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SWEDAC är en statlig myndighet som arbetar inom många
samhällsområden. Swedac ackrediterar, det vill säga,
granskar och godkänner, certifieringsorgan, kontrollorgan och
laboratorier som i sin tur kontrollerar, provar och bedömer
alltifrån ledningssystem och hissar till medicinska prover och
miljöfarliga utsläpp. Swedac arbetar för att skapa ett
konkurrenskraftigt näringsliv och trygghet för konsumenter i
ett hållbart samhälle.
SWEDAC tar fram regler som handlare och tillverkare ska
följa i hantering av exempelvis vågar, ädelmetallarbeten,
färdigförpackade varor, elmätare och bensinpumpar.
SWEDAC samordnar också Marknadskontrollrådet, ett nationellt
forum för myndigheter som har till uppgift att kontrollera att
produkter på marknaden följer gällande lagstiftning.

Kvalitetslandet Sverige
2017 är ett år som kännetecknas av utvecklingsarbete.
Både inom Swedac och hos våra kunder, inom Sverige
och EU, menar generaldirektören Peter Strömbäck.
Swedac är inte en synlig aktör i vardagen
för medborgare och företag men vi är i
högsta grad närvarande genom de
olika insatser vi gör. Det handlar om
samhällsnytta i form av säkrare med
borgare, ökad konkurrenskraft för
industrin och främjande av export.
Ackreditering som system för kom
petensprövning i sin nuvarande form
har funnits i Sverige sedan 1989.
Swedac är utpekat som det nationella
ackrediteringsorganet i Sverige, vilket
innebär att myndigheten bland annat
har ansvaret att upprätthålla ackredite
ringssystemet inom Sverige och ansvara
för att det svenska systemet uppfyller
krav i internationellt harmoniserade
standarder. Antal ackrediterade företag
och organisationer i Sverige är ca 1 600.
Räknat per capita är vi därmed ledande
internationellt. Områden som idag finns
inom ackrediteringssystemet är i
huvudsak laboratorier, kontrollorgan,
certifieringsorgan, verifieringsorgan
och anmälda organ.
Vi noterar med glädje att det vi gör
spelar roll inom de områden där vi
verkar. En genomförd enkätundersök
ning under verksamhetsåret visar att
ackrediterade organ anser att ackredi
teringen är viktig för deras verksamhet.
På frågan ”hur viktig är ackreditering
för er verksamhet?” är medelvärdet
5,42 på en sexgradig skala. Likaså på
frågor om ackreditering underlättar
internationell handel och certifikat/rap
porter under ackreditering accepteras
utanför Sverige är det höga svarsvärden.
För dessa tre frågor är medelvärdet
5,05 på en sexgradig skala.
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 ut
tryckt kan man säga att det blir lättare
att utveckla och förbättra verksamheten
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om man först säkerställt att den vilar
på en solid plattform. Vi har därför fort
satt arbetat med att utveckla de om
råden där vi tror att våra insatser kan
göra skillnad. 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. Ett område som reger
ingen ser som prioriterat är testbäddar.
Ackreditering är ett bra verktyg för att
förbättra kvalitetssäkringen och stärka
testbäddarnas konkurrenskraft. Det ger
inte bara ökad tillförlitlighet till test
resultat utan kan också skapa ytterligare
mervärden för de som önskar testa
produkter, tjänster eller processer.
Digitaliseringen leder till en snabb ut
veckling och här kommer ackreditering
att spela en viktig roll t ex i kvalitets
säkring av informationssäkerhet och i
genomförandet av den nya GDPR
förordningen (dataskydd).
Vår roll att samordna den svenska
marknadskontrollen får allt större vikt
och utvecklas. Det har skett en stor
utveckling av marknadsplatser och sätt
att förmedla produkter till konsumenter.
I vissa fall innebär det att det saknas en
ekonomisk aktör som tagit sitt ansvar för
att se till att produkterna får säljas och
användas i Sverige på ett säkert sätt.
För att begränsa de eventuella nega
tiva effekterna av en digitaliserad handel
måste vi möjliggöra för konsumenten
att ta sitt ansvar för sin del i arbetet för
en rättvis och säker e-handel, vilket
bland annat innebär att både branscher
och myndigheter måste bli bättre på att
kommunicera med konsumenterna.
EU-kommissionen presenterade den
19 december en reviderad förordning
om ömsesidigt erkännande och en om
marknadskontroll, det nya så kallade
varupaketet. Detta är ett viktigt steg för
att konsumenter ska kunna känna ökad
trygghet i att produkter de köper är

säkra och företag ska kunna konkurrera
på lika villkor.
Myndigheten är föreskrivande och
tillsynsmyndighet inom reglerad mät
teknik vilket även innefattar färdig
förpackade varor. Föreskrifterna ställer
krav på riktighet hos de instrument som
används i handel mellan företag och
konsument. Korrekta mätvärden skyddar
konsumenten och ger förutsättningar
för näringslivet att konkurrera på lika
villkor. Föreskrifterna som Swedac
utfärdar har sin grund i EU-lagstiftning
men det finns även globala samarbeten.
Året har präglats av ett intensivt inter
nationellt utvecklingsarbete i en rad
internationella organisationer. Exempel
på dessa är EU, WELMEC och OIML.
Förutom den operativa marknads
kontrollen och tillsynen så innebär det
att vi under året fokuserat arbetet på
täta kontakter med bransch och allmän
het då det gäller mättekniska frågor i
form av medverkande i branschdagar,
utbildningar och frågor om regeltolkning.
Swedac är mitt inne i implemente
ringen av den strategi som är fastslagen
2016. Vi har tagit utvecklingssteg framåt
som har burit frukt. Sammantaget har
2017 varit ett intressant år som känne
tecknats av en stark utveckling.

Peter Strömbäck
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Swedac säkrar internationell
handel och kvalitet
Swedacs verksamhet styrs främst av två strategiska
dokument. Instruktionen anger ramarna, medan
regleringsbrevet bland annat talar om vilka mål
Swedac ska uppnå. Regleringsbrevet anger även
hur mycket pengar myndigheten får av staten.
INSTRUKTIONEN
I instruktionen, som är en förordning, definierar regeringen
Swedacs arbetsuppgifter och ansvarsområden. Instruktionen
förändras normalt inte årligen, vilket gör att den har en annan
och mer övergripande funktion än regleringsbrevet. Portal
paragrafen i instruktionen klargör även syftet med verksam
heten: ”Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering
och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse
samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik
och ädelmetallkontroll.”
Utgångspunkten är Sveriges intresse av:
1. en väl fungerande inre marknad som kännetecknas av fri
rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital,
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Regeringen ger Swedac ett nytt regleringsbrev varje år, vilket
skiljer det från regeringens instruktion som gäller fram till att
den eventuellt ändras. Regleringsbrevet innehåller, vid behov,
mer kortsiktiga prioriteringar för myndighetens verksamhet.
Innehållet i regleringsbreven utgår från riksdagens beslut om
statsbudgeten och regeringens ambitioner. Merparten av
Swedacs verksamhet finansieras dock genom att kunder
betalar för Swedacs tjänster.
VISION
Swedacs verksamhet medverkar till att skapa en öppen och
global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv samt trygga
konsumenter i ett hållbart samhälle.
MISSION
Swedac erbjuder effektiva ackrediteringsordningar, upprätt
håller regelverk för ädelmetallarbeten och tillförlitliga mät
ningar samt samordnar svensk marknadskontroll. Swedacs
värdegrund baseras på att vi är engagerade, vi samarbetar,
är respektfulla och ansvarstagande.

2. ett öppet och starkt multilateralt handelssystem, och

STRATEGI

3. behovsanpassade kontrollordningar som bidrar till säkerhet
och hög kvalitet.

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

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

INTERNATIONELL
KVALITETSINFRASTRUKTUR

§

Riksdagen

Standardisering

Ackreditering

Mätteknik

PRAKTISK NYTTA
MedFöretag
borgare
Export

Verifiering

Innovation

Certifiering

Myndigheter

Besiktning

Kalibrering
Marknadskontroll
Provning
Rättvis konkurrens

Tillit
Säkra produkter

Kvalitet
Trygghet

Effektivitet
Kvalitet

Ökad handel
Välfärd
Fungerande samhälle

MYNDIGHETER
I kvalitetsinfrastrukturen ingår myndigheter som har i uppgift
att säkerställa skydd av medborgare och miljö.

METROLOGISKA (MÄTTEKNISKA) INSTITUTIONER
Mättekniska institutioner säkerställer riktiga mätningar inom
tre huvudområden: vetenskaplig mätteknik, industriell mät

TEKNISKA FÖRESKRIFTER FÖR SÄKERHET

teknik och reglerad mätteknik. De säkerställer att mätare,

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

exempelvis butiksvågar, bensinpumpar och elmätare, mäter
rätt och att en meter är en meter. I Sverige är Swedac

JURIDISKA SANKTIONSMÖJLIGHETER

STANDARDISERINGSORGAN

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

Standardiseringsorgan är organisationer som utvecklar,
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§

NATIONELL
KVALITETSINFRASTRUKTUR
Institutioner
KvalitetsLagar
& Kravställare
säkring

myndigheten för reglerad mätteknik.

samordnar och utfärdar tekniska standarder. Huvudman för
standardiseringen i Sverige är SIS, Swedish Standards
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Institute, som också ansvarar för det officiella registret över
svensk standard.
CERTIFIERINGS-, KONTROLL- OCH BESIKTNINGSORGAN
I Sverige finns idag cirka 35 ackrediterade certifieringsorgan,
1 100 ackrediterade kontroll- och besiktningsorgan samt
360 ackrediterade laboratorier. Ett kontrollorgan, eller ett
besiktningsorgan, gör kontroller mot en teknisk standard
eller enligt en professionell bedömning. Detta kan till exempel
gälla bilbesiktning eller kontroll av cisterner. Kontrollorganens
uppgift är alltså att undersöka om en produkt lever upp till
lag- och säkerhetskrav. Ett certifieringsorgan utfärdar
certifieringsintyg, vilket betyder intyg om att en verksamhet
eller en person lever upp till kraven i en standard eller en
kravspecifikation. De ackrediterade certifieringsorganens
uppgift är alltså att undersöka om en produkt, tjänst eller
företag lever upp till krav på till exempel kvalitet eller miljö
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prestanda, som då berättigar till ett intyg. Intyget visar på att
man har ett system som stöder ständiga förbättringar och
uppfyller grundläggande lag- och säkerhetskrav.
ACKREDITERINGSORGAN
Ackreditering är ett globalt system för kompetensprövning
enligt internationella standarder. I Sverige är det Swedac som
är nationellt ackrediteringsorgan, det vill säga den myndighet
som granskar de som kontrollerar, exempelvis granskar
Swedac de som utför bilbesiktning.
MARKNADSKONTROLLMYNDIGHETER
Myndigheter som har till uppgift att kontrollera att alla tjänster
och produkter som finns på marknaden är säkra och god
kända. I Sverige är Swedac den myndighet som samordnar
de marknadskontrollerande myndigheterna i Marknads
kontrollrådet.
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Granskning av koldioxidutsläpp
inom sjöfarten

På Jamaica med ett långsiktigt mål

Från och med 2018 träder två ny EU-förordningar i
kraft som ska reglera koldioxidutsläppen inom sjöfarten. Koldioxidutsläpp ifrån samtliga fartyg som
angör en europeisk hamn kommer att granskas.

Swedac är tillbaka på Jamaica för att vidareutveckla
det ackrediteringsorgan som myndigheten var med
och startade upp 2000. Genom utvecklingen av det
Jamaicanska ackrediteringsorganet JANAAC förbättras förutsättningarna för export, vilket är viktigt
för hela landets utveckling.

Inom EU står den internationella sjöfarten för cirka 4 procent
av utsläppen av växthusgaser och som ett första steg i arbetet
med att minska koldioxidutsläppen ska fartygens koldioxid
utsläpp granskas.
De nya EU-förordningarna innebär att alla fartyg som är
större än 5000 bruttoton måste rapportera hur mycket kol
dioxid de släpper ut på resor till och från hamnar inom EU.
Fartygsägarna är också skyldiga att lämna uppgifter om
fartygens energieffektivitet. Alla fartyg som lägger hamn
inom EU berörs av den nya förordningen.
– Det gäller alla fartyg som anlöper europiska hamnar,
oavsett vilket lands flagga de seglar under. Läggar de hamn
inom EU så ska uppgifter om deras koldioxidutsläpp rappor
teras in, säger Helen Nyman, enhetschef för miljö och hälsa
på Swedac.
För att granskningen av fartygens utsläppsrapporter ska
vara tillförlitliga ska granskningen göras av ackrediterade
företag. Först ut i Sverige att ackrediteras för att kunna
kontrollera och intyga att fartygens utsläppsrapporter
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stämmer blev företaget MRV Control.
– Det här ska börja gälla 2018 och om målen ska kunna
uppfyllas så behöver det finnas tillräckligt många ackrediterade
bolag inom EU vid årsskiftet. Vi hoppas att fler svenska
bolag kommer vilja bli ackrediterade, säger Helen Nyman.
Tomas Holm som är chef för enheten för industri på
Swedac ser dessutom att brexit kan komma att påverka
ackrediteringen av företag:
– Eftersom det är ett EU-system kan de som idag har sin
ackreditering i Storbritannien – beroende på vad de kommer
fram till i brexitförhandlingarna – behöva söka sig till andra
stater. Det innebär att vi skulle kunna få utländska kunder på
det här området.
Tanken är att regelverket framöver ska utökas med ett
system med utsläppsrätter liknande de som nu finns för
industri och flyg.
EU-förordningarna om koldioxidmätningar inom sjöfart
heter 2015/757 och 2016/2072.
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Swedac bistod i arbetet med att bygga upp Jamaicas
nationella ackrediteringsorgan JANAAC (Jamaica National
Agency for Accreditation) under åren 2000–2008. Genom ett
EU-finansierat projekt hjälper nu Swedac till att utveckla
organets tjänster för ackreditering av besiktningsbolag och
kalibreringslaboratorier. Swedac stödjer det jamaicanska
ackrediteringsorganet bland annat genom utbildning på
plats i Jamaica och med studiebesök i Sverige hos både
Swedac och ackrediterade organisationer. JANAAC:s verk
ställande direktör Sharonmae Shirley besökte tillsammans
med ackrediteringschef Nickoe Boothe-Thompson och ett
antal bedömare Sverige i november för utbyte av kunskap
och erfarenheter.
Per Lundmark, chef för enheten för internationell utveckling,
menar att fler och förbättrade tjänster för kvalitetssäkring är
ett starkt bidrag till ökad hållbarhet.
– Genom pålitlig kvalitetssäkring ökar möjligheterna för
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export, vilket i sin tur kan öka sysselsättningen och på lång
sikt motverka fattigdom.
Samarbetet med JANAAC har gett Swedac ett antal
viktiga lärdomar att ha med sig i framtida internationella
utvecklingsprojekt. I april 2018 tar projektet slut och då har
JANAAC fått kunskap och verktyg som är viktiga både för
säkerhet och export, och på sikt för hela Jamaica. Sam
arbetet med Swedac ger JAANAC bland annat lärdomar om
hur de kan få organisationer att vilja ansöka om ackreditering.
I Jamaica är ackreditering inte obligatoriskt inom något
området, vilket gör just motiveringen att ansöka viktigt.
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Att testa i en kvalitetssäkrad miljö

Säkrare arbetsmiljö med
certifierade pannoperatörer

Innovation och utveckling av varor och tjänster spelar
en viktig roll för Sveriges näringsliv och offentlig
sektor. En del i att säkerställa att Sverige ligger i
framkant inom dessa områden är tillgång till testoch demonstrationsmiljöer, även kallat testbäddar.
Därför lanserade regeringen Testbädd Sverige, en
satsning på att nya idéer och innovationer ska
testas i Sverige.

Ackreditering är en oberoende kontroll av en organisations kompetens, metoder, processer och rutiner.
Kontrollen är till för att säkerställa att kvalitetskrav
uppfylls enligt en bestämd standard. Under 2017
blev personcertifiering av pannoperatörer ett nytt
område för ackreditering.

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi
och offentlig sektor – ofta i samverkan med varandra – kan
utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, processer
eller organisatoriska lösningar. I en testbädd kan nya pro
dukter och processer testas under verkliga betingelser.
Själva testbädden kan ta sig olika uttryck och omfatta allt
ifrån en specifik mätutrustning eller testlaboratorium till en
samhällsfunktion eller ett bostadsområde.
Under 2017 fick VINNOVA i uppdrag av regeringen att
göra en kartläggning av nuläget när det gäller svensk testoch demonstrationsverksamhet. VINNOVA:s utredning ska
vara klar den 1 mars 2018. De har även fått i uppdrag att
etablera en nationell samordnande funktion som ska;
stärka test- och demonstrationsverksamheten i Sverige,
verka för internationellt attraktiva testmiljöer samt
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marknadsföra dessa till företag och investerare.
– Testbäddar är strategiskt viktiga för att främja innovation
och stärka den svenska konkurrenskraften. Att kunna testa
och verifiera både nya och kommande produkter för industrin
är centralt. Där pågår det nu ett ganska stort utvecklings
arbete nationellt och vi är med i den matchen, säger Peter
Strömbäck, generaldirektör för Swedac.
Swedac har under året bidragit med kunskap om hur
test- och demonstrationsmiljöer kan kvalitetssäkras genom
användningen av ackreditering. Genom ackreditering kan
bland annat testresultatens tillförlitlighet öka. Swedacs för
slag till stärkt kvalitetssäkring av test- och demonstrations
miljöer innebär dels att de laboratorier som används ska
vara ackrediterade, dels att de leverantörer som erbjuder
tjänster kopplat till testbäddar ska ha certifierade lednings
system för kvalitet.
– Ackreditering är ett bra verktyg. Det är bra för den
som ska använda testmiljöerna, de kan vända sig till en
ackrediterad aktör och veta vad de får. Det är bra för de
som är ackrediterade, de får en större marknad och
möjlighet att attrahera intressenter från utlandet, menar
Peter Kronvall, som är utredare på Swedac.
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Trycksatta anordningar såsom pannor finns inom många
olika områden – allt från processindustrin och byggbranschen
till sjukhus och hotell. Om en trycksatt anordning är bristfällig
och exploderar kan det orsaka både stor skada på byggnaden
och fara för människor i byggnaden samtidigt som det finns
risk för läckage av farlig gas. Den som hanterar pannan, det
vill säga pannoperatören, riskerar att utsättas för en tryckvåg
eller träffas av delar som varit dåligt fastsatta.
Det är viktigt att pannoperatören har god kunskap och
kompetens för uppgiften. På initiativ av Arbetsmiljöverket
införs nu krav på att pannoperatören ska vara certifierad,
med syfte att höja säkerheten inom området. De vände sig
till Swedac för råd i processen. Certifierad kompetens
bidrar även till bättre arbetsmiljö och minskad påverkan på
tredje person.
– Vi har arbetat tillsammans med Arbetsmiljöverket och
stöttat deras arbete utifrån den verktygslåda vi har – alltså
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ackreditering, säger Kristina Hallman som är chef för
Swedacs ackrediteringsavdelning. Det har varit ett bra
samarbete och det känns kul att kunna bidra till att förbättra
arbetsmiljön i Sverige.
Personcertifiering är ett sätt att verifiera kompetens och
kan också höja kvaliteten inom ett yrkesområde. Vad som
krävs för att bli certifierad varierar mellan professioner.
För pannoperatörer gäller det bland annat kunskaper om
riskerna med att arbeta med en panna, tekniken bakom
styr- och reglersystem samt grundläggande principer.
Även kunskap om säkerhetsutrustning, nödsituationer och
larm ställs det krav på.
Certifiering av pannoperatörer tar sin form i en skriftlig
examination hos ett certifieringsföretag. Företaget som
utfärdar certifieringen ska vara ackrediterat av Swedac.
– En vinst med ackreditering är att det skapar tydlighet.
Det finns en standard eller en kravställning, en lista på vad
som ska vara uppfyllt. Aktören kan visa att man har den
kompetens som krävs, säger Hallman.
De nya föreskrifterna började gälla 1 december 2017 och
går att läsa i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3.
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Stort intresse för ”Din produkt, ditt
ansvar 2017”

FLERA NYA STANDARDER

HÖG AMBITIONSNIVÅ INOM IT-SÄKERHET

Fyra nya standarder har kommit under året. De rör alltifrån
mutor, hållbar upphandling, provnings- och kalibrerings
laboratorier till ackrediteringsorgan.
”ISO 37001, Ledningssystem mot mutor – krav och vägled
ning” är en ny internationell standard som ska implementeras
i olika typer av verksamheter för att upptäcka och förebygga
mutor i tid.
”ISO 20400, Hållbar upphandling – vägledning” är en
internationell vägledningsstandard för hållbara upphandlingar
och inköp, och den första i sitt slag.
”17025 – Standarden för provnings- och kalibrerings
laboratorier” används vid ackreditering av laboratorier. I den
nya utgåvan av standarden ställs bland annat hårdare krav
på att laboratorier ska hantera risker och möjligheter på ett
systematiskt sätt.
”17011 – Standarden för ackrediteringsorgan” används när
ackrediteringsorgan bedömer varandra. Standarden har sin
utgångspunkt i ledorden kompetens, opartiskhet och konse
kventa processer och förutsätter att ackrediteringsorgan har
en arbetsprocess som följer dessa.
Även under 2018 kommer det flera nya standarder, bland
annat en standard för arbetsmiljö (ISO 45001) som träder i
kraft 1 januari.

Säkerhetshot och intrång är högst aktuellt inom IT-sfären
idag. Ett välfungerande, uppdaterat och säkert IT-system är
någonting som Swedac prioriterar.
Allt fler organisationer drabbas idag av bland annat
ransomware som tvingar användaren att betala för att
avkryptera sina filer. Det här medför att allt högre krav ställs
på att IT-systemen ska vara uppdaterade och resistenta mot
yttre hot. Swedac har en hög säkerhetsambition och ser
IT-säkerhet som ett prioriterat området.
Richard Ericsson, enhetschef för IT och service, förklarar
den höga ambitionen med att det har med förtroendet för
organisationen att göra. Swedac ska stå för säkerhet och
kvalitet i alla led, vilket ställer höga krav på IT-säkerheten.
Swedac arbetar kontinuerligt med systemen för att hålla
dem uppdaterade och säkra.
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Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

Seminariet riktar sig till de som tillverkar, importerar och säljer
varor. Intresset var rekordstort och drygt 180 företags- och
myndighetsrepresentanter deltog under dagen. Några av
frågorna som diskuterades var vilka skyldigheter man har som
tillverkare, importör respektive distributör, hur företag uppfyller
reglerna och hur myndigheterna kontrollerar marknaden.
Marknadskontroll är till för att skapa skydd och säkerhet för
konsumenter och arbetstagare, såväl som ett sunt företags
klimat där oseriösa företag inte kan skaffa sig konkurrens
fördelar genom att bryta mot regelverket.
– Bland de viktigaste uppdragen vi har är att informera
ekonomiska aktörer om gällande regelverk och att underlätta
kontakter mellan myndigheter och näringslivet, säger Åsa
Tysklind som är avdelningschef för juridik och inre marknad
på Swedac och ansvarar för samordningen av den svenska
marknadskontrollen. Det är därför väldigt roligt att intresset
för seminariet blir större för varje år.
Under seminariet lyfte EU- och handelsminister Ann Linde
marknadskontrollens betydelse. Det blev även tydligt att en
effektiv marknadskontroll efterfrågas av många företag.
– De flesta företag vill göra rätt, men det är inte alltid så lätt,
säger Tysklind. Vi vill att alla ska känna till att det finns många

EU- och handelsminister Ann Linde tar emot marknads
kontrollutredningens slutbetänkande från särskilda utredaren
Annika Brickman.

Förslag till ny lag om marknads
kontroll
Den 12 september överlämnades den utredning som
regeringen gett tidigare justitierådet Annika Brickman i
uppgift att genomföra. Enhetliga, skärpta befogenheter
för myndigheter och initiativ för att stärka marknadskontrollen är några av förslagen i utredningen.
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Vartannat år anordnar Marknadskontrollrådet, som
består av 19 statliga myndigheter, seminariet Din produkt,
ditt ansvar, tillsammans med branschorganisationerna
Business Sweden, Svensk Handel och Teknikföretagen.
2017 var det dags igen.

Bild från seminariet ”Din produkt, ditt ansvar”

myndigheter och organisationer som kan hjälpa företag att
hitta rätt i ett ofta svårgenomträngligt regelverk.
Komplexa regler, stor okunskap bland ekonomiska aktörer
om gällande produktlagstiftning, bristande samarbete mellan
tull- och marknadskontrollmyndigheter, otillräckliga resurser
och ökad e-handel utgör hinder för en effektiv gräns- och
marknadskontroll, slår EU-kommissionen fast i sin strategi
för den inre marknaden, vilket deltagarna i det avslutande
panelsamtalet instämde i.
– Vi ser fram emot kommande lagförslag från EU-kommis
sionen och den nationella marknadskontrollutredningen, säger
Tysklind. Det skulle kunna leda till skärpta och tydligare regler.
På så sätt kan vi uppnå en mer effektiv marknadskontroll.

Lagförslaget i utredningen ”Marknadskontrollmyndigheter –
befogenheter och sanktionsmöjligheter” (SOU 2017:69) syftar
till att ge alla marknadskontrollmyndigheterna samma
befogenheter och sanktionsmöjligheter för att underlätta
samarbete mellan myndigheter och göra förutsättningarna
tydligare för företag.
– I dagsläget skiljer det sig åt mellan myndigheter när det
gäller befogenheter. Det finns flera exempel på myndigheter
som saknar befogenheter som andra har, såsom rätt att göra
anonyma inköp, rätt till ersättning för provningskostnader
och rätt att ta ut sanktionsavgifter, säger Anna Stattin som är
utredare på Swedac och deltog som expert i utredningen.
Den föreslagna lagen skulle ge alla marknadskontrollmyndig
heter samma befogenheter och sanktionsmöjligheter. Det
skulle i sin tur underlätta samarbete mellan myndigheter och
göra förutsättningarna tydligare för företag.
Ett annat förslag i utredningen är att göra det enklare för
myndigheter att dela information om bristfälliga produkter
med varandra, genom att införa sekretessbrytande bestäm
melser mellan myndigheter. Ytterligare förslag är att se över
de svenska reglerna för CE-märkning, att tydliggöra myndig
heternas marknadskontrollansvar, att öka samordning av
insatser och att förbättra information till företag.
Lagen om marknadskontroll föreslås omfatta både nya och
begagnade produkter, konsumentprodukter och produkter för
yrkesmässigt bruk, det harmoniserade och det icke harmoni
serade området samt föreslås träda i kraft 1 januari 2019.
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Swedac finner brister vid
kontroll av vågar
Hur säkra kan vi vara på att de vågar vi använder för att
väga bagaget på flygplatsen eller maten i affären väger
rätt? Swedac har funnit att både flygplatser och butiker
brister i att uppfylla de krav som ställs på vågarna.
Swedac gjorde under 2017 en undersökning av bagagevågar
på flygplatser. På endast två av sju flygplatser uppfyllde
vågarna de krav som ställs. Märkningskontrollen på de drygt
200 bagagevågarna visade att omkring hälften av vågarna
hade tagits i bruk trots att de inte var bedömda mot kraven.
Av de som var bedömda användes majoriteten trots brutna
plomberingar.
– Framförallt måste tillverkarna av de här vågarna bli bättre
på att följa kraven för CE-märkning. Sen behöver företagen
som driver flygplatserna se till att vågarna genomgår kontroll
om plombering bryts, till exempel efter en reparation av
vågen, säger Mattias Bårström, utredare på Swedac.
I de senaste årens stickprovsundersökningar av drygt
1000 butiksvågar runt om i Sverige fann Swedac att större
butiker är bättre på att följa regelverket om återkommande
kontroller än vad mindre butiker är. I små affärer med upp till

Nya föreskrifter om hastighets‑
regulatorer för tunga fordon
Transportstyrelsen meddelade under hösten 2017 nya
föreskrifter om kontroll av hastighetsregulatorer. En av
nyheterna i föreskrifterna var att när en färdskrivare
behöver justeras i samband med den periodiska kontrollen
av skrivaren, måste även hastighetsregulatorns
begränsningsfunktion kontrolleras.
En hastighetsregulator är en anordning som har till huvud
uppgift att reglera bränsletillförseln till motorn för att på så
sätt begränsa fordonets hastighet till ett fastställt värde.
Anordningen kan vara integrerad i fordonet redan från fabrik,
eller vara en separat teknisk enhet som har eftermonterats.
Syftet med regelverket om hastighetsbegränsande anord
ningar är i grunden att förbättra trafiksäkerheten och
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två vågar var det bara 27 % av vågarna som uppfyllde kraven.
Den vanligaste anledningen till att dessa vågar inte uppfyllde
kraven var att de inte hade kontrollerats de senaste två åren.
Av samtliga undersökta vågar uppfyllde 67 % kraven.
– Vågarna ligger till grund för det konsumenten betalar och
det är viktigt att säkerställa att konsumenten inte blir lurad,
säger Magnus Danielsson, avdelningschef för reglerad
mätteknik.

begränsa personskadornas omfattning vid olyckor med
tunga transportfordon och bussar. Eftersom luftföroreningar
och bränsleförbrukning därigenom minskar antas regleringen
även gynna miljön och ekonomin.
Att hastighetsregulatorer ska kontrolleras av ackrediterade
verkstäder är i sig ingen ny företeelse, utan sådana kontroller
har varit föreskrivna i vissa fall sedan mer än tjugo år tillbaka.
Dock har det inte tidigare funnits någon form av återkommande
kontroll, vilket det nu i stort sett blir som en konsekvens av
regeländringen.
Genomförandetiden för de nya föreskrifterna var osedvanligt
kort, bara cirka en månad. Dock hade fordonsverkstäderna
informerats om de kommande förändringarna redan under
vintern 2016/2017 i samband med branschträffar som anord
nats genom ett samarbete mellan Swedac och Transport
styrelsen.
Förändringarna innebar att de fordonsverkstäder som sedan
tidigare hade ackreditering för kontroll av färdskrivare i all
hast behövde anpassa sig till förändringarna, med utbildning
av personalen, anpassning av metoder och rutiner etc, samt
därefter ansöka om utökad ackreditering hos Swedac.
Genom att de sökande företagen i huvudsak kunde pre
sentera ansökningshandlingar och tillhörande dokumentation
med bra kvalitet kunde den stora anhopningen av ärenden
hanteras koncentrerat och effektivt genom gemensamma
ansträngningar av Swedacs personal. Bedömningarna kunde
göras administrativt, utan platsbesök. Vissa frågor, exempel
vis hur kontroll av hastighetsregulatorns funktion utförs vid
autentiska färdskrivarkontroller, återstår att följa upp i sam
band med tillsyn. Flertalet av de sökande företagen fick sina
beslut i nära anslutning till ikraftträdandet, eller strax därefter.
Det finns nu 240 verkstäder som har det nya kontrollområdet
i sina beslut, och endast något fåtal ytterligare ansökningar
kan förutses.

NORRBOTTENS BENSINPUMPAR FÅR GODKÄNT

SWEDAC HAR INFÖRT NY AVGIFTSMODELL

Bilister i Norrbotten behöver inte oroa sig för felaktiga
bensinpumpar. Under 2017 har Swedac genomfört tillsyn av
bensinmackarnas bränslemätare i elva av länets 14 kommuner,
och mackarna får generellt ett bra betyg.
Totalt sett var det 47 bensinmackar tillhörande tio olika
bensinföretag – Circel K, Gulf, Ingo, OKQ8, Preem, Qstar,
Shell, Skoogs Bränsle AB, St1 och Tanka – som granskades.
Efter tillsynsprojektet var det endast en mack som hade
kvarstående anmärkning och den gällde endast hur bensin
pumparna var märkta.
– Resultatet visar att man som konsument kan vara trygg
med att man får det man betalt för när man tankar bilen.
Avsaknaden av stora avvikelser blir ett kvitto på att kvalitetsoch kontrollsystemet för bränslemätare fungerar, säger
Magnus Danielsson, avdelningschef för reglerad mätteknik.

Syftet med den nya avgiftsmodellen är att förenkla, öka trans
parensen i reglerna samt att avgifterna bättre ska motsvara
Swedacs arbetsinsats. Övergången till det nya systemet har
skett successivt där certifiering var först ut 2015. 2016 infördes
modellen för kontrollorgan och anmälda organ och 2017 gick
slutligen laboratorier in i den nya modellen.
Den nya modellen är uppbyggd av tre delar; grundavgift,
tillsynsavgift (förväntad tidsåtgång) samt kostnader för resa
och logi. Modellen ser likadan ut och har samma struktur för
samtliga verksamheter, däremot kan tidsåtgången och kom
plexiteten variera mellan verksamheter vilket medför att även
priset varier.

SWEDAC | ÅRSBERÄTTELSE 2017

17

På nya uppdrag från regeringen

Swedac finansieras främst
via avgifter
Huvuddelen av Swedacs intäkter kommer från avgifter. De
ackrediterade företagen betalar avgifter för sina ackredite
ringar. Inom reglerad mätteknik betalas avgifter för tillsyn inom
bland annat värme, vatten och elområdena. Bara en mindre
del av verksamheten finansieras med anslag från staten.
Den största andelen, 87 procent av omsättningen, utgörs
av så kallad uppdragsverksamhet som består av ackredite
ring och internationella projekt.
Ackrediteringsverksamheten finansieras av kundernas

avgifter, som ska täcka samtliga kostnader för ackredite
ringen. Internationella projekt finansieras via intäkter, där de
som beställt projekten betalar alla kostnader. Den anslags
finansierade verksamheten utgör 13 procent av omsätt
ningen och består av till exempel rådgivning/information,
marknadskontroll, föreskriftsarbete och reglerad mätteknik.
Den totala omsättningen uppgick 2017 till 187 miljoner
kronor. Fullständig årsredovisning finns att läsa på
swedac.se.

Swedacs resultaträkning
BELOPP I TKR
Verksamhetens intäkter
Intäkt av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa

Ackreditering skapar en tydlig infrastruktur för
kvalitet. Handelshinder försvinner och svenska
företag kan exportera sina varor till andra länder.
Men nu står Sverige inför ett antal utmaningar på
den internationella marknaden – bland annat brexits
konsekvenser och fortsatt nationell tillväxt.
Under året fick Swedac i uppdrag från regeringen att utreda
två frågor: Vad kan Storbritanniens utträde ur EU få för följder
för varuhandeln? Hur kan ackreditering och standardisering
användas för att främja svensk export och därmed säkra
Sveriges tillväxt?
Den 6 december 2017 lämnade Swedacs generaldirektör
Peter Strömbäck över rapporten om brexit till EU- och
handelsminister Ann Linde. Myndighetens bedömning är att
det brittiska utträdet ur EU skapar stora förändringar för
import och export eftersom Storbritannien blir ett tredje land.
Den fria varurörligheten inom EU bygger på att en produkt
som är godkänd i ett land kan cirkulera fritt i hela EU. Det
har sin grund i en EU-gemensam plattform bestående av
bland annat tekniska regler, standarder och avtal. Nu när
Storbritannien har valt att lämna EU tar de med sig en kopia
av den gemensamma plattformen.
– Det finns en risk att kopian utvecklas annorlunda än
originalet, vilket kan få negativa effekter för handeln och
EU:s inre marknad, säger Strömbäck. Ett antal frågor
behöver lösas för att mildra konsekvenserna för import och
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export av produkter. Vi tar upp de frågorna i vår rapport.
Hur exporten kommer att påverkas beror även på hur
Storbritanniens framtida lagstiftning kommer att se ut.
Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019.
Den andra utredningen, hur ackreditering kan stärka
svensk export, ska Swedac slutrapportera den 30 mars
2018. Arbetet är i full gång. Både fall där ackreditering är en
framgångsfaktor och där ackreditering fungerar mindre bra
ska väljas ut och analyseras.
– Vi började med ett samrådsmöte för att få bred input,
säger Peter Kronvall som är utredare på Swedac. Då träffade
vi representanter för Sveriges standardiseringsorgan,
Vinnova, Tillväxtverket och Kommerskollegium. Vi har
definierat fler intressenter vi behöver prata med, bland annat
ackrediterade organisationer som har att göra med handel
utanför Sverige.
Arbetet fortsätter med fördjupning i utvalda fall, kontakt
med olika intressenter och en enkätundersökning av ackredi
terade organ. Rapporten ska även ge förslag på hur informa
tionen ska spridas.
– Det finns få forum där ackrediteringens roll för export
diskuteras. Att få en praktisk beskrivning av systemet, hur
helheten fungerar, kan hjälpa exporterande företag att
hamna på rätt spår på en gång, säger Kronvall.
Att Swedacs arbete gör nytta och stödjer svensk export
har under det gångna året alltså blivit ännu tydligare genom
regeringsuppdrag om ackrediteringens funktion i handeln.
SWEDAC | ÅRSBERÄTTELSE 2017

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
- Kostnader för konsulter
- Övriga diftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa
Årets kapitalförändring
SWEDACS INTÄKTER 2017
87 %

13 %

2017

2016

24 515
161 850
746
55
187 166

25 122
151 308
0
44
176 474

−102 693
−5 885

−103 152
−5 695

−62 276
−20 725
−341
−2 549
−194 469

−47 507
−18 788
−304
−2 573
−178 019

−7 303

−1 545

SWEDACS VERKSAMHETER 2017
7%

61 %

9%

23 %

Anslag

Avgifter och andra ersättningar

Ackreditering
Kontrollordningar
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Internationellt utvecklingsarbete
Reglerad mätteknik

19

Sverige i täten internationellt

Gillar att vara
spindeln i nätet

Carolina Carlsson gillar att strukturera, planera, vara
spindeln i nätet och hålla kontakt både externt och
internt. Nu har hon jobbat sitt första år på Swedac
som koordinator på enheten för miljö och hälsa.

Inom loppet av ett halvår knep Swedac åt sig två
toppositioner i världens viktigaste samarbets
organisationer för kvalitetskontroll och ackreditering
– ILAC och IAF. Det ses som ett tecken på att ”lilla
landet Sverige” ligger i framkant.
Två förtroendeuppdrag inom internationella samarbets
organisationer är ett tydligt bevis för att Sverige befäst sin
roll i internationella sammanhang. ILAC och IAF är de inter
nationella organisationer som samordnar ackrediteringsorgan
som jobbar med laboratorier och kontrollorgan respektive
certifieringsorgan. Gemensamt är deras syfte – att varor och
tjänster inom deras områden ska kunna hålla samma standard
över nationsgränser, så att konsumenternas trygghet ökar
och handeln stärks.
På ordförandeposten för ILAC sitter Merih Malmqvist
Nilsson, ställföreträdande generaldirektör för Swedac.
– Sverige är ett litet land på världskartan men har en hög
profil globalt. Vi är tongivande när det gäller kvalitetsarbete.
Jag vill hävda att vi tänker på lite längre sikt – vi kan ta de
globala organisationerna ett steg vidare i att tänka nytt.
På en av av stolarna i IAF:s styrelse sitter Peter Kronvall,
som är utredare på Swedac. Han blev under året utnämnd
till Director representing High Income Economies. Det
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innebär att han representerar de av IAF:s medlemmar som
enligt världsbanken klassas som höginkomstländer.
– Den här typen av positioner gör det möjligt för oss att
påverka ackrediteringens utveckling världen över, säger
Kronvall. Och så underlättar det när vi ska ta till oss inter
nationella regler och bestämmelser – vi har varit med och
utvecklat dem.
Kronvall var dessutom ordförande i EA:s kommunikations
kommitté till och med 2017 och leder för ILAC och IAF:s
räkning en arbetsgrupp för att ta fram material som rör
samarbete mellan ackrediteringsorgan i olika länder. Det
finns mycket att göra.
– Det krävs en del arbete, medger Kronvall. Vi jobbar
hårt med att utveckla internationella strategier.

– Jag har väldigt roligt. Rollen som koordinator passar mig
bra, det är spännande och blir aldrig enformigt.
Det var för ett drygt år sedan som Carolina fick sin fasta
anställning på Swedac. Hon var då 26 år och hade en
kandidatexamen på fickan och inte mindre än åtta års yrkes
arbete bakom sig, både i mataffär och som domstolshand
läggare på tingsrätten i Borås.
Hennes Swedacresa började egentligen lite tidigare,
med praktikplatsen hon hittade under sin utbildning på det
administrativa programmet.
– De flesta av mina kursare sökte sig till kända ställen som
kommunen så det kändes inte smart att söka sig dit. Jag
satsade istället på Swedac som färre känner till och blev
jätteglad när det fanns plats på avdelningen för
verksamhetsstöd.
Ett år senare sökte hon jobbet som koordinator på enheten
för miljö och hälsa, ett minst sagt variationsrikt arbete,
berättar hon:
– Här jobbar man med både miljö- och medicinlaboratorier
och certifieringsorgan. Vi skapar till exempel bedömnings
team utifrån de kompetenser som krävs, skriver avtal, bokar
så att alla är på rätt ställe på rätt tidpunkt, konterar fakturor
och uppdaterar databasen.
HÄFTIG ARBETSPLATS

Carolina Carlsson

hon. Att Swedac har en betydelsefull roll i samhället är en
viktig del.
– Swedac är verkligen en häftig arbetsplats. Det är inte
många som känner till vad vi gör, folk liksom bara förväntar
sig att hissen ska fungera eller att vattnet är bra. Men vi
bidrar till det genom vår verksamhet. Det känns fint att få
arbeta med så bra saker.
Hon funderar lite till över varför hon trivs på jobbet.
– Det är också en väldigt välkomnande stämning, det är
lätt att prata med alla oavsett vilken roll man har och jag har
jättebra arbetskamrater. Man lär känna många genom de olika
projekten. Så bra bemötande, blir nog mitt svar på frågan.
VAD GÖR DU OM TIO ÅR?
– Oj, då är jag 37! Men jag trivs så jag jobbar nog kvar. Det är
många som gör det, historiskt sett har personalomsättningen
varit låg här.
Carolina uppskattar att ha erfarna kollegor omkring sig.
– Det är väldigt värdefullt. Vi var tre som anställdes i olika
roller på samma enhet när jag började och säkert var vi lite
jobbiga med våra frågor, men det är nog bra att någon ny
kommer in ibland och undrar över rutinerna. Förhoppnings
vis kan det bidra till effektivare verksamhet.
– Det är bra med blandningen.

Carolina får svårt att välja när hon får frågan om vad som är
det bästa med Swedac. Det är så mycket som är bra, tycker
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Organisation och ledning

Insynsråd

Ackrediterings
kommitté

Generaldirektör

Juridik och
inre marknad

Verksamhetsstöd

Ordlista
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mätteknik

Utveckling och
kommunikation

Ackreditering

ACKREDITERING

MARKNADSKONTROLL

Ackreditering är ett formellt erkännande av att ett företag eller
en organisation har kompetensen att utföra vissa specificerade
uppgifter inom provning, kontroll och certifiering. Kompetens
prövning görs enligt europeiska och internationella standarder.
Swedac kontrollerar regelbundet att företaget eller organisationen
i fråga är kompetent att utföra de uppgifter som de en gång
ackrediterats för. Syftet med ackreditering är att säkerställa att
uppdragen utförs opartiskt och korrekt och grundas på inter
nationellt erkända standarder.

Marknadskontroll innebär att myndigheter ska övervaka mark
naden och säkerställa att tillverkare och andra ekonomiska
aktörer fullgör sina skyldigheter och endast säljer produkter
som uppfyller lagstiftningens krav. Swedac är ansvarig myndig
het för samordning av den svenska marknadskontrollen.

BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
Bedömning av överensstämmelse är en process där det visas
om specificerade krav avseende en produkt, en process, en
tjänst, ett system, en person eller en organisation är uppfyllda.

Ekonomi och
personal

Miljö och hälsa

Internationell
utveckling

Industri

IT och service

Fordon och
kontroll

CERTIFIERING
Certifiering innebär att en organisation, produkt eller person
bedöms/har bedömts uppfylla särskilda krav som ställs i
standarder eller andra normerande dokument. Vid certifiering
gör ett certifieringsorgan en bedömning av överensstämmelse
med de uppställda kraven i standarder för ledningssystem,
produkter eller personer.

CERTIFIERINGSORDNING

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

KVALITETSINFRASTRUKTUR

LEDAMÖTER I SWEDACS INSYNSRÅD 2017

KVALITETSSÄKRING

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ola Asplund, IF Metall

Jörgen Backersgård, SWETIC

Christina Bertler Edlund, Eurolab Sverige
Jennie Cato, Teknikföretagen

Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter
Gunilla Hult-Backlund, IVO

PERSONER I SWEDACS LEDNING 2017
•
•
•
•
•
•

Suzanne Håkansson, AstraZeneca

•

Peter Strömbäck, Swedac (ordförande)

•

Thomas Idermark, SIS

Mathias Tegnér, Riksdagsledamot

•
•
•
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En certifieringsordning definierar kraven för certifieringsorgan
som ska certifiera en organisation. Certifieringsordningen anger
hur certifiering ska genomföras så att det blir likvärdigt och
opartiskt.

Magnus Danielsson, avdelningschef reglerad mätteknik
Richard Ericsson, enhetschef IT och service

Kristina Hallman, avdelningschef ackreditering
Tomas Holm, enhetschef industri

Michael Johansson, enhetschef fordon och kontroll
Per Lundmark, enhetschef internationell utveckling

Merih Malmqvist Nilsson, ställföreträdande GD samt
avdelningschef utveckling och kommunikation

Med kvalitetsinfrastruktur avses de institutioner, system och
metoder som måste finnas för att säkerställa att produkter och
tjänster är säkra, tillförlitliga och uppfyller funktions- och
kvalitetskrav.

MULTILATERALT HANDELSSYSTEM
Med multilateralt handelssystem avses gemensamma regler för
handel mellan olika länder och regioner som man genom ömse
sidigt erkännande kommit överens om. 

NORMERANDE DOKUMENT
Normerande dokument är de dokument i form av europeiska,
internationella och nationella standarder och regelverk som
ligger till grund för ackreditering och certifiering.

REGLERAD MÄTTEKNIK
Reglerad mätteknik handlar om att mäta och väga rätt i olika
sammanhang. Vågar, elmätare, avgasmätare, längdmått och
många andra mätinstrument måste klara fastställda krav på
mätnoggrannhet. Swedac formulerar kraven och är tillsyns
myndighet inom det mättekniska området. Det senare innebär
att Swedac ansvarar för att kontrollera att mätinstrument inom
vissa områden uppfyller alla krav.

STANDARD
En standard är dokument som anger regler, riktlinjer eller känne
tecken för aktiviteter och deras resultat. Standarder syftar till att
förenkla för verksamheter i samhället. Standarder avser att till
godose behov och önskemål från olika parter och upprättas i
konsensus samt fastställs av ett erkänt organ. I Sverige är det
SIS som driver och samordnar utveckling av standarder.

Kvalitetssäkring innebär ett systematiskt arbete som bedrivs för
att säkra kvaliteten. Enkelt uttryckt kan det handla om att en
organisation utvecklar, dokumenterar och följer processer för
sitt kvalitetsarbete och använder olika verktyg till stöd i det
arbetet. Kvalitetssäkring av en organisation kan certifieras enligt
standarder. Kvalitetssäkring ingår som en del i kvalitetsinfra
strukturen och omfattar verifiering, certifiering, kalibrering,
provning och besiktning.

Helen Nyman, enhetschef miljö och hälsa
Peter Strömbäck, GD

Helle Sörensen, avdelningschef verksamhetsstöd samt
enhetschef ekonomi och personal
Åsa Tysklind, avdelningschef juridik och inre marknad
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