtroende för. Inom EU är
medlemsstaten skyldig att acceptera sådana certifikat. På en global nivå innebär IAF:s MLA att
certifikaten erkänns av medlemmarna. Det betyder att certifikat inte ska ifrågasättas, utan erkännas
på samma sätt som ett certifikat utfärdat av ett ackrediterat certifieringsorgan i landet i fråga. IAF:s
mål för frihandel är ”certified once, accepted everywhere”.

3.3 Nyttan med standarder i exportfrämjande syfte

Rätt tillämpning av standarder bidrar bland annat till ett bättre fungerande samhälle, ökad säkerhet,
bättre miljö och främjande av handel och export. Sverige har en snart hundraårig tradition av att vara
ett av världens starkaste länder på standardiseringsområdet. Många stora svenska internationella
företag har byggt sin framgång en gång i tiden just på kvalitet baserad på patent och standarder.
Därför är Sverige starkt trots sin litenhet. Men den internationella kvalitetskonkurrensen blir allt
hårdare.
Globala standardiseringsorgan har medlemmar i alla branscher från länder i hela världen eftersom
det finns standarder om nästan allting. Arbetet bygger på konsensusprincipen, dvs. alla är delaktiga.
Globala standarder är välkända av alla deltagande länder. Uppfylls kraven i globala standarder vet
marknaden vad den får. Det blir därmed lättare för svenska företag och organisationer att få tillgång
till globala marknader om de använder sig av globala standarder. Det är också av detta skäl som det
är viktigt att Sverige har sekretariat inom de ämnesområden som är av betydelse för svensk industri,
samt att industrin deltar i standardiseringsarbetet, se vidare i 4.2.
Företag som använder sig av standarder stärker sin konkurrenskraft bland annat genom att sänka
kostnader och förenkla handel. Det är viktigt att svenska företag är delaktiga i standardiseringsarbetet så att de kan påverka gällande och kommande europeiska och globala standarder på de
marknader där de agerar. Företag som utvecklar nya produkter och innovationer kan få snabbare
marknadstillträde. Detta driver effektivitet och ökar produktiviteten.

55

Se avsnitt 3.1
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Omvänt kan det vara kostsamt för ett företag att brista i kunskaper om aktuella och kommande
standarder och att inte engagera sig i standardiseringsarbete. Företagens produkter eller tjänster
måste motsvara det som efterfrågas och passa in i de sammanhang de är avsedda för och detta
specificeras i de europeiska och globala standarderna. Användningen av standarderna hjälper
företagen att uppnå den effektivitet och konkurrenskraft som är nödvändig för att få
marknadsmässig framgång.
Länder som Kina, Sydkorea, Japan med flera satsar enorma resurser på ökat deltagande i den globala
standardiseringsverksamheten och traditionellt starka länder på området som Tyskland och England
fortsätter att satsa. Om Sverige skulle minska sitt inflytande skulle det skada svensk industri som då
får svårare att etablera nya företag, produkter eller tjänster internationellt.
På EU-nivå har beslut fattats om en samlad strategi och ett arbetsprogram för standardisering – Joint
Initiative on Standardization (JIS). JIS är ett utmärkt exempel på hur lagstiftaren (EU-kommissionen
och parlamentet) och standardiseringsorganisationerna samverkar för att uppnå effektiv tillämpning
av lagen med hjälp av standarder. Utmärkande för det europeiska systemet för standardisering är att
kommissionen kan begära att de europeiska standardiseringsorganen utarbetar en europeisk
standard eller en europeisk standardiseringsprodukt för produkter och tjänster som ett stöd för
unionens lagstiftning och politik. De harmoniserade standarderna innebär att kommissionen slipper
ställa detaljkrav i lagstiftningen, vilket skapar en mer effektiv inre marknad.

3.3.1 Nyttan med att delta i standardiseringsarbete
Vid en undersökning som SIS genomförde hösten 2016 bland 4954 kommittédeltagare, varav de fick
1388 kompletta svar, alltså en svarsfrekvens på 30,7 %, ställdes bl.a. frågan hur viktigt det
internationella nätverket är som de får genom att delta i standardiseringen. Svaren fördelar sig enligt
följande med ett medeltal på 4,15 på en 5-gradig skala där 1=inte alls viktigt och 5=mycket viktigt.
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Illustration 9: Hur viktigt är det personliga nätverk som du får genom att delta i standardisering
(nationellt och/eller globalt)?

1 Inte alls viktigt
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Under samma period genomförde SIS också en undersökning bland ca 5000 personer som köper
standarder, utbildningar eller handböcker. Det inkom 1088 kompletta svar vilket är en svarsfrekvens
på 23,3 %. I denna undersökning frågade SIS bland annat om kunderna har konkret nytta av SIS
produkter i sitt arbete. Över 92 % svarade att de har nytta av SIS produkter.
Kunderna fick också frågan om de var certifierade mot olika standarder, vilket 64 % svarade ja på.
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Illustration 10: Är ert företag/organisation certifierat enligt standarder?
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På frågan om att ranka hur stor nytta kunderna har av att vara certifierade mot olika standarder
framkom ett snitt på 7,53 på en 10-gradig skala där 1 var mycket liten nytta och 10 var mycket stor
nytta.
Illustration 11: Vilken nytta har ert företag/organisation av att vara certifierad enligt olika
standarder?
1 Mycket liten nytta
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3.3.2 Innovation
Sverige räknas som ett av EU:s främsta innovationsländer men för att svenska innovationer ska
generera jobb och välfärd krävs att idéer och lösningar sprids. Rätt använda kan standarder och
standardisering vara verktyg som bidrar till detta och för ett exportberoende land som Sverige är det
viktigt att svenska lösningar är med och bidrar till att forma grunden för nya globala standarder. När
forskare och innovatörer utvecklar sina idéer med hänsyn tagen till befintliga standarder underlättar
det marknadstillträde.
Om företag som utvecklar nya produkter och innovationer har en nyutvecklad produkt och samtidigt
är med och påverkar det europeiska och/eller det globala standardiseringsarbetet, får de kortare
”time-to-market” med sin produkt. Detta beror på att de då lär sig hur marknader i olika delar av
världen ser ut och vilka krav och mätmetoder som krävs på respektive marknad. De har också
möjlighet att försöka få standardens krav att ligga nära egna produkters funktionalitet etc. Om deras
innovation utgår från gällande och etablerade standarder, det vill säga samlad internationell
kunskap, slipper de göra om de utvecklingsfaser av produkten som deras konkurrenter eller kollegor
har gjort före dem.

3.4 Möjlighet för offentlig sektor

Den etablerade kvalitetsinfrastrukturen som finns i Sverige - och som näringslivet med stor framgång
har arbetat strategiskt med i snart 100 år är en öppen process där alla berörda aktörer har möjlighet
att medverka i arbetet med att ta fram riktlinjer och standarder.
Implementering av en sådan ordning, baserad på standarder och certifieringar, inom olika offentligt
finansierade verksamhetsområden, skulle göra det möjligt för statliga myndigheter att fokusera på
en mer riskbaserad tillsyn, eftersom certifieringsorganen sköter certifieringen och därmed också
kontinuerlig kontroll av att verksamheterna följer publicerade standarder.
Detta skulle leda till ökad kvalitet inom offentligt finansierad verksamhet till en lägre kostnad,
framförallt för kontrollapparaten. Användningen av en sådan kvalitetsinfrastruktur skulle bidra till
Regeringskansliets kvalitetssäkring av verksamheterna och en mer effektiv användning av de
offentliga resurserna och en ökad samhällsnytta.
Exempel på områden som skulle kunna utvecklas enligt ovan är:
•

Psykiatrin – både den slutna och den öppna vården.

•

Flyktingmottagning – samarbete mellan flera myndigheter med flera aktörer.

•

Kliniska prövningar – process för utveckling av kliniska prövningar eller studier.

SIS har inom ramen för Joint Initiative on Standardisation (JIS), som nämnts tidigare, utarbetat ett
förslag till ett pilotprojekt vars syfte är att öka användningen av och hänvisning till standarder inom
offentlig upphandling i Europa. Avsaknad av korrekt hänvisning till standarder inom offentlig
upphandling i Europa är i dagsläget ett faktum. Projektet kan leda till förenklingar och förbättringar
för både upphandlande myndigheter och leverantörer under upphandlingen, både avseende
kravställning och uppföljning. Man vill också publicera en guide för hänvisning till standarder, riktad
till upphandlande myndigheter såväl som till anbudsgivare och göra olika insatser för att sprida
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kunskap i frågan. Projektet siktar även på att utveckla en standard inom transparens och etikfrågor
inom offentlig upphandling som SIS ska leda arbetet för.
Så kallade harmoniserade standarder täcker en rad områden som är reglerade i EU:s lagstiftning.
Harmoniserade standarder anknyter direkt till statens ansvar för medborgarnas skydd för liv, hälsa,
miljö och egendom; således kan det handla om allt från skyddsutrustning och energieffektivitet till så
kallade eurokoder för byggsektorn.
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4 Ackreditering och delaktighet
i standardisering, vägen till
en internationell marknad
4.1 Ackreditering

Som tidigare redogjort för är ackreditering en internationell företeelse. Ackrediteringsorgan finns i en
stor del av världens länder och på alla kontinenter. Den största påverkan ackreditering har för export
är den acceptans av utfärdade rapporter och certifikat som de internationella avtalen om ömsesidigt
erkännande lägger grunden till. För företag som låter prova, kontrollera eller certifiera sina produkter
eller tjänster hos ett organ som är signatär till ett europeiskt eller internationellt avtal om ömsesidigt
erkännande underlättas erkännande och tillträde till andra länders marknader. Inom Europa, där
ackreditering är reglerat i europeisk lagstiftning, är medlemsstaterna bundna till att acceptera
rapporter och certifikat. Det är ett steg längre än de internationella avtalen om ömsesidigt
erkännande som innebär att medlemmarna är bundna att acceptera rapporter och certifikat. Båda
avtalen innebär lägre kostnader för provningar, kontroller och certifieringar och minskar risken att
varor och tjänster avvisas av internationella handelspartners.
Ackrediteringen innebär även att det ackrediterade organet har möjlighet att sälja sina tjänster på en
internationell marknad genom att ackrediteringar likställs världen över. Det betyder inte att man som
ackrediterad måste etablera sig utomlands, snarare att man kan bli ett attraktivt alternativ till andra
länders ackrediterade organ.

4.2 Svenskdrivna standardiseringssekretariat främjar svensk export

Enligt SIS är det fastslaget att svensk ledning av sekretariat och arbetsgrupper inom europeisk och
global standardisering kan leda till positiva effekter för svenska företag. Att ha sekretariatet ökar
möjligheterna till att styra innehållet och experter från Sverige driver standardiseringsprocessen. Här
finns alltså en stor utvecklingspotential för svensk konkurrenskraft.
För att Sverige ska ha möjlighet att ta ledningen av nya internationella sekretariat inom standardiseringen måste företag, främst små och medelstora, mobiliseras samtidigt som intresset för att leda
internationella standardiseringsprojekt måste öka.
2017 var det andra året i följd med regeringens särskilda satsning på standardisering inom
exportstrategin, vilket inneburit ett välbehövligt finansiellt stöd till svenskledda sekretariat, när andra
svenska finansiärer ännu inte hunnit förbinda sig för engagemang. Tyskland, Kanada, Storbritannien
och flera sydasiatiska länder håller sig framme när det gäller att satsa på den europeiska och globala
standardiseringen. Konkurrensen om sekretariat är stundom hård.
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4.2.1 Sekretariat ledda av Sverige på regional nivå, CEN, CENELEC och ETSI
Inom CEN, Europeiska standardiseringsorganisationen, är arbetet uppdelat på tre nivåer av
sekretariat:
•

TC, Technical Comittee

•

SC, Sub Comittee

•

WG, Working Group

Nedan redovisas endast TC-nivån som är den översta i strukturen. Under en TC finns normalt flera
arbetsgrupper.
SIS och svenska intressenter leder 12 TC av knappt 400, vilket innebär cirka 3 procent av alla TC inom
CEN. Dessa 3 procent utgör cirka 1/28, vilket ligger i linje med Sveriges andel. När det gäller
arbetsgrupper under TC finns det drygt 1 500, varav cirka 50 leds av svenska intressenter.
Utvecklingstakten av nya TC är i medeltal 6 stycken per år (statistik för 2011-2017). De TC-sekretariat
som hålls av SIS återfinns listade nedan:
•

Thermal performance of buildings & building components (CEN/TC 89)

•

Thermal energy meters (CEN/TC 176)

•

Compressors, vacuum pumps and their systems (CEN/TC 232)

•

Hand-held, non-electric power tools – Safety (CEN/TC 255)

•

Assistive products for persons with disability (CEN/TC 293)

•

Centrifuges (CEN/TC 313)

•

Solid biofuels (CEN/TC 335)

•

Health services - Quality management systems (CEN/TC 362)

•

Service Chain for Social Care Alarms (CEN/TC 431)

•

Quality of care for older people (CEN/TC 449)

•

Patient involvement in person-centred care (CEN/TC 450)

•

Methods of chemical analysis for iron & steel (ECISS/TC 102).

CENELEC, den europeiska elektrotekniska standardiseringsorganisationen, har till främsta uppgift att
säkerställa att internationella standarder från IEC antas koordinerat och likformigt i de 34
medlemsländerna. Endast i de fall det finns behov av euroepiska standarder och arbetet inte kunnat
överföras till IEC (se 4.2.2), sker arbetet i regi av CENELEC. Dessa unikt europeiska standarder utgör
endast cirka 15 % av de europeiska standarderna från CENELEC. I linje med detta finns inga svenska
kommittésekretariat i CENELEC och endast ett halvdussin arbetsgrupper leds av svenskar.
ETSI, den europeiska organisationen för standardisering på telekommunikationsområdet, där ITS är
den svenska nationella medlemmen, har en annan struktur med möjlighet till direkt medlemskap för
företag. Flera svenska företag deltar aktivt och ITS ordförande sitter också i styrelsen för ETSI.
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4.2.2 Sekretariat ledda av Sverige på global nivå, IEC och ISO
Inom den globala standardiseringen, ISO, har SIS och svenska intressenter en oproportionerligt stor
andel på drygt 5 procent, vilket innebär 13 TC-sekretariat av knappt 250. Det ger en sjunde plats i
rankingen totalt sett av ISO:s drygt 160 medlemsorganisationer, efter stora nationer som Tyskland,
Kina, USA med flera.
De TC-sekretariat på global nivå som SIS håller tillsammans med svenska intressenter listas här:
•

Rolling bearings (TC 4)

•

Technical product documentation (TC 10)

•

Quantities and units (TC 12)

•

Compressors, pneumatic tools and pneumatic machines (TC 118)

•

Powder metallurgy (TC 119)

•

Thermal performance and energy use in the built environment (TC 163)

•

Assistive products for persons with disability (TC 173)

•

Small craft (TC 188)

•

Geographic information/Geomatics (TC 211)

•

Solid Biofuels (TC 238)

•

Road traffic safety management systems (TC 241)

•

Security and resilience (TC 292)

•

Robotics (TC 299).

Den globala tillväxten av TC sekretariat inom ISO ligger på cirka 9 stycken per år i medeltal för
perioden 2011-2017 vilket motsvarar en tillväxt på drygt 3 procent.
De svenska insatserna inom den elektrotekniska standardiseringen görs i första hand på den
internationella nivån, inom IEC där SEK, Svensk Elstandard sedan 1907 är den svenska medlemmen.
Internationella standarder från IEC röstas normalt också parallellt i CENELEC (se 4.4.1) och utgör
därmed också cirka 85 % av de euroepiska standarderna inom el- och elektronikområdet. SEK håller
sex sekretariat i IEC, alltså i drygt 3 % av de tekniska kommittéerna. Detta är i nivå med antalet
sekretariat som handhas av Kina respektive Sydkorea. SEK är också representerat i den tekniska
styrelsen i IEC (SMB) och även i certifieringsrådet (CAB) finns en svensk representant. Svenskar leder
också fyra tekniska kommittéer och ett knappt fyrtiotal arbetsgrupper.
De svenska sekretariaten i IEC är:
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•

Information structures and elements, identification and marking principles, documentation
and graphical symbols (TC 3)

•

High-voltage switchgear and controlgear (TC 17)

•

Switching devices (TC 17/SC 17A)
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•

Appliance couplers (TC 23/SC23G).

•

Surface cleaning appliances (TC 59/SC59F)

•

Environmental conditions, classification and methods of test (TC 104).

4.3 Internationellt bistånds- och utvecklingsarbete

I detta avsnitt beskrivs hur ackreditering och standardisering inom ramen för internationellt biståndsoch utvecklingsarbete gynnar världshandeln och på sikt även svensk export.
Egypten nämns särskilt, som en av regeringens 26 prioriterade marknader i exportstrategin 56.

4.3.1 Swedacs arbete med internationellt bistånds- och utvecklingsarbete
Swedacs internationella projekt bidrar till att bygga upp en infrastruktur för ackreditering och
tillhörande lagstiftning för provning, kalibrering, kontroll och certifiering. Swedacs utvecklingsarbete
bygger på att en fungerande kvalitetsinfrastruktur i länder med prioriterade marknader gynnar
svensk export. Syftet med Swedacs internationella utvecklingsprojekt är att det ska bidra till
genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål, med Sveriges politik för global utveckling
som verktyg.
Verksamheten bidrar till:
•

Förbättrade handelsmöjligheter.

•

Reducering av kostnader och tid, genom att göra rätt från början.

•

Stärkt konkurrenskraft genom:

•

-

Tillträde till internationella marknader

-

Stärkt konsumentskydd

-

Ökad säkerhet.

Ökad hållbarhet genom:
-

Förstärkt skydd av miljö

-

Ökad tillit

-

Minskad osund konkurrens.

Målsättningarna för det internationella utvecklingsarbetet är att det ska:
•

Bidra till att öka kunskapen om teknisk kontroll i öppna system för harmonisering samt säkra
produkter och tjänster i en världshandel utan hinder.

•

Bidra till att utveckla en effektiv nationell infrastruktur för ackreditering och teknisk kontroll i
samarbetsländerna vilket underlättar deltagande i världshandeln.

56 s.7 Sveriges exportstrategi, 28 september 2015
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•

Vara nära kopplat till Swedacs nationella och övriga internationella arbete – till ömsesidig
strategisk nytta.

•

Ha en inriktning som motsvarar Swedacs unika kompetens och resurser.

Förutsättningarna för Swedacs medverkan kan delas upp i fyra delar; efterfrågan, styrning och
finansiering, unik kompetens och strategisk nytta. Handelns betydelse för ekonomisk tillväxt och
fattigdomsminskning är tydlig. Utvecklingsländerna själva har sedan länge framhållit att det finns ett
behov av ökat handelsrelaterat bistånd, bland annat för att öka ländernas förmåga att dra nytta av
handelsmöjligheter och att hantera eventuella anpassningskostnader till följd av liberalisering.
Världshandel utan hinder bygger på förtroende för att de varor och tjänster som rör sig över
nationsgränser och handelsblock är säkra och uppfyller de krav som myndigheter och marknad
ställer. Att bevisa detta kräver teknisk kontroll och bedömning av överensstämmelse med standarder
som uppfyller höga krav och utförs på jämförbart sätt världen över. Samtidigt är ett effektivt system
för bedömning av överensstämmelse viktigt för det egna landet, för att försäkra att produkter och
tjänster är säkra för liv, hälsa och miljö. Ackreditering av dem som utför tester och kontroll skapar
sådant förtroende.
Förfrågningarna om stöd kommer oftast direkt från samarbetsländer eller organisationer som är i
behov av utveckling. De kan också komma via Sida, EU, World Bank eller annan finansiär som vill ha
Swedac med som partner i ett utvecklingsprojekt. En grundläggande förutsättning för att ett
utvecklingssamarbete skall bli framgångsrikt är dock att det finns ett tydligt ägarskap för genomförandet hos samarbetspartnern i utvecklingslandet/regionen.
Ytterst är det Sveriges inriktning på det internationella utvecklingssamarbetet som styr Swedacs
insatser inom området. Utvecklingssamarbetet är externt finansierat, huvudsakligen genom
budgeten för internationellt bistånd via Sida, men också via EU eller annan finansiär.
Såsom svensk biståndsmyndighet är Sida en viktig samarbetspartner för Swedac i den internationella
biståndsverksamheten. Sida är också den viktigaste finansiären för Swedacs biståndsverksamhet.
Inriktningen av Swedacs biståndsverksamhet, underlättande av utvecklingsländers deltagande i
internationell handel, ligger väl i linje med den gällande inriktningen av svensk biståndspolitik. Sida
ser Swedac som en viktig aktör inom denna sektor av biståndsverksamheten.
Svenska myndigheters deltagande i internationellt utvecklingsarbete utgör en form av tjänsteexport.
Det ekonomiska kravet är att ha full kostnadstäckning.
Swedacs unika kompetens ligger i rollen som nationellt ackrediteringsorgan och verksamhetens
erfarenheter som central myndighet för frågor om ackreditering och teknisk kontroll.
För att det internationella utvecklingssamarbetet ska ses som en naturlig del av Swedacs nationella
och övriga internationella verksamhet är det viktigt att identifiera den strategiska nytta Swedac får av
att medverka. Några exempel på sådan strategisk nytta är att:
•
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•

Utvecklingsarbetet skapar goda kontakter med blivande medlemmar och signatärer till de
avtal som tecknas inom de internationella ackrediteringsorganisationerna EA, ILAC och IAF.

Det nuvarande regleringsbrevet anger inga länder eller regioner som bör prioriteras i Swedacs
biståndsarbete. Den enda begränsningen är att arbetet ska riktas mot länder som anpassar sig mot
EU:s eller WTO:s regler, vilket torde i stort omfatta alla utvecklingsländer.
Det finns ett mycket stort utbud av projekt innefattande stöd till länder på i stort sett alla
kontinenter. Swedacs tjänster efterfrågas från många länder och i en betydligt större omfattning än
vad Swedacs resurser räcker till för. Därför tvingas Swedac att prioritera sina insatser. Regeringens
bilaterala strategier för utvecklingssamarbetet styr möjligheterna för Swedacs deltagande i
utvecklingssamarbetet. Tjänsteexporten är efterfrågestyrd, regeringens strategier och landets behov
är utgångspunkt.
Exempel på internationella utvecklingsprojekt
Egypten
Egypten förhandlar för närvarande ett s.k. ACAA-avtal57 med EU. Ett sådant avtal går ut på att EU:s
avtalspart, i detta fall Egypten, åtar sig att genomföra EU:s produktlagstiftning inom den eller de
sektorer som avtalet omfattar. Detta inbegriper att anamma EU:s system för bedömning av
överensstämmelse inom de sektorerna. EU å sin sida åtar sig att acceptera de produkter som
tillverkats i enlighet med ACAA-avtalet och som förmodas uppfylla kraven i tillämpliga
produktdirektiv från EU.
En expert från Swedac har deltagit i ett projekt lett av brittiska BSI58 som syftat till att modernisera
Egyptens lagstiftning rörande kvalitetsinfrastruktur, dvs. metrologi, standardisering, ackreditering,
bedömning av överensstämmelse och marknadskontroll. Swedacs expert har skrivit utkast till
bestämmelser om ackreditering. Bestämmelserna ansluter i allt väsentligt till relevanta krav i
förordning (EG) nr 765/2008. Genom att Egyptens lagstiftning om ackreditering anpassas till de regler
som gäller i EU skapas förutsättningar för att EU ska kunna godta bedömningar som görs av organ
som ackrediterats i Egypten. Detta gäller i första hand bedömning av överensstämmelse av produkter
som omfattas av Egyptens kommande ACAA, men i förlängningen även inom andra sektorer.
Agadir-projektet
Agadir-avtalet är ett handelsavtal mellan Marocko, Tunisien, Egypten och Jordanien. Avtalet syftar till
att bilda ett frihandelsområde mellan de fyra signatärstaterna, vilket innebär avskaffande av tullar
mellan medlemsländerna, liksom även skatter och avgifter med motsvarande verkan. Målet är att
öka handeln mellan medlemsländerna och även mellan medlemsländerna å ena sidan och EU å den
andra. Ökad handel förväntas öka produktiviteten och levnadsstandarden i signatärstaterna.
För att handeln ska öka räcker det inte med att ta bort tullarna. Även icke-tariffära handelshinder
behöver tas bort, eller åtminstone minskas. Detta gäller inte minst s.k. tekniska handelshinder (TBT).
Swedac driver tillsammans med SIS och Kommerskollegium sedan några år tillbaka ett biståndsprojekt som syftar till att minska de tekniska handelshindren i enlighet med vad som sägs i
Agadiravtalet. Projektet har innefattat ett antal seminarier på plats i Agadirländerna bl.a. i syfte att
57 Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products.
58 British Standards Institute.
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identifiera existerande handelshinder avseende utvalda produkter och åstadkomma en
harmonisering av regler och ömsesidigt erkännande. Projektet omfattar såväl tvingande tekniska
regler som frivilliga standarder. Inom ramen för projektet har Swedac också spridit information om
ackreditering. Ackreditering skulle kunna öka förtroendet signatärstaterna emellan vad avser
bedömning av överensstämmelse, vilket skapar förutsättningar för ökad handel mellan dem och även
mellan dem och EU.

4.3.2 SIS arbete med internationellt bistånds- och utvecklingsarbete
SIS bedriver utvecklingssamarbete med länder som är i behov av kapacitets- och institutionsbyggande inom standardisering vilket bidrar till dessa länders möjlighet till integration i handelssystemen och därmed vidare samhällsutveckling. Under år 2017 samverkade SIS med 33 länder i
särskilda projekt framförallt stödda av Sida och SIS gör under 2018 inträde i Sydamerika med ett
projekt i Bolivia.
Det vore till fördel för svensk industri om svenska insatser kan kopplas ihop i högre grad med svenska
investeringar i landet där arbete pågår. Implementering av erkända globala standarder gynnar
svenskt näringsliv. När både globala standarder och deras betydelse för att uppnå kvalitet, säkerhet
med mera, är väl kända och förankrade i landet, kan efterfrågan drivas mot mer högkvalitativa produkter och tjänster som svenska företag oftast levererar. I upphandlingar som sker i utvecklingsländer vittnar svenska företag om att de missgynnas till förmån för varor och tjänster av lägre kvalitet
som inte uppnår globala standarder, då de är billigare.
SIS internationella bistånds- och utvecklingsarbete (IU) är uppbyggt med utgångspunkt i hur landet
ifråga använder standarder, graden av aktivitet inom ISO samt vilka standarder som sålts/används till
privata/offentliga aktörer. Detta kompletteras med information om vilka standarder som är särskilt
intressanta för deltagarna i länderna, det kan vara inom befintliga eller framtida exportsektorer.
Vidare matchas detta mot Sveriges prioriteringar och utvecklingssamarbetet tar form utifrån en
gemensam linje. Genom att säkerställa relevansen i den/de utvalda sektorerna garanteras intresse
samt en relevans för den privata/offentliga sektorn att bli involverade i standardiseringsprocessen
samt sedermera i den praktiska tillämpningen av standarden/erna. Denna strategi är således idag
inte kopplad till svenskt exportfrämjande utan snarare till bistånd som syftar till ett exportfrämjande
för ländernas egen räkning.
För att gynna svensk export krävs att man kopplar utvecklingssamarbetet till svenska intressen och
svenska företag med verksamhet i länderna (detta måste dock inte innebära konkret verksamhet i
landet utan kan även endast utgöras av underleverantör i en större värdekedja eller liknande).
Tillsammans ser man över hur de svenska företagen använder standarden/erna inom området, dvs.
om de är deltagare i teknisk kommittéverksamhet och/eller är registrerad köpare av standarden/erna
(e-nav etc.). Om så är fallet är det än mer relevant att gynna en utökad kapacitet inom området och
att appliceringen av standarden ökar. Genom att koppla svensk verksamhet till de länder som svensk
standardisering samarbetar med kan man i ett mer långsiktigt perspektiv gynna svensk export.
Bolivia som nämndes ovan och som är ett helt nytt samarbetsland för SIS, tillhör ett av regeringens
pilotländer i exportstrategin, med syftet att koppla handel till bistånd. Möjligheterna är nu många att
agera på ett sätt som gynnar svensk export till Bolivia. Det är av vikt att Business Sweden och
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Exportkreditnämnden (EKN), aktörer som har till uppgift av regeringen att främja handel, informeras
om detta projekt som sannolikt kan bidra till exportmöjligheter för svenska företag. Vid planering av
utvecklingsprojekt bör Sida bjuda in dessa myndigheter och svenska företag inom den relevanta
sektorn för informationsspridning och kunskapsinhämtning. Standarders betydelse för ett väl
fungerande handelssystem slås fast i WTO:s TBT-regler.
Svenska företag kommer att gynnas i internationella upphandlingar om spelreglerna är väl kända på
förhand, dvs. genom att hänvisning till befintliga globala standarder är med redan från början. Utöver
hänvisning till globala standarder bör även bedömning av överensstämmelse under ackreditering
lyftas fram då detta verktyg formaliserar reciprocitetsprincipen vid användning av globala
standarder. När ackrediteringsorgan världen över tillämpar samma bedömningskriterier för
uppfyllnad av standardiserade krav skapas välfungerande leverantörsled och en ökad världshandel.
Ju fler länder som får stöd av Sverige för att bygga upp kapaciteten inom ackreditering och
standardisering, desto fler marknader kan bli tillgängliga för svenska företag.

4.3.3 SEK Svensk Elstandard arbete med tekniskt bistånd
Inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området,
finns en möjlighet för länder med mindre erfarenhet inom standardisering att vara affilierade
medlemmar. Det innebär en mindre formell anslutning till IEC med möjlighet att utnyttja IECstandarder, följa arbetet och i begränsad utsträckning också delta i arbetet. Det finns ett program
inom IEC för att stödja och introducera de affilierade medlemmarna, genom samarbete med en
etablerad nationalkommitté med större erfarenhet. SEK Svensk Elstandard har under ett par års tid
deltagit i ett sådant projekt för att stödja uppbyggnaden av standardiseringen i Bhutan. Samarbetet
har både inneburit diskussioner och stöd i samband med IEC-möten och assistans och
kunskapsöverföring på plats i Bhutan. Utfallet från detta samarbete har varit mycket god varför SEK
Svensk Elstandard anmält fortsatt stöd inom detta stödjande IEC program.
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5 Fallstudier
Nedan redovisas ett antal fallstudier där ackreditering och standardisering används i olika omfattning
och på olika sätt. De studerade fallen är exempel på tillämpningar då det inte har varit möjligt att
täcka in alla olika scenarier.

5.1 Studerade exempel
5.1.1 IKEA
IKEA59 som företag behöver ingen närmare presentation. Några fakta som kan vara av intresse i
sammanhanget är att verksamhetsåret 2017 fanns det 403 IKEA-varuhus i 49 länder. De fem största
försäljningsländerna 2015 var Tyskland, USA, Frankrike, Storbritannien och Italien. IKEAs framgångar
ute i världen är väl kända och det är naturligtvis flera faktorer som påverkar detta. Ett faktum är att
IKEA använder sig av ackreditering och standarder som en del i sitt arbete med att utveckla och
tillverka produkter.
IKEA utvecklar egna produkter, låter tillverka produkterna, sätter produkterna på olika marknader
och säljer produkterna till slutkund.
Det förste ledet, produktutveckling utförs till största delen i Älmhult där det egna laboratoriet IKEA
Test Lab som är ett material- och utvecklingslaboratorium står för merparten av alla provningar som
görs. Här har IKEA valt att låta ackreditera laboratoriet för brandprovning, funktionsprovning, fysiska
egenskaper, klimat- och miljötålighet och materialprovning. De ackrediterade provningsmetoderna
utgörs till 96 procent 60 av standarder. IKEAs ledning har beslutat att det egna laboratoriet ska vara
ackrediterat61 och uppfylla kraven i ISO/IEC 17025. IKEA menar att det är ett sätt att säkerställa att
provningar utförs på rätt sätt enligt internationella kravstandarder och att ledningen driver
verksamheten enligt de lagar och förordningar som finns. En drivkraft för IKEA är att göra rätt från
början och genom hela produktutvecklingskedjan.
När en produkt är färdigutvecklad går den över till produktion. IKEAs produkter tillverkas av ett stort
antal underleverantörer utspridda över hela världen. För att säkerställa en hög produktkvalitet,
överenstämmelse med krav och produktspecifikationer så har IKEA ca 100 externa laboratorier
världen över som provar och verifierar att kraven är uppfyllda. Dessa laboratorier är inte IKEAs egna,
utan är att betrakta som underleverantörer och som anlitas av tillverkarna av produkterna. Dessa
laboratorier ska som grundkrav uppfylla ISO/IEC 17025. Utöver det har IKEA ytterligare krav på
laboratorierna, som för övrigt gäller för alla leverantörer till IKEA och som är IKEAs egna krav på
underleverantörer och rör områden såsom miljö, social påverkan och arbetsförhållanden, IWAY 62.
IKEA har en egen organisation som utvärderar provningslaboratorierna. Kraven på provningslaboratorierna är med andra ord ISO/IEC 17025 och IWAY. De laboratorier som är ackrediterade
Intervju 171205 med Stefan Bertilsson ställföreträdande chef och kvalitetschef IKEA Test Lab
Swedacs ackrediteringsomfattning 170113
61 Swedac Magasinet nr 3 2017
62 The IWAY Standard defines the minimum requirements for suppliers that they need to fulfil.
59
60
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enligt ISO/IEC 17025 uppfyller således ett av grundkraven och behöver inte utvärderas för det
delkravet, utan fokus på utvärderingen ligger då på kraven i IWAY. I storleksordningen 50 procent av
de godkända laboratorierna är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025. De laboratorier som är godkända
sätts upp på en lista över godkända laboratorier och kan därefter användas av de leverantörer som
tillverkar produkter och levererar till IKEA.
IKEA är aktiva inom standardisering och är en aktiv användare av standarder.63 Under 2017 deltog
IKEA i ett 60-tal arbetsgrupper inom SIS, CEN och ISO och prenumererade på ca 3500 standarder från
SIS. Utöver standarder utarbetar IKEA egna krav på produkter då standarder saknas. Leverantörerna
som tillverkar produkter och de godkända laboratorierna ges därefter tillgång till nya krav som IKEA
utarbetat för att själva kunna använda dem i produktionen och provningen och verifieringen av
produkterna. Genom att IKEA deltar i standardiseringsarbete kan de egna erfarenheterna vid
utarbetande av egna krav på produkter bli en input vid utarbetande av nya standarder.
Sammanfattning
IKEA säkerställer ”att göra rätt från början” genom att redan i produktutvecklingsfasen använda sig
av ett ackrediterat provningslaboratorium.
Utvärdering och godkännande av underleverantörer för provning baseras på uppfyllande av
ISO/IEC 17025 och IKEAs egna krav IWAY. Genom ackreditering uppfyller underleverantören ett del
krav och endast tillkommande krav i IWAY behöver utvärderas av IKEA.
Genom sitt deltagande i standardisering har IKEA dels möjlighet att påverka innehåll i standarder
men även att få tidig kunskap och information om innehåll i nya standarder.

5.1.2 CB-Systemet
International Electrotechnical Commission (IEC) är den internationella organisationen som utvecklar
och publicerar globala standarder inom alla elektrotekniska teknikområden. IEC utvecklar och
förvaltar även system för bedömning av överensstämmelse för elektriska och elektroniska produkter
och system, allmänt känt som CB-Systemet.64 Elektriska och elektroniska produkter är en stor global
handelsvara och svarade 2015 enligt statistik från FN för mer än 15 procent av det totala
handelsvärdet.65 Utmärkande för elektriska och elektroniska produkter är att de ingår i produkter
som sätts samman på olika håll i världen innan de levereras för försäljning och därefter till
konsument. Den här kedjan innehåller både krav från slutkonsument, lagkrav och specifika krav från
tillverkare. Kraven på elektriska och elektroniska produkter är oftast relaterade till säkerhet, funktion
och kvalitet. En förutsättning för att kedjan ska fungera och hålla ihop är att det finns standarder och
att kraven på produkterna kan verifieras. Det här är kärnan i CB-Systemet som har IEC som
huvudman. I dagsläget finns det fyra globala system inom IEC för bedömning av överensstämmelse:
•

IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and
Components (IECEE), förvaltar också det ovan nämnda CB-systemet.

Uppgifter från SIS
Intervju 171206 med Thomas Korssell VD Svensk Elstandard
65 Ulrich Spindler, Vice President of IEC and Chair of Conformity assessment Board
63
64
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•

IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive
Atmospheres (IECEx).

•

IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

•

IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in renewable Energy
applications (IECRE).

Sverige är genom Svensk Elstandard (SEK) anslutna till IECEE och IECEx. IECEE systemet organiserar
53 medlemsländer och IECEx organiserar 33 medlemsländer.
Som beskrivits tidigare i denna rapport innebär IAF:s MLA och ILAC:s MRA att de ackrediteringsorgan
som är signatärer till avtalen är skyldig att acceptera resultat från organ för bedömning av
överensstämmelse från alla andra signatärer till avtalen. Ackrediteringsorganen är inte medlem av
något av IEC systemen. Däremot finns ett trepartsavtal mellan ILAC-IAF-IEC för underbyggandet av en
god ackrediteringshållning till IEC systemens alla olika laboratorier som väljer att ackreditera sig
(vilket de flesta gör, dock inget krav från IEC).
IEC bygger alla sina system utifrån peer assessment, där medlemmarna utvärderar varandra och det
är enklare att klara en peer assessment om man är ackrediterad. Även intervallen för peer
assessment påverkas om man är ackrediterad eller inte. Ackrediterade laboratorier har längre tid
mellan peer assessment intervallen och därför väljer de flesta laboratorier att vara ackrediterade.
Som godkänt organ för bedömning av överensstämmelse inom CB-Systemet är man skyldig att
acceptera alla resultat från alla andra godkända organ för bedömning av överensstämmelse.
CB-Systemets närhet till standardisering innebär i praktiken att regler och procedurer som utarbetas
för genomförande av provningar och certifieringar har en relativt kortare väg till att inarbetas i
globala standarder. Detta gäller såväl krav som har sitt ursprung inom IEC samt enskild länders
nationella mandaterade krav.
Sammanfattning
CB-Systemet har som bas för hela systemet ackreditering och standarder. På samma sätt som en
kund utvärderar en leverantör för tillkommande specifika krav så utvärderar CB-Systemets
medlemmar varandra genom en peer assessment. På så sätt har medlemmarna i CB-Systemet
förtroende för varandra och accepterar därmed varandras arbete. Swedac menar att ett alternativt
förfarande till medlemmarnas peer assessment mot tillkommande och specifika krav skulle kunna
vara att som schemeägare för CB-Systemet inkludera de tillkommande och specifika kraven i kraven
för att bli ackrediterad för CB-Systemet. Det senare förfarandet är vanligt inom andra områden,
exempelvis inom livsmedelsområdet.
Genom CB-Systemet får Sverige tillgång till övriga länders marknader utan att kompletterande
provningar eller certifieringar behöver genomföras. Ackreditering är ett komplement för att kunna
accepteras som medlem i CB-Systemet. CB-Systemet beaktar krav från olika typer av aktörer så som
lagstiftare, tillverkare och slutkund och bygger helt på standarder.
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5.1.3 Baltic
Baltic Safety Products AB66 är ett företag som tillverkat flytvästar sedan 1977. 48 procent av
omsättningen avser export, främst inom Europa men även andra länder i Mellanöstern, Asien,
Australien och Nya Zeeland. Företaget är aktivt inom standardisering sedan 1989. Aktuella
standarder för företagets produkter ingår i EN ISO 12402-serien, standard för personliga
flythjälpmedel samt EN ISO 12401, standard för säkerhetsselar för marint bruk.
I Europa ska marin utrustning inklusive personliga flythjälpmedel uppfylla kraven i direktivet för
marin utrustning 2014/90/EU. Direktivet innebär bl.a. att för de flesta produkter ska ett s.k. EUtypintyg utfärdas. För att få rätt att märka produkten med ”rattenmärket” ska den fortlöpande
produktionen övervakas av ett anmält organ enligt någon av modulerna i direktivet. Den europeiska
marknaden är tydlig med vilka krav som ställs på företagets produkter för att få säljas. Ett problem
som uppmärksammats av företaget är omfattningen av marknadskontroll och konsekvenser, eller
snarare brist på konsekvenser om en produkt inte uppfyller kraven.
För att lyckas med export på den internationella marknaden utanför Europa behöver produkterna
vara certifierade i enlighet med relevant del av standarden EN ISO 12402. Certifieringarna genomförs
av certifieringsorgan som är ackrediterade av en signatär till IAF:s MLA. Det är en ordning som
fungerar väl för de flesta länder företaget exporterar till. Här kan man säga att systemet med
standarder, ackrediterad certifiering och acceptans på andra marknader fungerar som det är tänkt.
Relativt nyligen har dock denna väl fungerande ordning fått en del avarter. Det gäller framförallt
export till Australien där nya krav på produkterna och certifieringsförfarande införts. De nya
australienska kraven bygger på ca 90 procent av EN ISO 12402-serien, kompletterat med specifika
nationella krav. Vidare accepteras enbart certifieringar gjorda av australienska certifieringsorgan.
Oavsett skälen för den nya australienska ordningen så innebär det ökade produktvarianter,
provningar och certifieringar viket i sin tur leder till ökade kostnader för tillverkare av flythjälpmedel.
Ett sätt att hantera tillkommande krav som i det australienska fallet hade varit att;
1. Utgå i kravställningen från den globala standarden EN ISO 12402-serien.
2. Definiera tillkommande krav och eventuella ej relevanta krav i EN ISO 12402-serien i ett
kravdokument.
3. Certifieringskraven blir då EN ISO 12402-serien i kombination med kravdokument enligt 2.
4. Acceptera certifikat utfärdade av certifieringsorgan som är ackrediterade av en signatär till
IAF:s MLA.
Tillkommande krav kan vara relevanta för speciella marknader. Om så är fallet, utgå från befintliga
krav i relevant standard. Addera relevanta tillkommande krav och/eller ta bort ej relevanta krav i
relevant standard och uttryck detta i ett kravdokument. Ställ krav på provning/kontroll/certifiering av
organ som ackrediterats av signatär till relevant IAF MLA eller ILAC MRA.
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Sammanfattning
Detta exempel visar på flera tillämpningar som fungerar väl. EU:s lagstiftningsram (NLF) har visat sig
vara framgånsrik för svensk industri med sitt marknadstillräde till hela den europeiska marknaden.
Dessutom finns det globala standarder med tillhörande produktcertifiering som accepteras i de flesta
länder utanför EU. Tyvärr så visar exemplet även på tillämpningar där det internationella systemet
för bedömning av överensstämmelse åsidosätts med nationella särkrav. Swedacs uppfattning är att
med rätt vilja och om kunskapen finns så kan även tillkommande krav hanteras inom ramen för de
internationella systemen för bedömning av överensstämmelse.

5.1.4 Camfil
Camfil67 startade i Sverige 1963 och är idag ett ledande företag inom luftfilter för ventilationsanläggningar, med ca 4000 medarbetare runt om i världen. De har sin bas i Norden och alla filter
(t.ex. filter för ventilation, metallfilter och renrumsfilter/hepafilter) är producerade inom koncernen.
I Sverige har Camfil Svenska AB två fabriker som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Camfil
har 28 fabriker i världen, där produktion sker för de närliggande marknaderna, då filter är skrymmande och transportkostnaden kan utgöra en väsentlig del av slutgiltigt pris. Camfil har en
marknadsandel på ca 50 procent i Norden och ca 30 procent i Europa.
Camfil har i många år arbetat med standardutveckling, målsättningen är fortfarande att skapa
relevanta kravnivåer men också skapa möjligheter för att sätta höga kvalitetskrav för att visa på de
egna produkternas höga effektivitet och premiumnivå.
För en slutkonsument är det svårt att förstå filterteknik, men konsumenten vill erhålla ”ren luft”,
vilket gör att filterbranschen är en förtroendebransch.
Arbetet med standarder inom området sker på en global nivå. Trots detta så finns fortfarande en
stark lokal kravställning när det gäller ventilationsanläggningar och dess filterlösningar kvar. Detta
ger t.ex. olika produkter i södra/norra Europa och Amerika.
Vid framtida standardutveckling så vore det önskvärt med ett större engagemang från
representanter med ett kundperspektiv. Att skapa rent tekniska provningsstandarder brukar kunna
ske enligt en god samsyn. Svårare är dock att skapa standarder som ger olika nivåer eller
klassificeringar på filter, då detta i större utsträckning påverkar tillverkare, leverantörer och deras
produktionsmetoder och affärsupplägg. Men det är kanske trots allt detta som kunder efterfrågar för
att kunna göra ett medvetet val av nivå på sitt filter ur en sammanvägd effekt av filterförmåga och
effektförbrukning.
Idag så saknar Camfil ett standardiserat klassificeringssystem för klassificering av molekylärfilter,
kemiska filter och kolfilter.
Inom filterbranschen så spelar branschorganisationen Eurovent en central roll.
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Eurovent Certification certifierar och prestandaklassificerar filter för luftkonditionering enligt
europeiska och globala standarder.
Eurovent har ett certifieringsprogram som inte utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan. Systemet
bygger på att tillverkare anslutna till systemet klassificerar sin produkt och registrerar den hos
Eurovent. Eurovent listar produkter och genomför också ett stickprovsuttag ca 1 ggr/år. Eurovent har
också ett antal utpekade laboratorium som utför provningar t.ex. RISE68, VTT69, Cetiat70. Eurovent
Certification använder ackrediterade laboratorium enligt ISO/IEC 17025.
Camfil är förespråkare av oberoende tredjeparts provning för att hålla en hög tilltro till branschens
produkter och aktörer.
Eurovent har som organisation inte deltagit i utvecklingen av ISO 16890 serien från 2016 ”Luftfilter
för allmän ventilation”, men Eurovents medlemmar har deltagit i tekniska kommittéer.
Sammanfattning
Camfil arbetar sedan länge med standardutveckling för att ha möjlighet att använda standarder för
att kunna uppfylla relevant hög kvalitetsnivå på sina produkter. Filterbranschen använder
ackrediterade laboratorium för att testa produkters prestanda. Swedac anser att branschen
använder ackrediterade laboratorium på ett relevant sätt, men att branschen inte har tagit steget
fullt ut och använder ackrediterade certifieringsorgan.

5.1.5 NCC
NCC71 är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med 17 000
anställda. NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende
och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler
och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även
insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och
underhåll av vägar. NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden.
NCC engagerar sig i standardutveckling av i huvudsak två orsaker:
1. Påverka framtida standarder.
2. Vara närvarande vid teknikdiskussioner om framtida krav.
Att delta i standardutveckling är främst viktigt för de inom koncernen som arbetar med
produktutveckling. För tjänsteleverantörssidan så ingår standarder som en naturlig del i kundernas
kravspecifikationer.
Kunskap om framtida standarder och pågående standardutveckling är en viktig del för att i framtiden
kunna vara förberedda och konkurrenskraftiga.

Research Institutes of Sweden
Technical Research Centre of Finland
70 Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques
71 Intervju 171228 Jan Byfors CTO NCC
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Inom byggsektorn så finns det en lång rad lagkrav. De är en förutsättning för en effektivt fungerande
internationell byggmarknad och ett medel för att nå ett framgångsrikt konstruktionsarbete. Sedan
den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard och där eventuell
övergångsperiod löpt ut ha en prestandadeklaration och en CE-märkning för att få säljas inom EU,
enligt EU:s byggproduktförordning. Till exempel inom stombyggnadsmaterial, Europastandarderna
för bärverksdimensionering - Eurokoderna - samordnar ländernas beräkningsregler och kravnivåer.
För produkter som har väsentlig betydelse för säkerheten skall ett till EU anmält organ medverka för
att bestyrka egenskaperna. Dessutom finns ett antal branschregelverk (semiauktorisationer, ofta ej
transparanta) t.ex. branschkrav för våtrum. Dessa krav ses som de facto krav från beställarsidan.
Inom miljö- och hållbarhetsområdet är olika ordningar under framväxt. Det finns ordningar som
certifierar byggnadens miljö- och energiförbrukningsprestanda. Även faktorer som de boendes
välbefinnande har börjat att studerats.
En byggnad som är byggd flyttas av naturliga skäl inte över gränsen till ett annat land, men kapitalet
och ägandet av en fastighet kan flyttas. Därför har kraven på de som utvecklar och projekterar en ny
fastighet ökat. Orsaken till detta är att framtida köpare och förvaltare av en fastighet kommer att
ställa krav på miljö- och energiprestanda.
Framtida krav som kommer att öka är systemet för miljövarudeklarationer, Environmental Product
Declaration (EPD) som är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos
produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv. Inom detta kommer ett marknadsdrivet krav troligtvis
att öka, men lagkrav kommer som alltid att ligga som grund.
På internationell nivå pågår också utveckling av standarder och certifieringsförfarande för hantering
av samarbete inom t.ex. ett byggprojekt. Partnering är en strukturerad samarbetsform i
byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt
löser en bygguppgift.
Sammanfattning
NCC engagerar sig i standardutveckling då man vill påverka framtida standarder samt vara
närvarande vid teknikdiskussioner om framtida krav. Swedacs bedömning är att företaget har haft
goda förutsättningar att uppfylla EU:s produktlagstiftning och att EU:s lagstiftningsram (NLF)
underlättat produktutvecklingen med tydliga krav på anmälda organ och CE-märkning.

5.1.6 Scania
Scania72 är världsledande inom transportområdet. Scania har ca 46 000 anställda i ca 100 länder och
är en del av Volkswagen Truck & Bus.
Scania arbetar med standarder både nationellt och internationellt. Normalt så deltar en utpekad
Scania expert i respektive teknisk kommitté. Detta skapar också förutsättningar för att deras experter
kan skapa nätverk. Att aktivt delta i standardutveckling ger också fördelar för produktutveckling

Intervju 180108 Erik Dahlberg, Senior Manager, Regulations & Standards och 171221 Lina Orbéus, Head of
Corporate Standards (YDRC)
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genom att skapa ”shorter time to market”. Viktigt är dock att standarder alltid blir teknikneutrala och
inte blir hämmande för teknisk utveckling.
Scania har en lång rad av Scania specifikationer (ca 900 st) som oftast bygger på globala standarder
men som har kompletterats med speciella krav från Scania. Scanias specifikationer kan vara
produktspecifikationer eller krav på en specifik process. Specifikationer kan också vara Scanias
specifika tolkningar på en global standard t.ex. ”ISO 26262 Vägfordon - Funktionssäkerhet i el- och
elektroniksystem”
Scania anser att det saknas standarder inom vissa områden t ex:
•

Uppkopplingsfunktioner

•

Säkra programkoder

•

Bekräftelse på att fordonet inte är ”hackade”

Scania har höga målsättningar inom området hållbara transporter. Här saknas standarder inom:
•

Hållbart drivmedel

•

Laddningssystem för eldrift.

Av naturliga skäl så finns alltid lagkrav som en lägsta ribba för krav på ett fordon.
Scania använder t.ex. den holländska myndigheten för provning av fordon RDW73 eller det spanska
organet IDIADA74. Scania får vända sig till aktörer utanför Sverige då heltypgodkännande inte kan
göras i Sverige. Viss komponentprovning utförs i Sverige av godkänd teknisk tjänst.
Scania utför även tester i egen regi under övervakning av myndighet t.ex. RDW eller
Transportstyrelsen.
Det finns skillnader mellan lagkrav i olika regioner/länder och tendensen är att dessa skillnader ökar.
Utvecklingen går snabbt framåt och kravställning inom respektive område måste därför följa med.
Vissa länder med snabb utveckling är också snabbare med att öka sina lagkrav, t.ex. Kina. Scania
arbetar sedan länge med sitt modulsystem för att bygga ett fordon. För att anpassa sig till krav i vissa
regioner säljs därför inte vissa moduler i dessa regioner.
När det gäller t.ex. bussar så sätter varje stad som upphandlar bussar ofta sina egna krav och nivåer,
vilket skapar en suboptimering.
Scania menar att det borde lyftas krav på regelbunden oberoende provning. Det finns sedan en tid
Euroklassing av fordon m.a.p. utsläppsmängder. Vissa städer ställer redan idag krav på hög klassning
för att få köra fordonet inom vissa områden. Det spås att fler städer/länder kommer att följa efter.
Uppföljning av leverantörer och dess produkter sker genom Production Part Approval Process (PPAP)
och kvalitetssäkring som hanteras av Automotive Industry Action Group (AIAG) (tidigare även krav i
ISO/TS 16949). Scania anser att detta slutna system gör det mer svårtillgängligt för leverantörer.
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Sammanfattning
Scania arbetar med standardutveckling både nationellt och internationellt. Scania använder ofta
utländska provningsinstitut då heltypsgodkännande inte görs i Sverige. Viss komponentprovning
utförs i Sverige av godkänd teknisk tjänst. Scania utför även provningar för godkännande i egen regi
under övervakning av myndighet t.ex. RDW eller Transportstyrelsen.

5.1.7 Epiroc (Atlas Copco)
Atlas Copco75 grundades 1878 och har idag kunder i fler än hundraåttio länder. Företagsgruppen har
total 45 000 anställda. Under 2017 inleddes uppdelningen av bolaget i två delar, Atlas Copco kommer
fortsatt att fokusera på industrikunder medan Epiroc fokuserar på sektorerna gruvor, anläggning och
råvaror. Beslut om uppdelning kommer att fattas på årsstämma under våren 2018. Epiroc kommer
att bestå av ca 12 500 anställda. Från Epiroc och deras svenska tillverkning går mer än 95 procent på
export.
Epiroc är positiva till användandet av standarder. Epiroc är aktiva inom standardutveckling såväl inom
EU som globalt. Inom branschen finns även ett branschspecifikt standardprogram The Earth Moving
Equipment Safety Round Table (EMESRT), vilket också inkluderar kriterier och krav vid upphandling.
Epiroc efterlyser dock forum där kompetens på global nivå kan hantera framtida krav och utmaningar
inom området, vilket idag sker mer regionalt.
Inom EU så används harmoniserade standarder vid uppfyllandet av t.ex. maskindirektivet (direktiv
2006/42/EG) för att kunna CE-märka produkter på ett korrekt sätt. Anmälda organ genomför de
uppgifter som respektive direktiv och harmoniserad standard föreskriver.
Legalt så skiljer det mellan regioner/länder. Man kan dock konstatera att, uppfyller en produkt
europeiska krav så uppfyller man även i regel andra länders/regioners krav.
Exempel på specifika krav är att i Australien så använder man sig av ett system med en inspektör som
gör en bedömning av uppfyllandet av landets krav, vilket ger en viss osäkerhet för en leverantör. Ett
annat exempel är Kina, där det finns specifika statliga krav, vilket gör att Epiroc får tillhandahålla mer
teknisk dokumentation och rapporter vid leverans, men här finns inga krav på att en oberoende
tredje part skall vara involverad.
Vid en blick in i framtiden så kan man se en trend att säkerhetsområdet växer generellt, vilket är
gynnsamt för svenska företag då detta haft stort fokus i Sverige länge.
Epiroc har idag organiserat sin forskning och utveckling så att det inkluderar hela kedjan från
konstruktion/utveckling via prototypframställning och provning för att avslutas med verifiering för
att se att kundkrav och lagkrav uppfylls.
Atlas Copco och Epiroc har genom alla år sett vikten av att genomföra provningar. En stor del av
provning av produkter och komponenter bedrivs i egen regi. Endast en liten del görs av extern part
t.ex. Research Institutes of Sweden (RISE), vilka är ackrediterade som laboratorium för många
uppgifter. Epiroc gruppen har också en egen central funktion med fokus på mätteknik. När det gäller
Intervju 180108 Anders Hedqvist Vice President Research & Development Underground Rock Excavation
Division Epiroc Rock Drills AB - Part of the Atlas Copco Group
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specifikt provning av hytter så använder man sig av ackrediterade 3:e parts organ i Danmark eller
Sverige för att uppfylla gällande krav.
Vid inköp av komponenter ställs t.ex. krav på CE märkta tryckkärl (där anmälda organ varit
involverade). Vidare har företaget en egen process för godkännande av leverantörer och
komponenter. Krav på oberoende provning är sällan ett explicit krav, men det finns alltid ett värde
att en ny leverantör kan visa upp oberoende rapporter.
Sammanfattning
Epiroc är aktiva inom standardutveckling både inom EU och globalt. Användandet av anmälda organ
för CE märkning är centralt. Epiroc provar mycket i egen regi men använder i vissa fall ackrediterade
laboratorium för speciella uppgifter. Swedac kan konstatera att krav som uppfylls i Europa även är
gångbara i andra delar av världen.

5.1.8 Sandvik
Sandvik76 är en global industrikoncern med omkring 43 000 anställda. De arbetar inom följande
huvudområden:
•

Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning

•

Maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin

•

Avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning.

Sandvik bedriver sin verksamhet inom tre affärsområden:
•

Sandvik Machining Solutions

•

Sandvik Mining and Rock Technology

•

Sandvik Materials Technology.

Sandvik har hög prioritet på frågor som rör miljö, hälsa/säkerhet samt hållbarhet. Koncernen har ett
internt krav på egna enheter med mer än 25 anställda att dessa skall vara certifierade av
ackrediterade certifieringsorgan för ISO 14001 ledningssystem för miljö och OHSAS 18001
ledningssystem för arbetsmiljö (kommer att övergå till ISO 45001 när den lanseras). När det gäller
ISO 9001 ledningssystem för kvalitet så gäller där en rekommendation vilket har givit att
ca 80 procent av enheterna är certifierade. Certifieringarna hanteras på nationell nivå och i vissa fall
som koncerngemensamma certifikat.
Sandvik arbetar dessutom med 24 stycken interna standarder som beskriver hur organisationen skall
hantera t.ex. incidentrapportering och ledarskapsutveckling.
Vid inköp och krav på leverantörer så gäller Sandvik Supplier code of conduct, dessutom finns
baskrav med krav på uppfyllandet av ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.
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För Sandvik har de senaste åren frågor kring hållbarhet fått större fokus. I dagsläget så arbetar varje
affärsområde med en hållbarhetsstrategi. Inom produktområdet Crushing & Screening arbetar man
med att bistå sina kunder för att även de skall arbeta med hållbarhet. Strategisk inriktning har
skapats då området saknar standarder.
Sandvik arbetar med att sälja ”miljö, hälsa/säkerhet” koncept till sina kunder så att de får ut mer av
sina produkter. Vidare så arbetas det också med att sälja kompletta tjänster till kunden, där kraven är
en viss leverans av krossad mängd per tidsenhet, vilket då också inkluderar service.
Ett område som Sandvik lyfter där det saknas vedertagna metoder är EPD. Internationella
märksystem skulle också kunna underlätta för kunder att beställa produkter till en viss prestanda.
Sammanfattning
När det gäller certifiering av ledningssystem så har Sandvik hög prioritet på frågor som rör miljö,
hälsa/säkerhet samt hållbarhet. Koncernen har ett internt krav på egna enheter med mer än 25
anställda att dessa skall vara certifierade av ackrediterade certifieringsorgan för ISO 14001
ledningssystem för miljö och för OHSAS 18001 ledningssystem för arbetsmiljö. Swedac konstaterar
att arbeta strukturerat med sitt ledningssystem skapar mervärde för organisationen.

5.1.9 Datacenter
Teknik i Media Datacenter Stockholm AB77 grundades 1997 och är idag en helhetsleverantör av ITtjänster till företag och organisationer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Företaget har
37 anställda.
Datacenter är certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan för ISO 27001, ISO 9001 och ISO
14001. Företaget anser att de genom dessa certifikat har erhållit nya kunder med internationella
kopplingar.
Företaget ser speciellt två fördelar när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet.
Kunders krav när det gäller informationssäkerhet stämmer ofta med kraven i ISO 27001 och
ISO 27002. När Datacenter kan visa på att ett certifikat är utställt av ett ackrediterat
certifieringsorgan behöver inte en ny kund genomföra någon form av egen revision på plats. Det är
för övrigt svårt för en kund att genomlysa att deras krav uppfylls vid egen revision. Innan Datacenter
var certifierade och kunde visa upp ett certifikat var det vanligt att kunder ville göra en egen
utvärdering av företaget. Detta var ett mycket tidskrävande arbete för Datacenter.
Företaget ser också den egna interna nyttan med att uppfylla standardens krav. Datacenter ansåg sig
ha en hög nivå på säkerhet redan innan arbetet med att införa ISO 27001 påbörjades. Efter att ha
genomför både GAP-analyser och riskbedömningar så insåg man att ett flertal åtgärder behövdes
genomföras innan certifieringsrevision kunde påbörjas. ISO 27002 ger också en god praktisk
vägledning. Att aktivt arbeta med dessa standarder har också lyft företagets eget säkerhetstänkande.
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Revisionsrapport från det ackrediterade certifieringsorganet visas för kund efter deras begäran.
Genom detta förfarande så har Datacenter en transparent dialog med sina kunder.
Vid kontakt med presumtiva nya kunder så används certifikat som ett starkt marknadsföringsargument. Då certifikatet visar på rätt nivå på säkerhetsarbetet samt att det ackrediterade
certifieringsorganet regelbundet (minst en gång per år) genomför uppföljande revisioner, för att
bekräfta att krav fortsatt följs.
Ett ISO 27001 certifikat är också en stor hjälp till beställaren som på ett entydigt och relevant sätt kan
ställa krav, då många beställare har bristande kunskap inom området. Företaget framhåller att det
finns andra i branschen som säger att de arbetar enligt ISO 27001, men vis av egen erfarenhet så har
man ofta en hel del säkerhetsåtgärder som behöver införas innan man uppfyller kraven och kan bli
certifierad.
Företaget lyfter också fördelarna med standarden ”ISO 27002 Informationsteknik - Säkerhetstekniker
- Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder” här finns mycket bra information att hämta för att
uppnå ”best practice”.
Nu när EU:s nya dataskyddsförordning förordning (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation
(GDPR) blir aktuell vore det önskvärt att standardiseringsorganen initierade uppdatering så att
standarder går i linje med den nya förordningen.
Sammanfattning
Datacenter är certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan för ISO 27001, ISO 9001 och
ISO 14001. Företaget anser att de genom dessa certifikat har erhållit nya kunder. Att aktivt arbeta
med dessa standarder har också lyft företagets eget säkerhetstänkande. Även här konstaterar
Swedac att arbeta strukturerat med sitt ledningssystem skapar mervärde för organisationen.

5.2 Andra tillämpningar av ackreditering och standardisering

Det finns exempel på områden där det inte fungerar riktigt som det är tänkt och där ordningar växer
fram som inte överensstämmer med de globala systemen för ömsesidig acceptans av provning,
kontroll och certifiering och som innehåller oönskade tilläggskrav i förhållande till förordning
(EG) nr 765/2008. Dessa ordningar med tilläggskrav innebär onödiga administrativa bördor och
ökade kostnader för företag, myndigheter och konsumenter.

5.2.1 Exempel på tilläggskrav i ett regelverk från United States Environmental Protection
Agency
United States Environmental Protection Agency (EPA) och California Air Resources Board (CARB) har
tagit fram ”the Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products Regulation”, ett
regelverk för produktcertifiering och provning av formaldehyd i kompositträ.
Regelverket benämns “ EPA Toxic Substances Control Act (TSCA) Title VI Third-Party Certification
Program”, 40 CFR § 770 (Code of Federal Regulations)78.

40 CFR § 770:
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-770
78
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Regelverket innehåller gränsvärden för formaldehyd i kompositträ (plywood och MDF m.m.) som ofta
används i t.ex. möbler, köksskåp, golv, tavelramar och träleksaker för barn. Produkter som
överensstämmer med kraven ska märkas på det sätt som anges i regelverket.
Det finns vidare regler om hur man bevisar att produkterna lever upp till de krav som ställs, i 40 CFR
§ 770, genom en tredjepartsbedömning. Produkterna ska vara certifierade av ett ackrediterat
certifieringsorgan och de laboratorier som utför provning ska vara ackrediterade.
Så långt överensstämmer regelverket med de globala systemen för ömsesidig acceptans av provning,
kontroll och certifiering. Krav på att certifiering ska utföras av ackrediterade certifieringsorgan och
att provning ska utföras av ackrediterade laboratorier skapar tillit och underlättar acceptans av
resultaten och därmed främjas fri cirkulation av dessa varor och tjänster.
EPA:s regelverk innehåller dock bestämmelser som ställer ytterligare krav på de olika aktörerna i
kedjan. Dessa bestämmelser handlar om att EPA ska pröva ansökningar från och utöva tillsyn över
både ackrediteringsorgan (som t.ex. Swedac) och de organ (certifieringsorgan) som blivit
ackrediterade. De globala systemen för ömsesidig acceptans av provning, kontroll och certifiering och
den tillförlitliga ordning som tillämpas i Europa genom förordning (EG) nr 765/2008 åsidosätts
således genom dessa tilläggskrav. EPA avgör genom sitt system med prövning och tillsyn i slutändan
vilka ackrediteringsorgan och vilka ackrediterade organ som får verka på marknaden och vilka som
inte får det.
Regelverket från EPA innebär en dubblering av kraven på både godkännande och tillsyn och det sker
på två nivåer eftersom både ackrediteringsorgan och de som ackrediteringsorganen ackrediterar
även måste godkännas direkt av EPA och underkasta sig EPA:s fortlöpande tillsyn.
Krav som EPA ställer på ackrediteringsorgan och ackrediterade certifieringsorgan:79
•

Ackrediteringsorgan ska vara godkända av EA i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008
(eller motsvarande utanför EU), samt signatärer av IAF MLA (produktcertifiering) respektive
ILAC MRA (provning).

•

Ackrediteringsorgan och ackrediterade certifieringsorgan ska ha en lokal agent i USA, en
enhet som på amerikanskt territorium kan ta emot juridiska dokument å ackrediteringsorganets eller certifieringsorganets vägnar. EPA har bedömt att detta behövs av legala skäl
och att tillgängliga lösningar finns till en relativt låg kostnad.

•

Ackrediteringsorgan ska ansöka om godkännande direkt hos EPA. Efter godkännande av EPA
ska ackrediteringsorgan ingå ett ”recognition agreement” med EPA som gäller i tre år. Detta
kan förnyas efter ansökan och prövning som ska ske vart tredje år.

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/770.7
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/770.5
Se ”Small Entity Compliance Guide For Accreditation Bodies and Third-Party Certifiers”
https://www.epa.gov/sites/production/files/201706/documents/small_entity_compliance_guide_for_accreditation_bodies_and_third_party_certifiers.pdf
79
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•

Ackrediterade certifieringsorgan ska ansöka om godkännande direkt hos EPA. Ett
godkännande från EPA gäller i två år och kan förnyas efter ansökan och prövning som ska ske
vartannat år.

•

Ackrediteringsorgan ska utöva tillsyn över de ackrediterade certifieringsorganen och
laboratorierna på det sätt som EPA angivit och minst vartannat år. Ackrediteringsorgan ska
bl.a. utveckla och använda en checklista vid varje bedömning hos certifieringsorgan, som
täcker kraven i EPA:s regelverk och det centrala i ISO/IEC 17065.

•

Ackrediteringsorgan och ackrediterade certifieringsorgan ska rapportera viss information till
EPA, i vissa fall inom 72 h.

•

Ackrediteringsorgan och ackrediterade certifieringsorgan ska lämna in årsrapporter till EPA.

•

Ackrediteringsorgan ska ha möten med EPA, minst vartannat år.

•

Ackrediteringsorgan och ackrediterade certifieringsorgan ska tillåta att EPA kommer på
tillsynsbesök, inspekterar lokaler m.m.

•

EPA kan återkalla eller ändra godkännandet av ackrediteringsorgan och ackrediterade
certifieringsorgan.

•

EPA har angivit att ett bötesbelopp om upp till 37 500 USD per överträdelse och dag och kan
komma ifråga för den som bryter mot regelverket. Vad gäller skadestånd anges i § 770.5
Prohibited acts att både civilrättsliga och straffrättsliga påföljder kan komma ifråga för den
som bryter mot regelverket.

Sammanfattning
Den ordning som växer fram till följd av EPA:s krav innehåller flera extra led i kedjan innan provning
och certifiering kan ske. Dessa extra led kunde ha undvikits om EPA i stället hade dragit nytta av de
befintliga systemen. Enligt dessa accepteras de laboratorier och certifieringsorgan som har
ackrediterats för uppgiften enligt EPA:s regelverk av ackrediteringsorgan som är godkända av EA i
enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 (eller motsvarande utanför EU), samt signatärer av IAF
MLA respektive ILAC MRA.
När det gäller den tillsyn som EPA enligt regelverket ska utöva över ackrediteringsorgan föranleder
detta också frågor om myndigheter i t.ex. Sverige eller Europa kan underkasta sig utländska
myndigheters jurisdiktion. Vidare uppkommer frågor om skadestånd och straff i enlighet med
amerikansk rätt på grund av kravet på att ackrediteringsorgan och certifieringsorgan ska ha en lokal
agent i USA av legala skäl. Detta måste beaktas av de ackrediteringsorgan och certifieringsorgan som
vill erbjuda sina tjänster inom området, vilket kan förhindra att tillverkare, importörer och
återförsäljare får ut sina produkter på marknaden.

5.2.2 Exempel på tilläggskrav i ett regelverk från United States Federal Communications
Commission - krav för USA-marknaden vad gäller provning och certifiering av radiooch telekomutrustning
När det gäller elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och de krav som ställs på radio- och
telekomunikationsutrustning finns det stora olikheter och nationella särkrav i flera länder och
världsdelar. Även om det kan vara motiverat med olikheter i viss mån vad gäller de tekniska kraven
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bör det finnas möjligheter att förenkla för företagen genom ökat nyttjande av de globala systemen
för bedömning av överensstämmelse. I det avtal om ömsesidigt erkännande mellan EU och USA som
finns och som bl.a. omfattar telekommunikationsutrustning, finns bl.a. angivet vilka förfaranden för
bedömning av överensstämmelse som ska tillämpas.80
United States Federal Communications Commission (FCC) har tagit fram ett regelverk för provning
och certifiering av radio- och telekomunikationsutrustning, Electronic Code of Federal Regulations,
Title 47 Telecommunication.81Produkter som omfattas av FCC:s regelverk är t.ex. mobiltelefoner,
datorer, mikrovågsugnar, radiomottagare och trådlösa sändare.
Enligt FCC:s regelverk krävs för placering av elektriska produkter på USA-marknaden antingen
verifiering eller att tillverkaren själv deklarerar att kraven är uppfyllda med en provrapport som
grund (Supplier Declaration of Conformity) eller certifiering genom en Telecommunication
Certification Body (TCB). Certifiering krävs för de allra flesta typer av radiosändare och
självdeklaration kan komma ifråga endast för elektrisk utrustning som inte innehåller radiosändare.
Alla provrapporter ska vara utfärdade av ett FCC-godkänt laboratorium (FCC recognized laboratory)
som är ackrediterat i enlighet med standarden ISO/IEC 17025.82
Ackrediteringsorgan måste bli godkända av the Commission’s Office of Engineering and Technlogy
(OET) för att få ackreditera provningslaboratorier i enlighet med FCC:s regelverk. Ackrediteringsorgan
måste ansöka om godkännande hos OET som prövar om kraven är uppfyllda och även fortlöpande
granskar att ackrediteringsorganen uppfyller FCC:s krav. Ackrediterade provningslaboratorier i ett
land med MRA-avtal med USA ska godkännas av en ”FCC recognized designating authority” i det
landet, se t.ex. EU MRA83 och APEC TEL MRA84. Uppgifter om ”FCC recognized designating
authorities” och godkända ackrediteringsorgan publiceras på OET:s hemsida.
I Sverige är Swedac utsedd som både Test Firm Accrediting Body och TCB Designating Authority.85
Certifieringsorganen (TCB) ska vara ackrediterade produktcertifieringsorgan i enlighet med
ISO/IEC 17065 och ackrediterade laboratorier i enlighet med ISO/IEC 17025 med en

https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/international-aspects/mutual-recognition-agreements_sv
EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) och radiokrav för USA-marknaden
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title47/47tab_02.tpl
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/part-2/subpart-J
82 Vägledningsdokument ”TCB PROGRAM ROLES AND RESPONSIBILITIES” nås via följande länk
https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?id=44683&switch=P
Vägledningsdokumenten ”ACCREDITED TESTING LABORATORY PROGRAM
ROLES AND RESPONSIBILITIES” och ”OET PROCEDURES FOR THE RECOGNITION OF
LABORATORY ACCREDITATION BODIES” nås vis följande länk
https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?switch=P&id=44684
83 https://www.fcc.gov/general/equipment-authorization-eu-mra
84 https://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/WorkingGroups/Telecommunications-and-Information/APEC_TEL-MRA.aspx
85FCC Office of Engineering & Technology Active TCB Designating Authority (TDA) List
https://apps.fcc.gov/tcb/TcbHome.do
80
81
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ackrediteringsomfattning som inbegriper FCC:s regelverk. Godkända TCB finns listade på FCC:s
hemsida.86
Utöver FCC:s krav måste företag som vill placera elektriska produkter på USA-marknaden även följa
kraven för elsäkerhet som ställs bland annat av Occupational Safety and Health Administration
(OSHA). För viss utrustning krävs t.ex. certifiering av ett OSHA-erkänt organ.87

5.2.3 ENERGY STAR – ett exempel på ett regelverk från US EPA som genomförts i EU
ENERGY STAR är ett amerikanskt märke för energieffektivitet som EPA och amerikanska
energidepartementet (US department of energy, DoE) står bakom. Det är en frivillig märkning som
tagits fram för att minska kostnaderna för energiförbrukning och minska klimatpåverkan genom
användande av energieffektiva elapparater. För att elapparater ska kunna märkas med ENERGY STAR
i USA krävs att ett tredjepartsorgan provar och certifierar dem i enlighet med EPA:s regelverk.88
Ett samarbete mellan EU och USA om ett gemensamt program för att främja energieffektiv
kontorsutrustning som baseras på det amerikanska energimärkningssystemet ENERGY STAR inleddes
2001 och avtal har ingåtts mellan USA:s regering och EU om samordning av program för
energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning.89 Deltagare i programmet i EU (tillverkare,
importörer, återförsäljare m.fl.) ska registrera sig hos kommissionen.
Bestämmelserna i avtalet genomförs i EU genom Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning
av kontorsutrustning.90 Enligt artikel 6 ska centrala statliga myndigheter vid upphandling av kontorsutrustning tillämpa energieffektivitetskrav av minst ENERGY STAR-nivån.
Produktgrupper som omfattas av EU:s och USA:s samarbetsprogram för ENERGY STAR är bl.a.
datorer, bildskärmar, skrivare, kopiatorer och skannrar. I USA finns ingen begränsning till dessa
produktgrupper.
De laboratorier som provar apparaterna för ENERGY STAR i enlighet med EPA:s krav ska vara
ackrediterade. Swedac hör till de ackrediteringsorgan som är godkända av EPA och även kan
ackreditera certifieringsorgan enligt regelverket. Information om godkända certifieringsorgan och
laboratorier finns på ENERGY STARs hemsida.91

https://apps.fcc.gov/oetcf/tcb/reports/TCBSearch.cfm
https://www.osha.gov/law-regs.html
88 Hur man ansöker om EPA-godkännande:
https://www.energystar.gov/index.cfm?c=third_party_certification.tpc_labs
89 EUT L 63, 6.3.2013, s. 7, https://www.eu-energystar.org/downloads/legislation/Agreement_USAEU_20121210.pdf
90 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0106&rid=1, http://eurlex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0106-20130326&qid=1515580603276&from=SV
EUT L 39, 13.2.2008, s 1
91 EPA-Recognized Certification Bodies (CBs) and Laboratories
https://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=recognized_bodies_list.show_RCB_search_form
86
87
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Trots samarbetsavtalet mellan EU och USA gällande ENERGY STAR finns det skillnader ifråga om vad
som krävs för märkning i EU och i USA och hur logotypen får användas. I EU krävs inte en
tredjepartsbedömning för att kraven ska anses uppfyllda utan s.k. ”Self-certification” är tillåten. EPA
ställer dock krav på tredjepartsbedömning och att provning och certifiering i USA ska ha utförts av
sådana laboratorier och certifieringsorgan som är godkända av EPA. Om en produkt är märkt i
enlighet med EPA:s krav för ENERGY STAR i USA får logotypen användas globalt och även inom EU.
Om en produkt är märkt och uppfyller kraven för ENERGY STAR i EU får logotypen dock endast
användas inom EU och den är inte accepterad på den globala marknaden. Genomförandet av
regelverket i EU kan mot denna bakgrund ifrågasättas då det riskerar att leda till missförstånd i fråga
om den europeiska logotypens betydelse och värde och att aktörerna på marknaden ändå måste
ansöka om godkännande hos EPA.

5.3 Certifieringar och märkningar

Vi ser idag inte några tecken på att systemet med certifiering genom ackreditering generellt
missbrukas eller används på ett felaktigt sätt. Dock finns det en stor flora av certifieringar/
märkningar som inte är kopplade till officiella standarder eller ackreditering i enlighet med
förordning (EG) nr 765/2008. Detta skapar ofta en förvirring bland både företagare och konsumenter.
Den största skillnaden mellan systemen är att ackreditering baserad på officiell standardisering
bygger på transparens, konsensus och är ett helt öppet system vilket de privata märkningarna
och/eller certifieringarna inte är. SIS arbetar aktivt med att främja certifiering och ackreditering
genom att arbeta fram certifieringsordningar tillsammans med de kommittéer som tar fram
kravstandarder.
Det finns tyvärr exempel på där både myndigheter och företag i ett sent skede inser att de borde
varit med och påverkat innehållet i standarder som de påverkas av. Ett sådant exempel finns om
Trafikverket som beskrivs här i korthet. Exemplet är hämtat ur SOU (2017:106) Nystart för
byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, delbetänkande av Kommittén för modernare
byggregler.
Trafikverket deltog inte aktivt vid framtagandet av den harmoniserade standarden om geotextilier.
Det innebar att ett för nordiska förhållanden viktigt egenskapskrav, så kallad töjning, inte
omfattades. Konsekvensen blev att mängden tillgängliga geotextiler, med den för svenska
förhållanden väsentliga egenskapen töjning, på marknaden begränsades avsevärt med ökade
kostnader som följd. En konservativ bedömning som gjordes av Trafikverket var att priset på
geotextiler ökade med tio procent. Med en omsättning på cirka 100 miljoner kronor innebar detta en
fördyring av Trafikverkets verksamhet med 10 miljoner kronor om året.
Trafikverket deltog inte heller aktivt vid framtagandet av bitumenstandarden. Det innebar att de för
nordiska klimatförhållanden viktiga egenskapskraven brytpunkt och viskositet inte omfattades av
standarden. Konsekvensen av att inte kunna åberopa dessa egenskapskrav i Sverige bedömdes
medföra en förkortad livslängd på Sveriges beläggningar i norra delen av landet. En konservativ
bedömning av Trafikverket var att livslängden på belagda vägar skulle få en förkortad livslängd om
ett år. Med en årlig beläggningsvolym om 500 miljoner kronor skulle det innebära ett årligt
ekonomiskt bortfall på 25 miljoner kronor. I båda dessa fall arbetade Trafikverket i efterhand, under
tre till fem år, för att få in respektive egenskapskrav i standarderna.
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5.4 Frihandelsavtal

I detta avsnitt följer en kort redogörelse för tre av EU slutna frihandelsavtal; handelsavtalet med
Kanada, partnerskapsavtalet med Japan och frihandelsavtalet med Sydkorea vilka är intressanta ur
ett exportperspektiv vad gäller avtalens kapitel för tekniska handelshinder. Avgränsningen till dessa
tre handelsavtal beror på att dessa inom ramen för arbetet med detta uppdrag bedömts av olika
aktörer som intressanta i fråga om ackreditering, standardisering och bedömning av
överensstämmelse.
I sammanhanget kan också nämnas att Sydkorea och Japan ingår i regeringens lista över prioriterade
marknader inom ramen för exportstrategin92. Enligt Swedacs konstaterande, utgör dessa exempel på
frihandelsavtal vilka främjar den internationella kvalitetsinfrastrukturen i syfte att öka handeln
mellan avtalande parter. I en rapport från januari 2018 av Kommerskollegium och UNCTAD 93; The
Use of the EU’s Free Trade Agreements, Exporter and Importer Utilization of Preferential Tariffs
studeras i vilken omfattning EU:s frihandelsavtal används av såväl EU exportörer och exportörer hos
det avtalande landet. Förhållandet mellan export och import studeras också vilket dock inte
omnämns här. Bland slutsatserna konstateras att två tredjedelar av EU:s export till partnerländer
använder frihandelsavtalen medan motsvarande siffra uppgår till 90 % av partnerlandets export.
Omfattningen baseras på värdet av exporten i form av minskad tulltaxa och enligt rapporten kan det
fortfarande finnas ett antal mindre företag som inte utnyttjar frihandelsavtalens fördelar fullt ut.
Vidare anses att värdet av exporten vid användning av frihandelsavtalen är större för EU exportörer
än för partnerlandets exportörer, skillnaden uppgår till 33 miljarder euro. Samtidigt är värdet av
exporten där frihandelsavtal inte används högre för EU än för partnerländerna med en skillnad på 60
miljarder euro. Enligt rapporten finns på så sätt en förlorad möjlighet eller en framtida potential för
EU exportörer. Samtidigt behöver det enligt kollegiet inte vara ett problem att partnerländer
utnyttjar avtalen i högre grad än EU såsom det ibland framställs. Exempel på länder där EU har ingått
frihandelsavtal men som inte används i stor utsträckning bland EU exportörer är Tunisien, Marocko,
Egypten, Libanon och Mexico. EU:s frihandelsavtal med Sydkorea används dock i stor utsträckning.94
Egypten, Marocko och Tunisien är särskilt intressanta inom ramen för detta uppdrag mot bakgrund
av Swedacs pågående utvecklingsarbete i regionen med syfte att främja handeln genom att bygga
upp en välfungerande kvalitetsinfrastruktur (se avsnitt 4.3). Detta arbete gynnar också på sikt svensk
och europeisk export vilket förhoppningsvis kan bidra till mer utnyttjad exportpotential med dessa
länder utifrån slutsatserna i kollegiets rapport. Positivt är dock att EU:s frihandelsavtal med Sydkorea
som beskrivs kort nedan används väl enligt rapporten. Liksom nämnt ovan är Swedacs utgångspunkt
att frihandelsavtal främjar den internationella kvalitetsinfrastrukturen i syfte att öka handeln mellan
avtalande parter. Intressant för framtida rapporter är att studera om det direkt går att se om
användningen bland EU:s exportörer av EU:s frihandelsavtal med Sydkorea går att direkt härleda till
gemensam användning av internationella standarder, tekniska föreskrifter och förfaranden för

s.7 Sveriges exportstrategi, 28 september 2015
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
94 The Use of the EU’s Free Trade Agreements, exporter and importer utilization of preferential tariffs, National
Board of Trade and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), January 2018
https://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2018/Publ-The-use-of-the-eus-ftas.pdf
92
93
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bedömning av överensstämmelser inom en viss sektor vilket kännetecknar avtalets kapitel om
tekniska handelshinder.
CETA
EU:s handelsavtal med Kanada, ”Comprehensive Economic and Trade Agreement” (CETA) trädde
provisoriskt i kraft den 21 september 2017 men vissa delar börjar först tillämpas när alla parlament i
EU:s medlemsstater ratificerat avtalet. I avtalet finns ett kapitel om tekniska handelshinder vilket
uppmuntrar samarbete avseende tekniska regler och standarder för att undvika onödiga
internationella handelshinder.95 Trots att frivilligt samarbete avses, i den bemärkelsen att parterna
bibehåller rätten att reglera; s.k. ”right to regulate” så utgör CETA ett brett frihandelsavtal med stora
möjligheter för handeln. Enligt Kommissionen erbjuder avtalet nya exportmöjligheter för europeiska
företag oavsett storlek och man beräknar att avtalet innebär besparingar i form av 590 miljoner
euro/år, inte minst genom avskaffandet av nästan alla tulltaxor.96
I handelsavtalet ingår ett särskilt protokoll avseende bedömning av överensstämmelse, ”Protocol on
the Mutual Acceptance of the Results of Conformity Assessment”, (CETA Protocol). Protokollet
grundar sig på ett ömsesidigt erkännande av parternas ackrediteringsorgan och organ för bedömning
av överensstämmelse genom att parternas resultat av certifikat för bedömning av överensstämmelse
för vissa produkter accepteras. Protokollet innehåller däremot inte ömsesidigt erkännande av
parternas produktregler men vissa skillnader kan överbryggas genom användandet av standarder
även om nationell lagstiftning är avgörande och bestämmer i vilken utsträckning detta är möjligt.
Kanadas standardiseringsinstitut; ”Standards Council of Canada” (SCC) fungerar inom ramen för
protokollet som ett nationellt ackrediteringsorgan. Praktiskt möjliggör protokollet att organ för
bedömning av överensstämmelse inom EU kan prova EU-produkter för export till Kanada i enlighet
med kanadensiska krav och vice versa. Ur exporthänseende är detta tillgodo för svenska företag och
europeiska företag genom att en produkt vid export till Kanada inte behöver genomgå bedömning av
överensstämmelse på nytt. Bredden av de produktsektorer som omfattas av protokollet visar på en
hög exportpotential; elektrisk och elektronisk utrustning, radioutrustning, elektromagnetisk
kompabilitet, leksaker, byggprodukter, maskiner, mätinstrument, hetvattenpannor, produkter för
användning inom explosiva miljöer, utomhusutrustning kopplad till buller samt fritidsbåtar. Parterna
har också kommit överens om ytterligare antal sektorer vilka kan tänkas inkluderas i framtiden.97
För att skapa ett ömsesidigt förtroende av parternas ackrediteringsorgan och organ för bedömning
av överensstämmelse undertecknades i juni 2016 ett bilateralt samarbetsavtal mellan EA och SCC.
Samarbetsavtalet sätter upp villkor och procedurer för samarbete. EA och SCC ska bland annat utbyta
information om frågor relaterade till protokollet samt information om kriterier för bedömning och
Kapitel fyra om tekniska handelshinder, Council of the European union; ”Comprehensive Economic and Trade
Agreement between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other
part”, 14 september 2016, 10973/16, interinstitutional file 2016/0206.
96 Kommissionens pressmeddelande; ”EU-Canada trade agreement enters into force”, 20 september 2017
95

Council of the European Union, Council of the European union; ”Comprehensive Economic and Trade
Agreement between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other
part”, Protocol on the mutual acceptance of results of conformity assessment, 14 september 2016, 10973/16,
interinstitutional file 2016/0206
97
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ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse som ansöker om anmälan under
protokollet. Inom ramen för samarbetsavtalet sker också pilotprojekt för vissa produkter som
omfattas av protokollet med utvärdering av europeiska och kanadensiska procedurer för bedömning
av organ för överensstämmelse med experter från båda parter.98 I sammanhanget bör det samtidigt
nämnas att det tar tid innan frihandelsavtalets bestämmelser inom det regulativa området och det
internationella regualtiva samarbetet kan tillämpas i praktiken. Det tar tid att utveckla ett samarbete
mellan europeiska och kanadensiska ackrediteringsorganisationer och det krävs också andra system
än ackreditering och standardisering för att få en operativ organisation. Dessa system är ofta inte
klara och operativa när avtalet skrivs på.
EU-Japan
EU har ingått partnerskapsavtal med Japan; ”EU-Japan Economic Partnership Agreement” och
förhandlingarna avslutades i december 2017. Förhoppningen är att Europaparlamentet och
parlamentet i medlemsstaterna godkänner avtalet så att det kan träda i kraft under 2019.
Parallellt förhandlar EU också om ett strategiskt partnerskap med Japan.99 När det gäller avtalets
kapitel om tekniska handelshinder kan nämnas att parterna förbinder sig att försäkra att tekniska
krav, standarder, procedurer för bedömning av överensstämmelse inte skapar onödiga
handelshinder.100 Japan som är ett hårt reglerande land förbinder sig att försäkra att standarder och
tekniska krav grundar sig på globala standarder i så stor utsträckning som möjligt. På fordonsområdet
har Japan accepterat att anpassa sina standarder till UNECE101-regelverket. Därmed kommer
europeiska fordon vara föremål för samma krav i såväl Japan som EU och behöver inte provas eller
certifieras på nytt vid export till Japan. Kostnaden för certifiering av europeiska medicintekniska
produkter vilka exporteras till Japan kommer också minska genom att Japan sedan 2014 har antagit
den globala standarden för kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter.102 När det gäller
läkemedel har Japan accepterat att hänvisa till standarder och riktlinjer av internationella rådet för
harmonisering av tekniska regler av läkemedel för avsedd användning på människor (ICH).103
EU-Sydkorea
EU har undertecknat ett frihandelsavtal med Sydkorea vilket provisoriskt trädde i kraft i juli 2011 och
ratificerades formellt i december 2015. I kapitlet om tekniska handelshinder erkänner parterna Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC)
och Internationella teleunionen (ITU) som de behöriga globala standardiseringsorganen för
aspekterna kring elektromagnetisk kompabilitet och säkerhet i elektronikprodukter. Avtalet slår fast
EA:s pressmeddelande; ”EA supporting trade accord between Canada and the European Union”, 29 juni 2016
och EA:s broschyr; CETA Agreement and Conformity Assessment - Accreditation, a tool to enhance trade
between the European Union and Canada.
99 Kommissionens pressmeddelande, ”EU and Japan finalise Economic Partnership Agreement”, 8 december
2017.
100 Kommissionens dokument; “EU-Japan EPA – The Agreement in Principle”, 6 juli 2017
101 The United Nations Economic Commission for Europe
102 Kommissionens faktablad; Key elements of the EU-Japan Economic Partnership Agreement”, 6 juli 2017
98

103

Kommissionens dokument; ”An introduction to the EU-Japan Economic Partnership Agreement,
Regulatory cooperation and non-tariff measures”.
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att där det finns relevanta standarder som fastställts av ISO, IEC och ITU ska parterna använda sig av
dessa standarder eller relevanta delar av dem som grund för alla standarder, tekniska föreskrifter och
förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Vidare ska parterna se till att deras standardiseringsorgan deltar i utarbetandet av globala standarder i ISO, IEC och ITU och förpliktar sig att samråda i syfte att nå en gemensam hållning. När det gäller bedömning av överensstämmelse så ska
parterna om inte annat anges godta produkter på sina respektive marknader och där ett eller flera
förfaranden ska betraktas som en uttrycklig försäkran om överensstämmelse med deras respektive
tekniska föreskrifter om EMC och säkerhet. Konkret innebär det att EU:s regler om lågspänning,
elektromagnetisk kompabilitet och radioutrustning enligt avtalet motsvarar sydkoreanska regler och
har därmed tillträde till den sydkoreanska marknaden.
I övrigt omfattar avtalet förutom elektronik även motorfordon, läkemedel och medicintekniska
produkter samt kemikalier men där handlar bestämmelserna inte om att acceptera varandras
produkter utan fastställer vissa principer om öppenhet och samarbete. Däremot ska parterna i fråga
om motorfordon och delar avstå från att införa nya nationella föreskrifter som avviker från UNECEföreskrifterna.104

5.5 Pågående utveckling inom ackreditering
5.5.1 Testbäddar
Testbäddar är strategiskt viktiga för att främja innovation och stärka svensk konkurrenskraft.
Ambitionen att förstärka det svenska erbjudandet inom området ligger i linje med regeringens
nyindustrialiseringsstrategi och exportstrategi. Regeringen skriver i senaste forskningspropositionen105 att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta
forsknings- och innovationsländer. För att möjliggöra det bedöms utveckling av test- och demonstrationsmiljöer vara centralt. Vidare har regeringen tidigare lanserat kraftsamlingen Testbädd Sverige
för att uppmuntra till att nya innovationer testas. Testbädd Sverige omfattar flera olika satsningar.
Regeringen har också tilldelat Vinnova ökade anslag för att utveckla och investera i befintliga miljöer
samt stimulera nyetableringar av test- och demonstrationsmiljöer, både i privat och i offentlig
verksamhet. Den sammantagna bilden är att testbäddar är ett från nationellt perspektiv prioriterat
område.
Förhoppningarna och förväntningarna på testbäddar är idag stora. Betydande investeringar inom
området har eller planeras att genomföras. En utmaning i sammanhanget är att det kan vara svårt att
bedöma hur kravprofiler ska eller bör utformas liksom på vilka grunder beslut om finansiering ska
göras. En ytterligare dimension är uppföljning och hur det ska kontrolleras att krav efterlevs. Swedacs
uppfattning är att utökad användning av ackreditering skulle bidra positivt till att möta dessa utmaningar. Swedac delar bedömningen att testbäddar är viktiga för att främja innovation och stärka
svensk konkurrenskraft. Testbäddar är med nödvändighet av experimentell karaktär, men behöver

104Kapitel

4 om tekniska handelshinder samt bilagorna 2b-2E. Europeiska unionens officiella tidning, L127, 14
maj 2011
105 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft)
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omges av ett system för kvalitetssäkring för att säkerställa resultatens tillförlitlighet och lyfta den
generella kvaliteten i verksamheten till en högre nivå.
En möjlighet att förbättra kvalitetssäkringen är att i ökad utsträckning använda ackreditering. Det ger
inte bara ökad tillförlitlighet till resultat utan kan också skapa ytterligare mervärden för de som
önskar prova produkter, tjänster eller processer. Därtill kan det stärka testbäddarnas konkurrenskraft
genom att deras erbjudande blir än bättre. Testbäddar kan drivas i olika former och ha varierande
ägarstrukturer. Möjligheten till ackreditering fungerar oberoende av om det är näringsliv, akademi,
forskningsinstitut eller andra organisationer som bedriver och ansvarar för testbäddens verksamhet.
Swedacs ser för närvarande två spår för förbättrad kvalitetssäkring av testbäddar genom
ackreditering:
1. Att laboratorier som används inom testbäddar ska vara ackrediterade.
2. Att de leverantörer som driver och erbjuder tjänster inom testbäddar ska ha certifierade
ledningssystem för kvalitet.
Testbäddar kan indelas i tre huvudsakliga kategorier:
•

Laboratoriemiljö

•

Isolerad testmiljö

•

Verkliga miljöer.

Regeringens bedömning är att testbäddar i verkliga miljöer har störst utvecklingsbehov samt
potential, där bland annat den väl fungerande offentliga sektorn och många utvecklade systemlösningar ger goda förutsättningar att skapa något unikt.106 En reflektion från Swedac är att även
utvecklingsbehovet gällande kvalitetssäkring sannolikt är som störst för testbäddar i verklig miljö.
Laboratoriemiljö
För kund som väljer att söka sig till ett laboratorium ökar tillförlitligheten av resultaten om
laboraratoriet är ackrediterat. Ackrediteringen innebär att bland annat utrustning, kompetens och
rutiner kontrollerats vilket innebär en kvalitetssäkring av att laboratoriet verkligen lever upp till
ställda krav och att resultaten är tillförlitliga.

106
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Illustration 12: Kvalitetssäkring i laboratoriemiljö.

Kommentar: AL står för ackrediterat laboratorium.
Isolerad miljö
En testbädd i isolerad miljö är fysiskt avgränsad och kan innehålla flera olika delar. Utöver
ackrediterade laboratorier kan det exempelvis finnas laboratorier och andra typer av verksamheter
som provar egenskaper och prestanda. I illustrationen utgörs testbädden av den mörkblåa boxen.
Kvalitetssäkringen kan i detta sammanhang stärkas på två huvudsakliga sätt. Det handlar dels om att
laboratorier ska vara ackrediterade vilket stärker tillförlitligheten i laboratorieresultaten. Det handlar
också om att leverantören som ansvarar för testbäddens övergripande verksamhet ska ha ett
ledningssystem som är certifierat under ackreditering. I illustrationen visas att kunden antingen kan
välja att söka sig till leverantören eller direkt till en del inom testbädden. Valet beror sannolikt på
kundens förkunskaper och behov. Med ett certifierat ledningssystem säkerställs att organisationen
arbetar på ett ändamålsenligt sätt för att möta kundens behov och problem och att organisationen
ska kunna föreslå adekvata åtgärder för att lösa dessa. Därmed kan leverantörens erbjudande stärkas
och bli större än ”bara” de inom testmiljön ingående verksamhetsdelarna som tillhandahåller olika
former av testmöjligheter.
Illustration 13: Kvalitetssäkring i isolerad miljö.

Kommentar: AL står för ackrediterat laboratorium.
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Verkliga miljöer
En testbädd i verklig miljö saknar tydlig geografisk avgränsning och kan innehålla flera olika delar.
Utöver ackrediterade laboratorier kan det exempelvis finnas laboratorier och andra typer av
verksamheteter som provar egenskaper och prestanda ute i den verkliga miljön. I likhet med
exemplet om isolerade miljöer kan kvalitetssäkringen i detta sammanhang stärkas på två
huvudsakliga sätt. Det handlar dels om att laboratorier ska vara ackrediterade vilket stärker
tillförlitligheten i laboratorieresultaten. Det handlar också om att leverantören som ansvarar för
testbäddens övergripande verksamhet ska ha ett ledningssystem som är certifierat under
ackreditering. I illustrationen visas att kunden antingen kan välja att söka sig till leverantören eller
direkt till en del inom testbädden. Valet beror sannolikt på kundens förkunskaper. Med ett certifierat
ledningssystem säkerställs att organisationen arbetar på ett ändamålsenligt sätt för att möta
kundens behov och problem och att organisationen ska kunna föreslå adekvata åtgärder för att lösa
dessa. Därmed kan leverantörens erbjudande stärkas och bli större än ”bara” de inom testmiljön
ingående verksamhetsdelarna som tillhandahåller olika former av testmöjligheter. Inte minst mot
bakgrund av att det för en kund kan vara svårt att överblicka och förstå hela erbjudandet i en verklig
testmiljö torde det vara värdefullt om leverantören kan bidra med stöd och rådgivning.
Illustration 14: Kvalitetssäkring i verklig miljö.

Kommentar: AL står för ackrediterat laboratorium.
I ett exportperspektiv skulle ackreditering av testbäddar ge användarna av testbäddarna ett
kvalitetssäkrat resultat som accepteras av medlemsstaterna. Genom ackrediteringen blir
testbäddarna även intressanta för utländska kunder och möjligheten till export av deras tjänster
ökar.

5.5.2 Drönare
Det finns ett nytt förslag till europeisk drönarreglering från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
(EASA). Det nya förslaget till rättsakt innehåller bestämmelser om certifiering. En oklarhet i förslaget
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är att bestämmelserna om certifiering inte för alla områden som föreslås hänvisar till ackreditering i
enlighet med förordning (EG) nr 765/2008. Med hänsyn till principen om öppna system för provning,
kontroll och certifiering samt oberoende, opartisk och likvärdig bedömning inom hela EU bör
certifiering ske av certifieringsorgan som är ackrediterade i enlighet med förordning
(EG) nr 765/2008. Förslaget har flera områden som är lämpliga för certifiering under ackreditering:
•

Personcertifiering (remote pilot)

•

Produktcertifiering (funktionskrav på drönaren)

•

Certifiering av ledningssystem (UAS 107 operator certificate).

Om förslaget till ny förordning utvecklar sig i den riktningen att det blir ett system i enlighet med
förordning (EG) nr 765/2008, så finns det goda förutsättningar till en europeisk marknad med
harmoniserade regler. Utifrån de certifieringsordningar som pekas på enligt ovan så skapas då
förutsättningar för att:
•

Svenska ackrediterade organ kan sälja sina tjänster på en europeisk marknad.

•

Personcertifierade får ett bevis på sin kompetens som accepteras av medlemsstaterna.

•

Produktcertifierade drönare accepteras av medlemsstaterna.

•

Operatörer med ett certifikat accepteras av medlemsstaterna.

Därmed ges tillträde till den europeiska marknaden.

5.6 Utvecklingsmöjligheter

Som tidigare nämnts finns det en stor potential i att stärka svensk konkurrenskraft och export genom
att driva och ansvara för europeiska och globala sekretariat. Genom att påverka framtidens
standarder ges bra förutsättningar för att varor och tjänster inte ska behöva anpassas på nytt för att
gå på export, då gemensam standard finns på plats och deltagandet i standardiseringsarbetet gett
goda förutsättningar till insikter i vad standarden ska komma att innehålla på tidigt stadium. Det
innebär inte bara möjlighet att stärka Sveriges konkurrenskraft utan även större möjlighet att
påverka europeiska och globala frågor på områden där Sverige ligger långt framme, t.ex. inom miljö.
Av tradition är Sverige starkt inom industristandardisering vilket är ett område som Sverige fortsatt
vill förvalta, dock går vi mot en utveckling med ökad digitalisering och tjänstestandardisering och
områden som skär igenom traditionella områden.

5.6.1 Vård och omsorg
Engagemanget från organisationer, företag, myndigheter och patient inom vård och omsorg inklusive
brukarorganisationer är starkt då standarder är ett sätt att stärka och utveckla kvaliteten för en trygg
och säker vård och omsorg.
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83

Unmanned Aircraft System

SWEDAC REP 18:6

E-hälsa
SIS projektleder en rad nationella, europeiska och globala arbeten som på olika sätt ger och har stor
potential att ge konkret och långsiktigt stöd för vision e-Hälsa 2025.
Området e-hälsa är tvärtekniskt och spänner över en rad områden vilket gör att standarder och
standardiseringsarbete är nödvändiga att ta hänsyn till. Sådana beroenden och hänsyn är komplexa,
svåra att utveckla och tar tid att förfina och förhålla sig till. SIS har uttalat att det är deras intention
att vara en uttalad partner i det konkreta arbetet med vision e-hälsa 2025. Ju tidigare SIS kan bli
involverade desto större nytta kan göras.
Områden som berörs av utvecklingen inom e-hälsa är långt fler än vad som kan synas vid en första
anblick. Några områden är självklara, exempelvis standarder för hälsoinformatik, informationssäkerhet, medicinteknik, laboratoriemedicin, bilddiagnostik och ledningssystem. Mindre självklara,
men likväl viktiga är standarder med koppling till tillgänglighet och biomedicin. Hela hälso- och sjukvården liksom social omsorg kommer att påverkas och ha stora behov av verksamhetsnära
standarder om Sverige ska bli framgångsrikt i den förändring och utveckling vi befinner oss i. Exempel
på av SIS prioriterade områden:
•

Erbjuda stöd till vision e-hälsa 2025 genom traditionellt och långsiktigt standardiseringsarbete vilket innebär förvaltning, utveckling och revidering av standarder och tekniska
specifikationer.

•

Genom befintliga standarder och utbildningar ge stöd till hälso- och sjukvården för att möta
regulatoriska krav från GDPR108, MDR109 och IVDR110.

•

Genom sina experter i sitt internationella arbete bevaka och påverka utvecklingen av
standarder inom framförallt hälsoinformatik och medicinteknik.

•

Erbjuda svenska experter en bra plattform i arbetet med standardisering och standarder.

•

Kan i Sverige verka som ett nav för standarder inom e-hälsa.

•

Kan ansvara för en internationell utblick och bevakning av området.

•

Genom ett stöd bibehålla internationella engagemang och därtill utveckla det inom e-hälsa
genom att ta ISO-sekretariat och finansiera experters deltagande.

Hjälpmedel
Hjälpmedels- och funktionshinderområdet befinner sig i en stark förändring. Dels som en följd av ett
framgångsrikt internationellt arbete från svensk sida men också som en följd av den starka utveckling
som pågår inom digitalisering och välfärdsteknologi. Hjälpmedelsområdet handlar numera inte
enbart om fysiska hjälpmedel och produkter utan också om tillgänglighetsfrågor i ett större
perspektiv, exempelvis kognitiva aspekter.
Det finns ett stort behov av fortsatt standardisering inom området. Det handlar naturligtvis om fortsatt arbete inom produktområdet men också inom tjänsteområdet och samhällsbyggnadsområdet.
General Data Protection Regulation
Medical Devices Regulation
110 Invitro Diagnostics Regulation
108
109
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SIS har en stark ambition att vidmakthålla och stärka den position som byggts upp sedan 1978 och
SIS leder även ett globalt (ISO) sekretariat samt ett Europa (CEN) sekretariat på området.
Apoteksmarknad
Bedömningen är att ett särskilt kvalitetsledningssystem för apotek sannolikt skulle kunna ge stöd i
arbetet med att möta utvecklingen mot riskbaserad tillsyn och underlätta för apotek att nå god lagoch regeluppfyllnad samt uppnå andra branschspecifika krav som överenskoms. För att öka
kvaliteten på egenvårdsrådgivning och enklare kunna specificera vilken nivå och standard
rådgivningen ska eller bör ha skulle en vägledning eller tjänstespecifikation vara till hjälp.
I regeringens utredning på området framkommer att ”Kommunerna behöver få vägledning om vad
det operativa tillsynsuppdraget över läkemedelsförsäljning utanför apotek innebär.” SIS skulle i
samråd med kommuner och andra aktörer kunna utforma ett bra stöd för tillsynsuppdraget.
Betydelsen av egenkontroll ska inte underskattas. Ett stöd, genom en vägledning eller specifikation,
för hur försäljare av receptfria läkemedel utanför apotek ska utföra sin egenkontroll kan bidra till
ökad kvalitet på egenkontrollen och därmed leda till stärkt säkerhet och enklare tillsyn.
En nationell tjänstestandard som beskriver lägsta acceptabla nivå på den farmaceutiska tjänsten
skulle kunna vara till nytta för likvärdighet i tjänsten nationellt och därtill en möjlighet att sätta nivån
för vad tjänsten ska erbjuda till konsumenter och patienter.
Kvalitet i välfärden
Till skillnad från Välfärdsutredningen, som inte gör bedömningen att vad som görs är avgörande inom
vård och omsorg, konstaterar SIS att just vad som görs inom vård och omsorg mycket väl kan vara
avgörande och ibland helt avgörande för rätt kvalitet och säkerhet. Vad som görs kan ha sin grund i
vad som ska anses vara nödvändigt för att en viss tjänst eller åtgärd ska anses kunna leda till rätt
kvalitet och för att kunna göra det möjligt att följa upp och mäta. Dessutom är vad som ska göras en
synnerligen viktig komponent vid upphandling, det vill säga krav på innehållet i en viss tjänst och
naturligtvis vid uppföljning.
Det finns ett behov av att titta närmare på hur den befintliga kvalitetsinfrastruktur som finns i Sverige
kan bidra till bättre kvalitetsutveckling i välfärden. Kvalitetsinfrastrukturen skulle, genom standarder
och möjlig ackreditering och certifiering av vårdgivare och utförare, passa väl in i arbetet med en
utvecklad och stärkt kvalitet och trygghet inom välfärdsområdet. SIS innehar bland annat ett
europeiskt sekretariat som tar fram standarder för att säkra kvalitet i särskilt boende och hemtjänst.

5.6.2 Industri
Det finns flera intressanta industritillämpningar där Sverige av tradition är starkt.
Smart industri
SIS arbetar aktivt med samordning av svenska intressen inom smart industri och har skapat
förutsättningar för att påverka global standardisering inom området. Under kommande år förväntas
intresset för smart industrin fortsatt att öka och med det intresset för standardisering inom området.
I relation till det globala standardiseringsarbetet har SIS redan säkrat ett starkt svenskt engagemang i
ISO:s övergripande kommittee Smart Manufacturing Coordinating Committee, där 4 av 21 platser
idag hålls av svenska representanter. Genom arbetet kan SIS säkra att svenska intressen tas tillvara.
Ett exempel på detta är att försäkra sig om att livscykelperspektivet tillvaratas i ISO:s grundläggande
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referensmodell för området, något som är en grundsten framöver för det svenska styrkeområdet
cirkulär ekonomi.
Vidare fortsätter SIS att vara proaktiv i samverkan med akademi, industri och olika offentliga aktörer
kring smart industri. SIS samlar också personer i ledande position till samrådsmöten för att hitta
gemensamma punkter att kraftsamla kring.
SIS har i likhet med många andra identifierat ett stort behov av samordning och standardisering när
den digitala industrin ska kopplas upp, och individuella ekosystem av produkter, aktiviteter och
information måste kunna ingå i övergripande system.
För att säkerställa denna uppkoppling pågår arbete med såväl öppna lösningar inom ISO, IEC med
flera, samt ägda proprietära lösningar inom såväl enskilda företag som olika konsortier.
Framtida transporter
Transport och fordonssektorn har en historiskt sett viktig plats och under 2017 har fokus bl.a. varit
att ta fram standarder för provningsmetoder inom active safety. På global nivå kan nämnas det
viktiga arbetet inom ISO/TC 22/SC 33/WG 16 Active Safety test equipment.
Framöver finns behov av att ta ett systemperspektiv på fordon och samhälle och de standarder som
behövs i framtiden. Framtidsbilden av transportsektorn innebär en extrem samhällspåverkan i positiv
bemärkelse.
SIS har under de senaste åren varit involverad i utvecklingen på aktivitetsnivå, då standardutveckling
legat nära någon individuell intressents kärnverksamhet etc. SIS har även fört en dialog med parter
inom samverkansprogrammen och olika innovationsprogram, ett samarbete som tydligt visar på
kommande behov av standardisering inom området.
Under de närmaste åren planerar SIS att agera proaktivt i samverkan med akademi, industri och olika
offentliga aktörer kring framtida transportlösningar. SIS samlar också personer i ledande position till
samrådsmöten för att hitta gemensamma punkter att kraftsamla kring. Eftersom mycket av den
standardisering som kommer att krävas för framtidens transporter är av typen grundstandard, dvs.
överenskommelser som väldigt många påverkas av men som få har ett stort nog egenintresse i för att
driva utvecklingen behöver det säkerställas att standarder tas fram som stöttar arbetet med denna
samhällsutmaning.
Stålindustrin
Dagens stålstandardisering tar inte höjd för det utmärkta rostfria stål som produceras i exempelvis
Sverige. En ny standard för rostfritt stål ledd av Sverige skulle leda till ökade marginaler i exportsammanhang och förväntas ge en ökad export också i volym. SIS arbetar idag med frågan om att
bryta ut rostfritt stål ur den mer generella stålstandardiseringen med syfte att kunna skapa nya högre
krav som svenskt specialstål klarar idag. Efter genomfört arbete kommer svenskt stål inte att
jämföras med betydligt sämre/orenare stål som idag. Det skulle öka export och prisbilden för svenskt
stål blir mer gynnsam för svensk industri.
Inom CEN-standardiseringen ser man idag en möjlighet att lyfta frågan ännu en gång, tidigare har
andra stålproducerande länder gått emot det svenska förslaget eftersom det gynnar Sverige men inte
flertalet av övriga länder. Om Sverige kan visa mer engagemang för frågan finns en större möjlighet
att påverka i svensk riktning.
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Skogsindustrin
Produkter av skogsrestråvara har stor potential för export och konkurrerar ofta med exempelvis
internationella plastföretag. Bedömningen är att standardisering kan bidra till att marknaden ökar
internationellt och till att konsumenter i världen kan göra smarta val av material i exempelvis
förpackningar.

5.6.3 Samhällsbyggnad
Trenderna med mer hållbart byggande håller i sig och växer. Ett område på frammarsch är att bygga
(högt) i trä där Sverige har en unik chans att bli världsledande i och med vår långvariga hantverkstradition i kombination med inhemsk forskning. SIS har under våren 2018 fokus på frågan och samlar
intressenter till ett affärsråd för att tillsammans identifiera och positionera Sverige internationellt.
Även Eco City fortsätter växa med ”urban farming” där ytor som tak, innergårdar, balkonger och
terrasser används för livsmedelsproduktion. Dessutom så växer ”vertical farming” där man kan klä
byggnader både invändigt och utvändigt med växtlighet. En positiv sidoeffekt är att dessa aktiviteter
även tar hand om delar av nederbörden och på så sätt minskar mängden spillvatten som avloppssystemet annars skulle behöva ta hand om.
Inom eurokoder111 är standardiseringen en förutsättning för en effektivt fungerande internationell
byggmarknad. Det i sin tur ökar konkurrensen och ökar tillgången på kompetens och arbetskraft.
Vidare underlättas det internationella FoU-arbetet av en gemensam begreppsbas på en vetenskapligt
hög nivå, varför eurokoderna ökar den europeiska byggsektorns konkurrenskraft. När det gäller det
omfattande arbetet med eurokoderna som ska revideras t.o.m. år 2020, leder SIS idag arbetet för
trästandardisering som har till huvuduppgift att påverka utvecklingen av standarder inom CEN.
Digitalisering
Under 2017 tog SIS över Geodata sekretariatet (ISO/TC 211) från Norge. BIM112 Alliance och
kombinationen med geodata och SIS avtal med Lantmäteriet kommer att kopplas närmare
tillsammans. Flera standarder inom geodataområdet ingår i avtalet med Lantmäteriet gällande
förbetalda standarder. SIS är starka inom geodata och vill/behöver ta en mer framträdande position
inom BIM Alliance. SIS driver ett viktigt globalt ISO-sekretariat ”Construction Documentation”, dock
är det svårt att hitta finansiering i Sverige. De flesta som är engagerade i denna viktiga fråga är små
konsultbolag.
Traditionella konstruktionsmaterial som till exempel betong (Digitong) kommer också att digitaliseras
för egenskapskontroll i samband med leverans och självdiagnostik i färdig konstruktion.
Fastighetsförvaltning står för cirka 90 procent av byggnadens livscykelkostnader och är ett område
med låg digitaliseringsgrad där sensorer och databearbetning kommer att göra förvaltningen
effektivare och mer kostnadseffektiv. Här kommer standarder behövas då det idag är en låg
standardiseringsgrad.

Europagemensamma dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar (byggnadsverk), så
som broar och hus
112 Byggnadsinformationsmodeller eller Byggnadsinformationsmodellering
111
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5.6.4 Konsument
CEN:s standardiseringsrådgivande funktion inom tjänstesektorn (SAGS) där SIS deltar, levererar
under 2018 resultatet av pågående förstudier inom CEN/tjänstesektorn i vilken man identifierat
sektorer där tjänstestandardisering är möjlig. SIS tar en ledande roll inom segment som är relevanta
för den svenska marknaden. SIS skapar under 2018-2019 ett forum för dialog med svensk
tjänstesektor.
Aktörer på den svenska marknaden använder ISO som ett verktyg för att exportera svenskt kunnande
inom arbetsmiljö och konsumentsäkerhet, i syfte att öppna upp marknader i till exempel utvecklingsländer där svenska intressenter tidigare inte haft tillträde och där lagstiftning och regelverk ännu inte
är tillräckligt utvecklat.
Arbetsmiljö
Lanseringen 2018 av Arbetsmiljö ISO 45001, den allra första ISO-standarden för arbetsmiljö, och
lagstiftning leder till nya och större behov av standardisering inom arbetsmiljösektorn tvärtekniskt.

5.6.5 Miljö
Miljö är ett stort generellt område med många specialtillämpningar.
Plast och miljöaspekter
Inom området plast och miljöaspekter har SIS startat en arbetsgrupp med avsikt att påverka
internationellt i ISO-standardiseringen som startade i september 2017. Det finns ett antal länder i
den globala standardiseringen som deltar med ett stort antal experter och som arbetar hårt för sina
agendor. Deras syn på problem och möjligheter stämmer inte alltid överens med svenska
intressenters. Den nationella kommittén och arbetsgruppen har för avsikt att utveckla ett par
standardförslag under 2018 och antalet förslag kommer fortsätta att öka under flera år.
Huvudsakligen handlar utvecklingen av standarder om mikroplast, biobaserad plast, bionedbrytbar
plast, återvinning, koldioxidavtryck och hur man ska göra för att uppnå en cirkulär ekonomi.
Förpackningar
För att påverka ekonomin för återvunna material i positiv riktning måste kostnaderna för återvinning
minska samt att kunderna för återvunnet material måste kunna lita på ett jämt flöde av återvunnet
material. För att kunna digitalisera och automatisera sortering av avfall för återvinning måste ett
jämnare och förutsägbart inflöde ske till sorteringen.
Frågan är om en gemensamt överenskommen flödesprocessbeskrivning från insamling till leverans av
återvunnet material kan säkra de investeringar som behövs i ny teknik. Återanvändning och
återvinning av förpackningsmaterial är ett alltmer växande fokusområde. Förpackningsbranschen
möter större krav på resursoptimering och strävar efter att bli mer hållbar. Kommissionens paket om
cirkulär ekonomi och det uppdaterade förpackningsdirektivet kommer att medföra förändringar i
branschen när striktare krav på återvinningsgrader väntas. Utmaningar för förpackningsbranschen är
blandmaterial vid sortering/återvinning. Det finns även en efterfrågan på tydligare märkning för
materialegenskaperna i förpackningen.

88

SWEDAC REP 18:6

Innovationskritiska jordartsmetaller
Ett område som blivit allt mera aktuellt är tillgången till särskilda metaller. Ibland omnämns de som
jordartsmetaller ibland i andra termer. Ett annat exempel är innovationskritiska metaller.
Gemensamt för dessa är att de är kritiska för vissa tillverkningar som är essentiell för viktig
samhällsutveckling. Förnyelsebara energikällor, kommunikationsutrustning och vidareutvecklingen
av digitaliseringen i övrigt är andra. Ur svensk utgångspunkt är detta mycket viktigt eftersom vi har
begränsade tillgångar att bryta och får förlita oss till stor del på en bättre återvinning. Det är därför
även angeläget att beakta återvinningsbarheten för metaller.
Inom ISO finns en särskild kommitté som hanterar dessa frågor, ISO/TC 298 Rare earth. Sverige har
ingen bevakning av denna kommitté. Kina innehar sekretariatet. SIS vill skapa en svensk
skuggkommitté, samt deltagande med experter i den internationella TC 298. Att stimulera
innovationer och ett hållbart samhälle är av stor vikt och standardiseringen på området kan spela en
avgörande roll för den svenska situationen.
Textil
Med mål att automatisera sortering av textil i återvinningsprocesser kommer intressenter samlas
kring RFID113 märkning av exempelvis kläder där mängden relevant information kan vara större än på
en märklapp och automatiskt scannas i sorteringsprocessen. Detta kan vara en del i att lösa
problemet med jämnare inflöde och automatisk sortering i avfallsledet. Det kan gälla textil, plast och
andra produkter som elektronik. Ett svenskt initiativ kan leda till ökad export av produkter men också
återvinningsprocesser och tjänster som återvinningsföretagen kan exportera.
Nano och grafen
Den globala marknaden för nanoförstärkta material inklusive grafen ökar starkt. Det finns mycket
forskning på området men samtidigt är regleringen av säkerhetsnivåer försenat och akademin tycks
ha svårt att enas om vilka nivåer som kan anser ”säkra”. Nu börjar ett globalt ISO arbete som stöds av
stora industrispelare på den globala marknaden. Sverige och SIS söker finansiering för att behålla en
balanserad röst i debatten och påverka det som anses viktigast ur säkerhets- och miljösynpunkt.
Hållbara finanser
Finansinspektionen (FI) har i uppdrag av regeringen att utreda hur FI kan möta de frågeställningar
och behov som kan uppkomma för företag som arbetar med att ta fram nya innovativa, finansiella
tjänster. Sverige ligger långt fram inom Fintech och svensk standardisering skulle kunna vara i
framkant när det gäller att lägga fram nya förslag på standarder samt aktivt ta sekretariatsansvar.
Under FN:s klimatkonferens i Paris 2015 beslutades det att jordens uppvärmning ska begränsas till
1,5 grader. För att komma närmare målet vill FN:s klimatkommitté, UNFCCC, att sambandet mellan
finansiella aktiviteter och klimatpåverkan ska kunna följas bättre. ISO har fått i uppdrag att utveckla
en global standard för finansiella aktörer. I Sverige startar SIS en arbetsgrupp för att svenska aktörer
ska kunna vara med och påverka utformningen av standarden.
I Sverige infördes ett nytt lagkrav på hållbarhetsredovisningar för alla företag den 1 december 2016.
En standard på området skulle kunna bidra ytterligare på flera sätt. Det finns också möjligheter kring

113
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att standardisera övergripande ramverk för analys och rapportering för möjligheten att skapa
transparens och jämförbarhet.

5.6.6 Fler förslag/lista på nya områden
Nedan listas områden där SIS har indikationer på att intressenter vill starta standardisering inom och
där det finns goda chanser att Sverige genom svenska intressenter även kan ta ledningen på
europeisk eller global nivå. Samtliga områden behöver fördjupad kunskap och intressentsökning:
•

Kommunkontroller kring byggande (kontrollansvariga för bygglov, övervakning att man
bygger på rätt sätt kan göras av ackrediterade organ istället, miljötillsyn)

•

Restauranger (kommunal tillsyn på uppdrag av Livsmedelsverket)

•

Eurokoder – de nationella bilagorna kan bli standarder istället för föreskrifter (Boverket)

•

Ordningsvakter (Polismyndigheten)

•

Psykiatri (Socialstyrelsen).

•

Boenden för asylsökande (Migrationsverket)

•

Skola (Skolinspektionen)

•

Receptfria medel i butiker (Kommunkontroller på uppdrag av Läkemedelsverket)

•

Översättningstjänster

•

Biotechnology

•

Kliniska prövningar

•

Höga trähus

•

Framtidens transporter

•

Infrastruktur - standard för trafiklösningar

•

Självkörande fordon

•

Gränssnitt i kollektivtrafiken

•

Hållbar konsumtion

•

Artificiell intelligens

•

Virtual Reality

•

Medicinska robotar

5.6.7 El standardisering
Smarta Elnät
Framväxten av det vi kallar smarta elnät, kräver inte bara ett sammanhängande landskap av
standarder för kommunikation, mätning, styrning och automation – från dataelement till
systemuppbyggnad. Den självklara kombinationen med en ökad andel produktion av förnybar el i
elnätets finare grenar ställer också nya och förändrade krav på de konventionella komponenterna i
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näten, som transformatorer och lindningskopplare – krav som formuleras i standarder, tillsammans
med passande provningsmetoder. Självklart måste också de nya och kommande produkterna kunna
specificeras och provas på ett överenskommet och användbart sätt – till exempel solpaneler,
energilager, smarta mätare.
Störningsnivåer, verkningsgrad, elektromagnetiska fält och andra särskilda fenomen och aspekter
behandlas som tidigare i standarder som tagits fram gemensamt av specialister världen över. I ett
åldrande elsystem blir också de frågor som berör tillståndsövervakning och underhållsplanering samt
tillgångsförvaltning i stort allt viktigare. Även här kan nätägare och entreprenörer dra nytta av
varandras kunskap, genom standarder och gemensamma specifikationer. Redan vid planering av nya
anläggningar kan man använda erkända riktlinjer, liksom vid utvärdering av nya anläggningar och
uppföljning av gamla, också på dessa områden samlas vetande i internationella standarder.
Genom deltagande i olika SEK TK och direkt i arbetsgrupper inom IEC deltar svenska specialister
aktivt i olika projekt och systemområden av betydelse för framväxten av smarta elnät.

5.6.8 IT standardisering
Internet of things (IoT)
Tekniken för att möjliggöra kommunikation mellan olika produkter och system, sakernas internet
eller IoT, utvecklas i rasande takt och är på flera sätt beroende av utvecklingen av olika typer av
standarder. Det gäller både själva kommunikationen, där mycket av arbetet sker i olika konsortier,
främst för trådlös kommunikation på korta avstånd, eller inom ETSI, där det i stor utsträckning
handlar om de nya nät, kallade 5G och andra system som ska föra den trådlösa kommunikationen till
en ny nivå. Tillämpningen av IoT, i industri, infrastruktur, hälsovård med flera områden, kräver också
standarder, för att säkerställa säkerhet och funktion, både hos de olika apparaterna i sig och som
komponenter i större system. Förutom i den nya IoT-kommittén ISO/IEC JTC 1 SC41, för vilken SEK
Svensk Elstandard driver den svenska spegelkommittén, pågår därför IoT-relaterade arbeten i flera
internationella tekniska kommittéer, t.ex. IEC TC 5, Industrial process measurement, control and
automation, IEC TC 119, Printed electronics, och IEC TC 124, Wearables.
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6 Analys och slutsatser
Tillämpning av de europeiska och internationella systemen för bedömning av överensstämmelse
Swedacs bedömning utifrån de granskade exemplen är att den viktigaste parametern för att svenska
företag ska vara lyckosamma med sin export är att de har produkter och tjänster som efterfrågas och
som kan konkurrera med andra leverantörer. Det som är tydligt när vi tittar på de exempel vi har
belyst i rapporten är att det finns olika sätt att använda sig av de internationella systemen för
bedömning av överensstämmelse. Det är också tydligt att inom vissa områden är tillämpningen mer i
linje med hur det är tänkt att fungera och inom vissa områden så finns det mer att önska. Exemplen
visar att i de flesta fall så har EU:s lagstifningsram (New Legislative Framework, NLF) varit framgångsrik för svensk industri med tydliga krav på anmälda organ och CE-märkning. Produktlagstiftning som
följer NLF har tydliga regler för berörda parter, det finns ett accepterat och inarbetat system och
produkterna får tillträde till EU:s inre marknad. En bonus i detta sammanhang är att produkter som
uppfyller de europeiska kraven ofta har en fördel när det gäller acceptans på den internationella
marknaden. Ackreditering och bedömning av överensstämmelse baserat på standarder är en bra
metod och verktyg för att sätta sina produkter och tjänster på andra marknader när det fungerar som
det ska.
Men vi konstaterar också att det finns situationer där det internationella systemet med bedömning
av överensstämmelse inte fungerar som det är tänkt.114 Det handlar ofta om att någon part ställer
tillkommande krav utöver de vedertagna standarderna. Det kan gälla krav på produkten eller
tjänsten eller på själva bekräftelseförfarandet. Ett exempel är de tillkommande australienska kraven
på flytvästar som redovisas i avsnitt 5.1.3. Detta leder som oftast till ökade kostnader i alla led.
Fungerande bedömning av överensstämmelse där rapporter och certifikat ömsesidigt erkänns
minskar kostnaderna för provning och certifiering. På en fungerande marknad så är även organen för
bedömning av överensstämmelse konkurrensutsatta och prissättningen regleras av marknadskrafterna. Vår studie visar att större och väletablerade företag i stor utsträckning accepterar andra
förfarande. Man helt enkelt genomför de provningar och certifieringar som krävs för tillträde till en
marknad. För mindre företag kan detta vara svårare att hantera och i längden hämma deras
möjlighet till export.
Om man tittar särskilt på de amerikanska regelverken som nämnts i rapporten och försöker förstå
varför EPA:s och FCC:s regelverk och gällande MRA på området ser ut som det gör kan följande
observationer göras. För det första, kan det konstateras att den provning som sker inför certifiering
enligt EPA:s regelverk för formaldehyd i kompositträ eller ENERGY STAR är tekniskt sett inte mer
komplicerad än att ett normalt provningslaboratorium kan utföra den. Tekniska svårigheter torde
därmed inte vara förklaringen till förekomsten av tilläggskrav i EPA:s regelverk. Inte heller
utformningen av FCC:s regelverk kan förklaras med tekniska svårigheter. För det andra, kan det som
nämnts inom FCC:s område vara motiverat med vissa olikheter vad gäller tekniska krav men det
system som finns globalt för bedömning av överensstämmelse skulle ändå kunna tillämpas och
förenkla för alla aktörer i alla led. En trolig förklaring till de särkrav som myndigheternas regelverk
114 http://tbtims.wto.org/en/PredefinedReports/STCReport
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innehåller är i stället att det saknas ett grundläggande förtroende för det globala systemet för
bedömning av överensstämmelse. För det tredje, så litar i de flesta fall stater på andra stater men
inte alltid direkt på IAF och ILAC. Tydligheten i MRA mellan stater gör dem relativt lätt att jämföra
medan det kan vara ett problem med att det inte finns ett standardiserat sätt att ange
ackrediteringsomfattningar och då kan de vara svåra att jämföra. MRA mellan stater har också
funktioner för att sluta erkänna provningar m.m. som staterna råder över. För det fjärde, bygger
global acceptans av resultat från provning, kontroll och certifiering på att det finns tillit till resultaten.
Denna tillit skapas genom att de som utför provning, kontroll och certifiering är tredjepartsgranskade
för sin kompetens av ett globalt erkänt ackrediteringsorgan och genom att ackrediteringsarbetet i
alla delar använder europeiskt eller globalt harmoniserade standarder och därmed bygger på samma
krav i alla länder. Kunskapen om hur detta fungerar behöver spridas. Genom ökad kunskapsspridning
kan förhoppningsvis de nationella särkraven minska i omfattning. En effektiv marknadskontroll
prioriteras lämpligen i stället för särkrav och utgör då ett bra verktyg för att följa upp och säkerställa
att systemet fungerar (se avsnitt 2.7).
De studerade exemplen visar också på stora möjligheter till förbättring av dagens tillämpning. Dels
genom ett mer konsekvent och renodlat sätt att använda verktygen men också inom nya områden
och tillämpningar. För att åstadkomma en mer konsekvent tillämpning av de internationella
systemen för bedömning av överensstämmelse är det viktigt att kravställare fokuserar på kraven på
produkten/tjänsten och vilka krav som ska bedömas och intygas av organ för bedömning av
överensstämmelse. Med dessa två ingångsvärden givna så blir det tydligt vilket förfarande, provning,
kontroll eller certifiering som passar bäst. För att kunna nå till denna nivå så behövs mer kunskap om
bedömning av överensstämmelse bland kravställare. Vägen till det går lämpligen över mer kunskapsoch informationsspridning om bedömning av överensstämmelse samt att erfarenheter från praktiska
tillämpningar får en större spridning. Två exempel om praktisk tillämpning av bedömning av
överensstämmelse är ”public sector assurance” 115 och ”business benefits”116 som redovisar exempel
på hur lagstiftare använde system för bedömning av överensstämmelse i sin tillämpning respektive
hur företag kan få en utväxling genom att använda standarder och bedömning av överenstämmelse.
Ackreditering och standardisering har betydelse för svenska företag
Ackreditering är viktigt. När de internationella systemen för ackreditering, bedömning av överensstämmelse och ömsesidigt erkännande av rapporter och certifikat tillämpas korrekt går det att uppnå
principen ”one stop shopping”, dvs. om produkter och tjänster är godkända enligt gällande regler och
förfarande behöver inga nya godkännanden göras. På så sätt minskar företagens kostnader då de
slipper att genomgå nya provningar, kontroller och certifieringar för att få tillgång till andra
marknader. Detta gynnar alla aktörer i kedjan.
Exemplen visar också att de företag som engagerat sig i standardisering ser stora fördelar med det.
Det ger en unik möjlighet att påverka utvecklingen inom sitt område. I flera fall blir företagens
erfarenhet en direkt input i standardiseringsarbetet. Andra fördelar som kommer fram är att man
upplever en fördel av att ha tidig kunskap och information om innehåll i nya standarder. Dessutom
påpekas av flera företag att standarder är ”best practice” och genom att använda standarder i sin
115
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produktutveckling får man en säkerhet i att man uppfyller relevanta krav för produkten. Detta gäller
även i de fall när det inte finns standarder utan att kraven är uttryckta i exempelvis branschregler.
Önskemål om ett system för märkning eller klassificering av produkter
Utifrån fallstudierna eller de granskade exemplen har det från olika aktörer framkommit ett
önskemål om ett system om märkning eller klassificering av produkter utifrån något miljöhållbarhetsperspektiv. Det som lyfts fram som ett bra exempel på detta och något som kan stå som
modell för nya system är EU:s märkning av vitvaror som drivit på utvecklingen av energisnåla
produkter. Det finns andra liknande system som bland annat Swedac ackrediterar inom. Systemet
heter Environmental Product Declaration (EPD) och handlar om en deklaration av produktens
miljöpåverkan under hela dess livscykel. Fler organisationer, både kravställare och producenter
behöver få upp ögonen för EPD-systemet. Det ligger väl i linje med svenska företag att ta ett
helhetsansvar som detta möjliggör.
Användning av ledningssystem
Swedac anser att ett certifierat ledningssystem ger fördelar vid export och i ”business to business”
relationer samt vid tillträde till nya marknader. Certifiering av ledningssystem mot globala standarder
ger förtroende för att processer finns på plats för produkt- eller tjänsteförverkligande, förtroende för
att dessa processer utförs systematiskt och uppfyller tillämpliga krav och förtroende för att processer
för ständig förbättring finns på plats.
Behov av samverkan mellan olika aktörer för kunskap, resurser och innovation på området
Regeringens exportstrategi har inneburit ett välbehövligt finansiellt stöd till global standardisering för
att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen med länder som Kina och Sydkorea om att
leda globala sekretariat. Detta har gett Sverige möjlighet att ta sig an globala sekretariatsansvar inom
geodata, äldrevård och robotik, att genomföra en ”workshop agreement” om socialt ansvarstagande
samt en förstudie om drönare, för att nämna några nya initiativ.
Tillsammans med regeringens innovationsråd och de strategiska samverkansprogrammen inom
Vinnova, skulle centrala marknadsaktörer kunna bidra till att stärka kopplingen mellan
standardisering och konkurrenskraft, men också höja kunskapen och säkerställa att Sverige tar till
vara på de möjligheter och det verktyg som europeisk och global standardisering erbjuder. Det finns
även ett behov av en tät dialog mellan regeringen och organisationerna inom Svenska
Standardiseringsförbundet i dessa frågor.
Det finns också behov av att öka kunskapen om hur standardisering och standarder kan underlätta
marknadstillträde för innovationer, framförallt bland framtidens forskare och innovatörer på våra
universitet och högskolor. Här har även ackreditering en roll att spela när det kommer till
produktutveckling och att sätta nya produkter på marknaden. Därför bör myndigheter med ansvar
för högre akademisk utbildning få i uppdrag att utreda i vilka utbildningar kunskapskrav kring
standarder och standardisering, nyttan av standarder, ackreditering och bedömning av
överensstämmelse som bör ingå.
Vinnova och andra myndigheter med innovationsuppdrag och/eller uppdrag att stärka Sveriges
konkurrenskraft bör inventera områden inom ny teknik och innovation där Sverige ligger långt
framme i ett internationellt perspektiv. På dessa områden bör myndigheterna få i uppdrag att bidra
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till att initiera nya standardiseringsarbeten samt verka för att Sverige och svenska aktörer får en
central roll när europeiska och globala standarder tas fram.
Aktörer inom kvalitetsinfrastrukturen, särskilt standardiseringsorganisationerna, organ för
bedömning av överensstämmelse och ackrediteringsorgan kan också ges i uppdrag att erbjuda en
kort utbildning om standarder, standardisering, bedömning av överensstämmelse och ackreditering
till de forskare och innovatörer som får statligt stöd genom Vinnova och andra statliga
främjarorganisationer.
För att lyckas väl med att omsätta innovationer till nya framtida standarder måste statliga och privata
aktörer samverka på ett strategiskt sätt. Delaktighet och engagemang i europeiskt och globalt
standardiseringsarbete har en avgörande betydelse för kommersialisering och internationell
implementering av nya produkter och tjänster. Det gynnar svensk konkurrenskraft, näringslivets och
offentlig sektors utveckling, jobbskapande och välfärd. Samarbeten med Research Institutes of
Sweden, RISE och andra viktiga aktörer på området är avgörande för att kunna tillvara ta
möjligheterna för att främja svensk export.
Det saknas kunskap även inom utbildningsväsendet och i innovationsmiljöerna om möjligheterna att
kunna använda standardisering strategiskt för att nå exportfördelar. Detta leder till att Sverige idag
tappar mark inom flera områden, framförallt nyare områden som inte klassiskt har arbetet med
officiell standardisering.
Det råder stor okunskap om hur ett patent eller rättigheter kring en innovation kan och bör hanteras
på bästa sätt i relation till standarder. Standardiseringsorganisationerna i samarbete med Swedac
och Patent- och registreringsverket (PRV) bör ges ett statligt uppdrag att skapa en helpdesk, dit
forskare och innovatörer kan vända sig för att få hjälp att avgöra nyttan av standarder, ackreditering,
bedömning av överensstämmelse och/eller patent för att nå maximalt marknadstillträde.
Vikten av myndigheternas deltagande i standardiseringsarbetet som följer av mandat, dvs. efter att
lagförslag tagits fram, går inte nog att understrykas. Myndigheterna deltar i lagförslagsarbetet på
europeisk nivå, men majoriteten av myndigheterna deltar inte när det är aktuellt att utveckla en
lämpligt anpassad standard som uppfyller direktivet eller förordningen. Tappet på svensk expertis i
utvecklandet av harmoniserade standarder är negativt för Sverige, som tappar i inflytande i denna
viktiga fas.
I internationella organ tas standarder fram i samverkan mellan industri och myndigheter. Det är kostsamt, framför allt för små och medelstora företag, att delta i europeiskt eller globalt standardiseringsarbete. Det behövs därför en resursförstärkning för att öka svenskt deltagande inom CEN och
ISO och det kan också vara aktuellt med andra typer av aktiviteter för att stärka Sveriges roll inom
europeisk och global standardisering. Det kan göras med ytterligare ansträngningar riktade till SME:s
för att öka deras deltagande i det tekniska kommittéarbetet.
En ökad och korrekt tillämpning av kvalitetsinfrastrukturen gynnar handeln
En väl implementerad och rätt tillämpad kvalitetsinfrastruktur leder till att alla aktörer har kunskap
om innehåll, funktion och användning av strukturen samt förtroende för resultaten den ger. Med
engagemang och relevant kunskap skapas dessa förutsättningar. Kunskap leder till insikter som leder
vidare till rätt tillämpning och som ger förtroende vid användning. En utgångspunkt som Swedac har
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är att frihandelsavtal främjar den internationella kvalitetsinfrastrukturen i syfte att öka handeln
mellan avtalande parter (se avsnitt 5.4). Den problematik som finns med handelsavtalen rör
exempelvis att det tar tid innan frihandelsavtalets bestämmelser inom det regulativa området och
internationellt regulativt samarbete kan tillämpas i praktiken. Frihandelsavtal innehåller inte alltid
heller ömsesidigt erkännande för parternas produktregler även om vissa skillnader kan överbryggas
genom användandet av standarder. Nationell lagstiftning är dock avgörande vilket gör det svårt att
bestämma i vilken utsträckning det är möjligt. Detta diskuteras sällan men behöver tydliggöras för att
ge företagen så goda förutsättningar som möjligt att lyckas med sin export.
Nedan listas ett antal insikter och inriktningar som vi bedömer är avgörande för en fortsatt ökad och
korrekt tillämpning av kvalitetsinfrastrukturen:
•

Rätt använda fungerar systemen med ackreditering och bedömning av överensstämmelse
baserat på standarder bra.

•

Sverige bör verka för en stark kvalitetsinfrastruktur på nationell, europeisk och global nivå.

•

Kunskapen om bedömning av överensstämmelse, ackreditering och standardisering måste
öka inom flera olika områden och för olika typer av aktörer, särskilt hos:

•
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-

Handelsfrämjande aktörer såsom svenska och utländska handelskamrar i Sverige,
svenska handelskamrar i utlandet, svenska ambassader m.m.

-

Lagstiftare, myndigheter och andra kravställare

-

Företag, både stora och SME

-

Forskare och innovatörer

-

Utbildningsinstanser för högre utbildning.

Standardisering är viktigt för Sverige och svensk export:
-

Det är viktigt för Sverige att ha sekretariat inom standardisering för områden som är
av betydelse för svensk industri och att industrin deltar i standardiseringsarbetet.

-

Det är viktigt att även SME:s kan delta i- och tillgodogöra sig resultaten från
standardisering.

•

Det är viktigt att Sverige kan ha en hög närvaro inom de internationella samarbetsorganisationerna för ackreditering IAF och ILAC.

•

Kommunikationsinsatserna bör riktas förutom till svenska exportföretag även till andra
aktörer i syfte att öka kunskapen på området såsom myndigheter/kravställare,
branschorganisationer, beslutsfattare i enskilda företag, utbildningsväsendet, media och
ambassader.
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•
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En handlingsplan bör tas fram för hur slutsatserna av analysen men även rapporten i sin
helhet kan spridas till små- och medelstora företag på regional nivå. Det är även av stor vikt
att använda de kanaler som t.ex. ambassader, regionala handelskamrar och även Small
Business Standards (SBS)117 utgör.
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7 Informations- och
kommunikationsinsatser
I detta kapitel redovisas förslag på informations- och kommunikationsinsatser om hur slutsatserna av
analysen kan användas i syfte att främja svensk export, vilket utgör den andra delen i regeringsuppdraget. I inledningen konstateras att det idag råder en brist på kunskap hos företag om fördelarna med att använda standarder i sitt produkt- och tjänsteutbud samt nyttan med att använda
ackrediterade provnings-, kontroll- och certifieringsorgan för att visa att man uppfyller ställda krav.
Arbete med frågor som rör ackreditering och standardisering bör samordnas då det berör olika
branscher och sektorer som är kopplade till olika departement. Nyttan med ackreditering och
standardisering bör komma berörda företag till godo i syfte att främja och utveckla svensk export. Vi
bedömer att det finns ett allmänintresse att få ökade kunskaper om ackreditering och standardisering och vad det kan åstadkomma, bland annat när det gäller ökad konkurrenskraft, ökad samhällsnytta, handel, tillvaratagande av innovationer och ökad kvalitet. Slutsatserna från denna rapport bör
presenteras på ett strategiskt sätt i såväl traditionella kanaler som nya digitala kanaler. Nya nätverk
bör utvecklas och deltagande bör ske på plattformar och arenor där målgrupper, nuvarande och
blivande samarbetspartners och media finns. Swedac menar att rapporten utgör ett verktyg för att
nå ut till berörda företag och relevant branchpress samtidigt som det krävs att andra aktörer inom
kvalitetsinfrastrukturen såväl nationella, europeiska som internationella, bidrar till främjandearbetet. Vår utgångspunkt är därför att ett nationellt perspektiv ur svenskt exporthänseende krävs
men också ett europeiskt och internationellt där Sverige tar den ledande rollen och verkar för en
stark kvalitetsinfrastruktur
Målgrupper
Vår bedömning är att målgruppen för slutsatserna av denna rapport är svenska exportföretag.
Liksom nämnt i avsnitt 1.4 utgör de den primära målgruppen för denna rapport och som kan använda
ackreditering och standardisering för att främja sin export. Rapporten är dock som tidigare påpekats
också av intresse för andra aktörer, såsom myndigheter/kravställare, branschorganisationer,
beslutsfattare i enskilda företag, utbildningsväsendet, media och ambassader i syfte att öka
kunskapen på området. För att slutsatserna av rapporten ska komma de svenska exportföretagen
tillgodo krävs insatser från handelsfrämjande aktörer vilka ger exportrådgivning på regional och
nationell nivå till små- och medelstora företag samt olika aktörer som ger företagsrådgivning till
”start-ups” vilka kan utgöra potentiella exportföretag.
Vi ser det som lämpligt om media får insikt och kunskapshöjning inom området. Likaså är det
önskvärt att lärosäten inom högre utbildning för ekonomi, juridik och teknik får ta del av materialet,
dels som en grundläggande kunskap om kvalitetsinfrastrukturen men även för att inspirera till
forskning inom området.
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Kanaler
Det finns flera kanaler som kan fungera för spridning av slutsatser av analysen och rapporten. Vår
bedömning är att i ett nästa skede bör vald kanal anpassas till respektive målgrupp och budskap och
vara en del i den handlingsplan som föreslås nedan.

7.1 Nationella insatser

Swedac föreslår att regeringen tillsätter en interdepartemental arbetsgrupp (IDA-grupp) för
samordning och kunskapsspridning av frågor om ackreditering och standardisering inom
regeringskansliet. Vidare föreslår vi att regeringen i samråd med Swedac och samrådsparterna
identifierar vilka aktörer som bör ingå i det fortsatta informationsarbetet enligt de slutsatser som
presenteras i detta uppdrag och verkar för en stark nationell kvalitetsinfrastruktur som kan bidra till
främjandet av svensk export. Inom ramen för detta regeringsuppdrag har Swedac samrått med ett
antal aktörer vilka också bör ingå i det fortsatta arbetet. Branschorganisationer som samlar ett brett
spektrum av företag vilka berörs av de tekniska regulativa frågorna föreslås ges möjlighet att i
samarbete med Swedac och samrådsparterna presentera nyttan med en stark kvalitetsinfrastruktur.
Nätverk och samarbeten
Det finns ett stort behov av att nå ut till exportföretag redan i samband med rådgivning om potentiella marknader och regelverk. Swedacs samrådsgrupp har bedömt att Tillväxtverkets exportfrämjande nätverk och kanaler är lämpliga att använda för att nå målgrupperna små och medelstora
företag (SME) och (regionala) exportfrämjande aktörer. Tillväxtverkets uppdrag är att främja hållbar
näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Inom ramen för
Sveriges exportstrategi pågår sedan 2016 ett arbete med att utveckla regional exportsamverkan.
Under 2018 kommer exempelvis Tillväxtverket bistå samtliga regioner i landet att utveckla regional
exportsamverkan tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga. Arbetet genomförs tillsammans
med Business Sweden, Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Almi och Enterprise
Europe Network (EEN). Uppdraget att inrätta regionala exportcentra innebär att flera
företagsfrämjande organisationer samarbetar inom sin region för att göra det enklare för företag att
få rätt stöd i sin internationaliseringsprocess. Parallellt med detta uppdrag utvecklar Tillväxtverket
webbplatsen verksamt.se med regionala sidor samt internationaliseringsinformation för SME.
Swedac föreslår därför att regeringen överväger om det är lämpligt att Tillväxtverket får i uppdrag att
ta fram en handlingsplan tillsammans med Swedac och samrådsparterna för hur slutsatserna av
analysen men också rapporten i sin helhet kan spridas till små- och medelstora företag på regional
nivå. Det är även av stor vikt att använda de kanaler som t.ex. ambassader, regionala handelskamrar
och även Small Business Standards (SBS)118 utgör.
Swedac har tagit initiativet till Kvalitetslandet119, en plattform för samtal och samverkan mellan
intressenter som vill verka för att Sverige ska bibehålla sin position som kvalitetsnation.
Kvalitetslandet är ännu i sin linda men bedöms av Swedac kunna komma att fungera väl som verktyg
för att bidra till ökad kunskap om standardisering och ackreditering.
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Det bör finnas en instans som kan ta emot information om vissa problem i samband med standardisering, ackreditering och bedömning av överensstämmelse. Inom ramen för detta uppdrag har vissa
sådana exempel på problem presenterats. Dessa och framtida liknande problem bör uppmärksammas på en högre nivå t.ex. inom EA, då dessa utgör gränsöverskridande handelshinder. Exportfrämjande aktörer kan ha sådan information och kan bistå i det fortsatta arbetet med att påvisa
nyttan med ackreditering och standardisering, särskilt när de har tillgång till många kontaktnät och
andra insatser där målgruppen är exportföretag. Värt att notera i sammanhanget är att EEN bland
annat har till uppgift att identifiera problem som inverkar negativt på handeln mellan medlemsländer
och att rapportera dessa hinder till Kommerskollegium, som sedan i sin tur kan ta frågorna vidare till
det europeiska samarbetet SOLVIT120.
Vidare bör samrådsorganisationerna lyfta fram rapporten i sina ordinarie nätverk. Swedac föreslår
även att det bildas ett nytt permanent forum av deltagande samrådsorganisationer. Här bör de
aktörer som identifierats av regeringen för att ingå i det fortsatta informationsarbetet delta.

7.2 Europeiska insatser

På europeisk nivå, bör regeringen generellt aktivt verka för att kommande förhandlingar om ny lagstiftning följer den lagstiftningsram som återfinns i Nya metoden samt bestämmelserna om ackreditering i Europaparlamentets och rådets förordning om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter (EG) nr 765/2008. Liksom nämnt tidigare i olika sammanhang
finner Swedac det problematiskt att vissa lagförslag frångår den ordning som Europeiska
kommissionen varit mycket pådrivande för och ser en risk med ökad administrativ börda samt ökade
kostnader hos företagen. Regeringen bör anta ett allmänt och tydligt förhållningssätt gällande detta i
kommande förhandlingar. Vidare bör regeringen på europeisk nivå inom ramen för kommande
förhandlingar om frihandelsavtal verka för tydligare avtal som är lätta att tolka ifråga om effekt och
tillämpning (speciellt för företag) och att ha faktiska mål med direkt större marknadstillträde genom
konkreta åtgärder för identifierade produkter eller sektorer.

7.3 Internationella insatser

Swedac föreslår att Sverige även på internationell nivå verkar för främjandet av en välfungerande
kvalitetsinfrastruktur, inte minst i kommande förhandlingar om frihandelsavtal men också genom
aktivt deltagande i WTO TBT-kommittén i syfte att undanröja onödiga handelshinder samt verka för
en god efterlevnad av slutna avtal. Arbete med att främja standardisering, en viktig komponent i
kvalitetsinfrastrukturen krävs också på global nivå. På samma sätt som det är viktigt för Sverige att ha
sekretariat inom standardisering för områden som är av betydelse för svensk industri och att
industrin deltar i standardiseringsarbetet, är det även viktigt att Sverige kan ha en hög närvaro inom
de internationella samarbetsorganisationerna för ackreditering IAF och ILAC. Det handlar dels om
normal påverkansmöjlighet som aktiv medlem, men framför allt att kunna ta plats på de ledande
positionerna inom respektive organisation. Ledande positioner inom IAF och ILAC leder till
möjligheter att kunna knyta direkta kontakter med andra internationella organisationer såsom WTO,
OECD och UNECE.
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Bilagor
Bilaga 1 Enkät
Frågor om Swedacs uppdrag inom ackreditering, standardisering och export
Swedac har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för hur ackreditering och
standardisering kan användas för att främja svensk export. Som en del i informationsinhämtningen
och kartläggningen vänder vi oss till er, de ackrediterade organen för att få er bild av området.
Er återkoppling är viktig för oss och vi hoppas att ni har möjlighet att bidra i detta viktiga arbete.

1. Vilken är er huvudsakliga verksamhet som ackrediterat organ? Kryssa alla tillämpliga
områden?
(Ange gärna flera svar)

❑

Kalibrering

❑

Provning

❑

Certifiering av ledningssystem

❑

Certifiering av produkter och processer

❑

Certifiering av personer

❑

Medicinskt laboratorium

❑

Verifiering

❑

Kontrollorgan
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2. Hur många anställda har den ackrediterade verksamheten?
(Ange endast ett svar)

❑

1-9

❑

10-49

❑

50-249
250 eller fler

3. Av er totala verksamhetsomsättning, hur stor andel är den ackrediterade verksamheten?
Ange er uppskattade andel ackrediterad verksamhet på en skala från 0 % till 100 %.
(Fördela totalt: 100 %)

Kalibrering

________ %

Provning

________ %

Certifiering av
ledningssystem

________ %

Certifiering av
produkter

________ %

Certifiering av
personer

________ %

Medicin
laboratorium

________ %

Verifiering

________ %

Kontrollorgan

________ %

Övrig ej
ackrediterad
verksamhet

________ %
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4. Har era ackrediterade tjänster högre eller lägre priser jämfört med de icke ackrediterade tjänsterna?
(Ange endast ett svar per fråga)
Upp till
Ingen
Över 10 %
Upp till 10 %
Över 10 %
10 % högre skillnad i
Ej tillämpligt
högre pris
lägre pris
lägre pris
pris
pris
Kalibrering

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Provning

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Certifiering av
ledningssystem

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Certifiering av
produkter

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Certifiering av
personer

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Medicin
laboratorium

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Verifiering

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Kontrollorgan

❑

❑

❑

❑

❑

❑

5. Hur viktigt är ackreditering för er verksamhet?
Ange på en skala från 1-6 där 1 är inte viktigt och 6 är mycket viktigt.
(Ange gärna flera svar)
1

2

3

4

5

❑

❑

❑

❑

❑

Kommentar
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6. Vad är de huvudsakliga fördelarna med ackreditering för er verksamhet? Kryssa alla tillämpliga
fördelar.
(Ange gärna flera svar)

Uppfylla
kundkrav

Ger en
fördel gentemot konkurrenter

Effektiviserar vårt
interna
arbete

Det ger
tillgång till
nya
kunder/
marknader
i Sverige

❑

❑

❑

❑

Det ger
tillgång till
kunder/
marknader
utanför
Sverige

Marknadsföring

Ekonomiska
fördelar

Uppfylla lagkrav

❑

❑

❑

❑

Annat (ange vad)

7. Hur väl instämmer ni i följande påståenden?
Ange på en skala från 1-6 där 1 är Instämmer inte alls och 6 är Instämmer helt och hållet,
alternativt ej tillämpligt
(Ange endast ett svar per fråga)
1

2

3

4

5

6

Ej tillämpligt

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

”våra
certifikat/rapporter under
❑
ackreditering
accepteras
utanför Sverige”

❑

❑

❑

❑

❑

❑

”ackreditering
underlättar
internationell
handel”
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8. Om ni kryssat 1 - Instämmer inte alls svara på föregående fråga, svara gärna på a) och b)
8. a) Var accepteras inte era certifikat/rapporter?
8. b) Vilka områden/varor/tjänster gäller det?

9. Ser ni några nya produkt- eller tjänsteområden och/eller några nya geografiska
områden/ekonomier där ackreditering kan komma att efterfrågas inom fem år?

10. Vad kan göras för att öka kunskapen om nyttan/möjligheten med att använda ackrediterade organ?
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Bilaga 2 Frågeställningar och deltagarlista vid samråd 3 oktober 2017.
1. Finns det goda exempel från branscher, produkter/tjänster eller geografiska områden som
gynnats av tillgängliga standarder och/eller ackreditering/certifiering för att möjliggöra
svensk export?
2. Finns det dåliga/mindre lyckade exempel från branscher, produkter/tjänster eller geografiska
områden där svensk export har haft svårigheter på grund av avsaknad av standarder
och/eller ackreditering/certifiering?
3. Hur kan ackreditering tillsammans med standardisering användas för att främja svensk
export?
4. Finns det bristande kunskap hos exporterande svenska företag om fördelarna med att
använda standarder och ackreditering för att visa att ställda krav är uppfyllda?
5. Finns det en ovilja i vissa länder att erkänna svenska certifieringar, provningar och kontroller
under ackreditering trots att det finns ett globalt system för ömsesidigt erkännande?
6. Inom vilka områden finns det utländska krav på svenska tjänsteexportleverantörer som inte
är förenliga med svensk lagstiftning/EU lagstiftning?
7. Inom vilka områden skulle Sverige kunna öka sin andel av världsmarknaden genom att
erbjuda tjänster under ackreditering?
8. Inom vilka områden saknas standarder och det i övrigt finns begränsade förutsättningar att
använda bedömning av överensstämmelse?
9. Hur kan slutsatserna i projektet förmedlas till berörda företag och intressenter?
Deltagare

Organisation

Karin Rydén
Hiba Zeydi
Anders Karlsson
Bianca Dochtorowicz
Camilla Åberg
Fredrik Göthe
Thomas Korssell
Thomas Borglind
Erika Palmheden
Åsa Tysklind
Magnus Pedersen
Peter Kronvall

Tillväxtverket
Kommerskollegium
Kommerskollegium
Vinnova
SIS
SIS
SEK
ITS
Swedac
Swedac
Swedac
Swedac
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Bilaga 3 Dagordning och deltagarlista vid samråd 22 februari 2018
Dagordning samrådsmöte angående hur ackreditering och standardisering kan användas för att
främja svensk export, rapport för samråd.
1. Syfte och mål med samrådsmötet
2. Swedac presenterar genomförda aktiviteter och utfört arbete.
3. Bordet runt; respektive samrådsorganisation sammanfattar sina huvudpunkter om
rapporten.
4. Kommentarer och diskussion om uppkomna synpunkter.
5. Diskussion om kapitel 7 Informations och kommunikationsinsatser.
6. Sammanfattning
7. Avslut
Deltagare

Organisation

Maria Helle
Camilla Åberg
Fredrik Göthe
Amina Makboul
Erika Palmheden
Peter Kronvall

Tillväxtverket
SIS
SIS
Swedac
Swedac
Swedac

Skrifligt samråd har kompletterat samrådsmötet ovan.
Därutöver har Tillväxtverket, Kommerskollegium, Vinnova, SIS, SEK och ITS inkommit med
kommentarer på förslag på rapport.
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