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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 certifierar, kontrollerar och
provar 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.

Nystart för Swedac
2018 var ett utmanande år för Swedac. När året nu är till ända är i storleksordningen en tredjedel av myndighetens medarbetare nya och en stor del
av ledningen är ny. Medarbetare från två avdelningar – Reglerad mätteknik
och Juridik och inre marknad, har i stort sett bytts ut.
Samlokaliseringen till huvudkontoret
i Borås är i det närmaste genomförd,
även om några medarbetare fortsatt
kommer att finnas stationerade i
Stockholm för kompetensöverföring.
Vi har tappat en stor del av vårt
kollektiva minne och mycket erfarenhet och kompetens under året. Sam
tidigt finns det mycket att glädjas åt
och all anledning att känna tillförsikt
inför framtiden.
Huvuddelen av dem som har lämnat
myndigheten har fått nya jobb, vilket
är mycket glädjande. Rekryteringen
till nya tjänster går bra. Ökade anslag
från regeringen under tre år ger oss
goda förutsättningar att få en bra
nystart och förnyelse av myndigheten.
Sedan jag tillträdde som GD för
Swedac i september har jag ägnat
mycket tid åt att sätta mig in i organisationen. Jag är imponerad av såväl
den djupa som breda kompetens som
finns inom myndigheten. Swedac är
en viktig del av tilliten i det svenska
samhället och betydelsefull för vår
konkurrenskraft och den fria handeln.
Swedac är en viktig del i att säkerställa kompetens, kvalitet och säkerhet i det svenska samhället.
Under 2018 har vi fått röra oss i
snäva cirklar. Fokus har legat på att
upprätthålla verksamheten och sköta
det arbete vi som myndighet är skyldiga att utföra, samtidigt som mycket
kraft har gått åt till att klara kompetensförsörjningen under samlokaliseringen till Borås. Detta har man klarat
av på ett beundransvärt sätt.
Det är dock nödvändigt att Swedac
så fort som möjligt mäktar med att
även blicka utåt och framåt. Vi måste
kunna satsa på utveckling och även
ha en internationell verksamhet, även
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om arbetet med detta kanske inte
kommer att ha samma form som
tidigare. Jag tror att mycket finns att
vinna på att hitta bilaterala samar
beten med i första hand våra nordiska
grannländer, och på så sätt till exempel
kunna få även smala ackrediteringsområden att bli kostnadseffektiva.
Viktigt nu är också att förbereda
organisationen för den utvärdering
som EA, den europeiska samarbets
organisationen för ackreditering,
genomför i början av nästa år. Även
kommunikationen behöver stärkas
så att Swedacs viktiga roll i samhället
blir tydlig både internt och externt.
Här har vi under 2018 påbörjat ett
arbete angående hur kommunikation
stödjer verksamheten och att synliggöra Swedac.

2019 blir en nystart för Swedac.
Ett år då mycket kommer att hända
och då vi tillsammans, såväl gamla
som nya på myndigheten, arbetar
med att utveckla en ny gemensam
kultur. Vi ska inte sträva tillbaka mot
hur det var 2017 utan använda sam
lokaliseringen till att skapa en förnyad
organisation. Ett Swedac som klarar
såväl interna som externa utmaningar
idag och i framtiden.

Ulf Hammarström, GD
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Swedac säkrar internationell
handel och kvalitet
Swedacs verksamhet styrs främst av två strategiska dokument. Instruktionen anger ramarna,
medan regleringsbrevet bland annat talar om vilka
mål Swedac ska uppnå. Regleringsbrevet anger
även hur mycket pengar myndigheten får av staten
och hur dessa pengar ska fördelas mellan de olika
verksamheterna.
INSTRUKTIONEN
I instruktionen, som är en förordning, definierar regeringen
Swedacs arbetsuppgifter och ansvarsområden. Instruktionen förändras normalt inte årligen, vilket gör att den har en
annan och mer övergripande funktion än regleringsbrevet.
Portalparagrafen i instruktionen klargör även syftet med
verksamheten: ”Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive
ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll,
reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll.
Utgångspunkten är Sveriges intresse av:
1. en väl fungerande inre marknad som kännetecknas av
fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital,
2. ett öppet och starkt multilateralt handelssystem, och
3. behovsanpassade kontrollordningar som bidrar till
säkerhet och hög kvalitet.”

REGLERINGSBREV
Regeringen ger Swedac ett nytt regleringsbrev varje år,
vilket skiljer det från regeringens instruktion som gäller
fram till att den eventuellt ändras. Regleringsbrevet
innehåller, vid behov, mer kortsiktiga prioriteringar för
myndighetens verksamhet. Innehållet i regleringsbreven
utgår från riksdagens beslut om statsbudgeten och
regeringens ambitioner. Eftersom Swedac delvis är en
uppdragsmyndighet, finansieras merparten av verksamheten genom att kunder betalar för Swedacs tjänster.
VISION
Swedacs verksamhet medverkar till att skapa en öppen
och global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv samt
trygga konsumenter i ett hållbart samhälle.
MISSION
Swedac erbjuder effektiva ackrediteringsordningar, upp
rätthåller regelverk för ädelmetallarbeten och tillförlitliga
mätningar samt samordnar svensk marknadskontroll.
VÄRDEGRUND
• Vi är respektfulla
• Vi är engagerade
• Vi samarbetar
• Vi är ansvarstagande
STRATEGI
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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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 uppfyller
funktions- och kvalitetskrav.
Swedac är en viktig aktör i den svenska kvalitetsinfra
strukturen. Och den svenska kvalitetsinfrastrukturen är
en del av den internationella. Globala system för kompetensprövning, gemensamma standarder och regelverk
gör att produkter och tjänster kan produceras och god
kännas 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
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.
TEKNISKA FÖRESKRIFTER FÖR SÄKERHET
För att skapa säkerhet för medborgare och skydda miljön
finns tekniska föreskrifter som utfärdas av föreskrivande
myndigheter och som måste följas av alla.
JURIDISKA SANKTIONSMÖJLIGHETER
Kvalitetsinfrastrukturen ska göra det enkelt för alla aktörer
att göra rätt. Det finns också sanktionsmöjligheter om någon
aktör inte följer regelverk.
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Tillit i vardagen
─

Lagar & förordningar
─

Medborgare kan känna tillit och trygghet i ett
fungerande samhälle. Produkter och tjänster
är säkra och välfärden kvalitativ.

Nationella lagar beslutade i riksdagen,
internationella lagar i ett globalt jämförbart system och tekniska föreskrifter för säkerhet lägger grunden
för kvalitetsinfrastrukturen.

SÅ FUNGERAR

kvalitetsinfrastrukturen
Kravställare &
institutioner
─

Myndigheter, standardiseringsorgan och mättekniska institutioner ställer krav och bestämmer
standarder. Ackrediteringsorgan
kontrollerar att kvalitetssäkrare
följer kraven.

MYNDIGHETER
Myndigheter som har i uppgift att säkerställa skydd av
medborgare och miljö.
METROLOGISKA (MÄTTEKNISKA) INSTITUTIONER
Mättekniska institutioner säkerställer riktiga mätningar
inom tre huvudområden: vetenskaplig mätteknik, industriell
mätteknik och reglerad mätteknik. De säkerställer att mätare,
exempelvis butiksvågar, bensinpumpar och elmätare, mäter
rätt och att en meter är en meter. I Sverige är Swedac
myndigheten för reglerad mätteknik.
STANDARDISERINGSORGAN
Organisationer som utvecklar, samordnar och utfärdar
tekniska standarder. I Sverige finns tre standardiserings
organisationer – Swedish Standard Institute (SIS), Svensk
Elstandard (SEK) och Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen (ITS). SIS ansvarar för det
officiella registret över svensk standard.
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Kvalitetssäkrare
─

Laboratorier, certifieringsorgan,
kontroll- och besiktningsorgan
samt verifieringsorgan kvalitetssäkrar varor och tjänster.
Marknadskontroll övervakar att
krav uppfylls.

LABORATORIER, CERTIFIERINGSORGAN, KONTROLLOCH BESIKTNINGSORGAN, VERIFIERINGSORGAN
I Sverige finns idag cirka 375 ackrediterade laboratorier,
33 ackrediterade certifieringsorgan, 1 100 ackrediterade
kontrolloch besiktningsorgan samt 5 ackrediterade verifieringsorgan. Det finns två typer av laboratorier. Provnings
laboratorier används för att kontrollera kvalitet och tillförlitlighet. Exempelvis ska dricksvatten vara rent och tryggt att
dricka och därför analyseras vattenkvaliteten vid ackrediterade provningslaboratorier. Kalibreringslaboratorier
används för att få spårbar kalibrering, som avser att mät
utrustning ska ge rättvisande resultat. Mätinstrument
måste vara tillförlitliga för att de resultat som de visar ska
kunna ligga till grund för korrekta beslut. Vid kalibrering av
ett mätinstrument får man svart på vitt om hur rätt instrumentet faktiskt visar. Ett certifieringsorgan utfärdar certifikat, vilket betyder intyg om att en produkt, verksamhet
eller en person överensstämmer med kraven i en standard
eller en kravspecifikation. De ackrediterade certifierings
organens uppgift är alltså att undersöka om en produkt,
person, tjänst eller företag lever upp till krav på till exempel
kvalitet, kompetens eller miljöprestanda, som då berättigar
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Konkurrenskraftigt
näringsliv
─

Företag och organisationer får
förutsättningar för export, import,
innovation, kvalitet, ökad handel,
effektivitet och rättvis konkurrens.

till ett certifikat. Ett kontroll-, eller ett besiktningsorgan, gör
kontroller mot en teknisk standard eller enligt en profes
sionell bedömning. Det kan till exempel gälla bilprovning
eller kontroll av cisterner. Kontrollorganens uppgift är alltså
att undersöka om en produkt, process eller installation
är i överenstämmelse med krav. Verifieringsorgan jobbar
i dagsläget inom området växthusgaser och verifierar
företags rapporter om koldioxidutsläpp.
ACKREDITERINGSORGAN
Ackreditering är ett globalt system för kompetensprövning
enligt internationella standarder. I Sverige är det Swedac som
är nationellt ackrediteringsorgan, det vill säga den myndighet som granskar de som kontrollerar, exempelvis granskar
Swedac att de som utför bilprovning gör det korrekt.
MARKNADSKONTROLLMYNDIGHETER
Myndigheter som har till uppgift att kontrollera att alla
tjänster och produkter som finns på marknaden är säkra
och godkända. I Sverige är Swedac den myndighet som
samordnar de marknadskontrollerande myndigheterna
i Marknadskontrollrådet.
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Ett år att samla kraft och kompetens

Handel alltid aktuellt på Swedac

I januari beslutade regeringen att flera myndig
heter ska flytta verksamhet från Stockholm ut
i Sverige. Swedac är en av dem. Det har varit tufft,
men andan är positiv, menar Helle Sörensen som
är chef på avdelningen för verksamhetsstöd.

Under 2018 trädde CETA1-avtalet mellan EU och
Kanada provisoriskt i kraft och Swedac bidrog
aktivt under våren i förhandlingarna i EU om ett
nytt så kallat varupaket. Frågor om handel och
marknadskontroll är alltid aktuella på Swedac.

Att Swedac kraftsamlar i Borås är en stor förändring, men
det passar myndigheten. Borås är en stad präglad av tillväxt, handel och innovation. Huvudkontoret har legat där
sedan myndigheten grundades 1989. Men regeringens
beslut har inneburit en transitionsfas.
– 2018 har varit ett år då mycket skulle falla på plats,
säger Helle. I början av året satte vi upp ett antal mål vi
ville nå. Och i mångt och mycket har vi kunnat nå dem.
Det känns väldigt bra.
Det ena målet handlade om att rusta kontoret i Borås
i takt med avvecklingen av kontoret i Stockholm. Året har
inneburit dels tillsättning av en ny generaldirektör och dels
rekrytering av nya medarbetare, som alla ska komma in
i nya rutiner och på den nya arbetsplatsen.
– Vi har rekryterat ungefär 25 personer, säger Helle. Det
är kul att välkomna nya medarbetare till oss. Vissa kommer
rätt långt ifrån för att jobba här, en är till exempel från Karlstad. Det ser vi som ett bevis på att Swedac uppfattas som
en spännande arbetsplats. Ett annat tecken på att Swedac
ses som en bra arbetsplats är att det har gått bra för våra
tidigare anställda i Stockholm att hitta nya jobb.
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Ekonomin då? Myndigheten varnade tidigt under året att
omlokaliseringen skulle bli kostsam.
– Det har varit ett tufft år, men vi har överträffat våra
egna förväntningar, säger Helle.
Och det ser ut som att vi klarar det i nivå med budgeten.
Swedacs andra mål var att genomföra flytten under våren
2019.
– Vi vill stärka upp kompetensen och vår organisation
snabbt, säger Helle. Då kan vi också se till att våra kunder
påverkas så lite som möjligt av omlokaliseringen.
Både kunder och medarbetare har visat förståelse
under året, menar Helle. Och trots det stora arbetet att
kraftsamla i Borås så har Swedac kunnat uppnå ett tredje
mål. Under året har Swedac startat en ny enhet för ackrediteringsplanering. Där jobbar flera koordinatorer med att
stötta upp ackrediteringsavdelningen administrativt och
operativt, genom att planera, förbereda och boka uppdrag
för bedömningsledarna. Med hjälp av det har alla ackrediteringar och tillsyner kunnat genomföras.
– Vi är tacksamma för förståelsen och förtroendet våra
kunder visat oss, säger Helle. Vi avslutar det här året med
insikten att vi är starka, stabila och rustade inför 2019.

Åsa Tysklind, chef för Avdelningen för juridik och inre
marknad på Swedac, konstaterar att myndighetens arbete
har stor betydelse för handeln.
– Swedac ger förutsättningar för att sälja varor under
den kvalitetsstämpel som ackreditering ger. Utan detta
viktiga arbete skulle kvaliteten försämras inom många
områden. Vi försöker att vidmakthålla ett system som vi
internationellt är överens om att vi ska ha – ett system
som bygger på att man kan lita på varandra, säger hon.
Samtidigt menar Åsa Tysklind att Swedacs betydelse
för handeln inte alltid är så synlig och att Swedac kan
sägas verka i kulisserna.
– Det är mycket fotarbete som ibland kan kännas otacksamt. Ackreditering är ett svårt begrepp. Om man sedan
lägger till bedömning av överensstämmelse, då slutar folk
lätt att lyssna, säger hon och menar att det är helt avgörande för Swedac att kunna förklara nyttan av sitt arbete
på ett enkelt och lättbegripligt sätt.
Under 2018 fick Swedac mycket positiv återkoppling på
den rapport om konsekvenserna av Brexit för svensk handel som myndigheten överlämnade till regeringen i decem-

ber 2017. Rapporten mottogs väl både i Sverige och internationellt och Åsa Tysklind kan konstatera att de slutsatser
som man kom fram till i rapporten fortfarande håller.
Under året började också svenska ackrediterade organ
visa intresse för att arbeta inom CETA-avtalet och EU:s inre
marknad fyllde 25 år. Swedac deltog aktivt under våren i
diskussionerna i Bryssel om det så kallade varupaketet,
ett samlingsnamn för två förordningar som bland annat
rör krav för ömsesidigt erkännande och marknadskontroll,
men fick vid halvårsskiftet ställa om sin verksamhet.
Avdelningen som varit lokaliserad till Stockholm tappade
mångårig erfarenhet genom regeringsbeslutet om att hela
myndighetens verksamhet ska koncentreras till Borås.
– 2018 har varit ett speciellt år då vi har fått arbeta på
ett nytt sätt, konstaterar Åsa Tysklind. Avdelningen håller
nu på att omformera sig på Swedacs huvudkontor i Borås
och hon hoppas att myndigheten snart ska kunna ta en
mer aktiv roll i frågor som rör handeln igen.
Åsa Tysklind lyfter fram samarbetet i Marknadskontrollrådet, som hon menar har stor betydelse för marknads
kontroll och handel. Swedac ansvarar för samordningen
av marknadskontrollen i Sverige.
– Vi har satsat på att hålla uppe arbetet i Marknads
kontrollrådet. Det är ett viktigt forum där vi har möjlighet att
utbyta erfarenheter och tankar med andra marknadskontrollmyndigheter. Det är väldigt energigivande, säger hon.
1
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Comprehensive Economic and Trade Agreement
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Ny lag ger säkrare svensk spelmarknad

Tekniska bedömare – en viktig del av
Swedacs verksamhet

Tekniske bedömaren Roland Lundberg i samtal med Swedacs bedömningsledare Mikael Carlestam.

Enbart seriösa aktörer ska få bedriva spelverk
samhet i Sverige. Det är budskapet när den
svenska spelmarknaden omregleras och ett licenssystem införs för spelbolag. En viktig del i det
nya licenssystemet är de kontroller, provningar
och certifieringar som ska bekräfta att kraven
i Lotteriinspektionens föreskrifter uppfylls.
Från 1 januari 2019 finns en ny svensk lag som innebär att
alla spelbolag som bedriver spelverksamhet i Sverige, inklusive spel över internet, ska ha en särskild licens. Med den
nya lagstiftningen vill regeringen säkra intäkter och samtidigt
säkerställa att spelbolag uppfyller etiska och tekniska krav.
Vilka krav och kriterier som spelbolag ska bedömas utifrån
har beslutats av Lotteriinspektionen – som i samband med
den nya lagen bytte namn till Spelinspektionen. Swedac har
bidragit med råd och expertis. Magnus Pedersen, utredare
på Swedac, berättar att samarbetet fungerat väl och att man
även hämtat kunskap och inspiration från utlandet.
Exempelvis har Danmark instiftat en liknande lag, vilket
gjort det möjligt för oss att studera hur man hanterat dessa
frågor där och hur utfallet har varit.
För att säkerställa att spelbolag uppfyller Lotteriinspek
tionens krav för spellicens ska bedömningar av överensstämmelse göras. Det kan handla om provningar, kontroller
och certifieringar som bland annat ska garantera hög informationssäkerhet och att spelutrustning inte kan manipuleras.
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Att alla krav uppfyllts ska vara verifierat av ett ackrediterat
organ senast första juli 2019.
I slutet av december hade 56 spelbolag fått sin licens
ansökan beviljad av Lotteriinspektionen och ytterligare ett
drygt trettiotal hade ansökt om licens. Det stora intresset
för att ansöka om spellicens kommer inte som någon överraskning, menar Magnus Pedersen.
– De siffrorna rimmar ganska väl med vad man förutsett.
Vi känner ju till att det finns ett stort antal aktiva spelbolag
i Sverige och det har talats om att ungefär hundra företag
väntas söka licens.
Med lagstiftningen och utvecklade föreskrifter har grunden
lagts för en ny, säkrare spelmarknad med ordning och reda.
– Den nya lagen skapar rättvisa förutsättningar för spelbolag att vara verksamma i Sverige, samtidigt som systemet
med ackreditering säkerställer att vi får robusta kontroller.
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Swedac är verksamma inom en stor mängd av
ämnesområden. Vid ackreditering krävs det experter av olika slag för att kunna genomföra tillsyner på
allt från hissar till kriminaltekniska laboratorier och
sågriggsmaskiner. Därför anlitar Swedac externa
tekniska bedömare för tillsynsbesök, och de har en
bärande roll i Swedacs arbete.
– De tekniska bedömarna är jätteviktiga, utan dem så klarar
vi oss inte. Det som är nyckeln i ackreditering är just att man
utför de ackrediterade aktiviteterna på ett korrekt sätt, så
att man får korrekta resultat, berättar Annika Norling,
bedömningsledare på Swedac.
Tillsynsbesök är en viktig del i ackreditering. Syftet med
tillsynen är att bekräfta att krav hos en kund uppfylls. Inför
ett tillsynsbesök utses ett bedömarlag. I bedömarlaget finns
en bedömningsledare vars uppgift är att titta på lednings
systemet och det övergripande arbetet samt tekniska bedömare. En teknisk bedömare är den som granskar det praktiska arbetet som man gör under ackreditering. För att förstå
en verksamhet och göra en korrekt opartisk bedömning
behöver tillsynspersonalen ha djup kompetens inom området
som ska granskas. Swedac har ackrediteringar inom ett brett
spektrum och att ha personal inom organisationen med
spetskompetens inom alla områden är inte möjligt.
– Det finns kanske fem laboratorier för textilprovning,
arbetet med deras ackreditering går rätt så fort. Därför
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måste vi hyra in personer som kan det tekniska kring textilprovning på riktigt, förklarar Annika Norling.
De tekniska bedömarna är upphandlade enligt lagen om
offentlig upphandling. I början av 2018 drog arbetet med en
ny upphandling för tekniska bedömare igång på Swedac.
Tidigt i maj annonserades upphandlingen och i slutet av
september kom Swedacs svar, cirka 100 tekniska bedömare
har blivit upphandlade. Det rör sig om allt från företag med
runt 40 personer till privatpersoner.
– Swedac behöver all den kompetensen. Vi skriver alltid
ettårsavtal när vi gör en upphandling. Vi har dock möjlighet
att förlänga dessa avtal med ett år i taget i ytterligare två
år. Så totalt blir det treåriga avtal om vi väljer att förlänga,
berättar Charlotta von Schedvin, upphandlare på Swedac.
Vid en tillsyn är det viktigt att bedömarlaget gör en
oberoende, korrekt och rättvis bedömning. Det kräver i sin tur
att de tekniska bedömarnas kompetenser är kontrollerade.
– Kompetenskraven finns med i upphandlingen. De som
söker måste skicka in sitt CV och liknande för att styrka sin
utbildning och upprätthållandet av sin kompetens. Sedan har
vi bedömare som återkommer år efter år som vi har bra koll
på. För dem har vi personakter, men är inte akterna uppdaterad så kräver vi in nya uppgifter för att säkerställa kompetensen. Det görs väldigt nogsamt, säger Charlotta von Schedvin.
Efter att ha genomgått bedömarutbildningar hos Swedac
är sedan de tekniska bedömarna redo att bidra till kvalitetssäkringsarbetet i Sverige.
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Nu möjligt att gravera med laser
Kattfoten är Sveriges äldsta konsumentskyddsmärke och
har använts för ädelmetallarbeten sedan 1754. Från 2018 är
det möjligt att använda laser för att gravera stämplar på
ädelmetallarbeten som ett alternativ till fysiska stämplar.
I andra länder, exempelvis Finland, har möjligheten funnits
en tid och nu är det alltså möjligt även i Sverige. Rent tekniskt innebär det att man med hjälp av laser ristar in stämplar
i ädelmetallarbeten, alltså avlägsnar en del av ädelmetallen.
Genom att på detta sätt gravera i metallen byggs en struktur
med olika djup som tillsammans bildar kattfotsmärket.

STÄRKT SKYDD MED GDPR-CERTIFIERING
För att stärka skyddet av personuppgifter trädde Dataskyddsförordningen, GDPR2, i kraft 2018. Förordningen
som gäller verksamheter i hela EU ska skydda människors
personliga integritet. De företag och organisationer som vill
styrka att de uppfyller kraven i förordningen kan välja att
certifiera sin behandling av personuppgifter. Certifieringen
säkerställer att implementering skett korrekt och i enlighet
med förordningens krav. Swedac har påbörjat förberedelser för detta nya ackrediteringsområde för att kunna ackreditera certifieringsorgan som vill erbjuda certifiering av
dataskydd enligt GDPR.

NYA CERTIFIERINGS- OCH
KONTROLLORDNINGAR
En certifieringsordning definierar kraven för certifierings
organ som ska certifiera en organisation. Certifierings
ordningen anger hur certifiering ska genomföras så att det
blir likvärdigt utförd. Under 2018 har Swedac accepterat
nya certifierings- och kontrollordningar för bland annat:
– Värmepumpar
– Kapitalförvaltning
– Kundkontaktcentra
– Ledningssystem mot mutor
– Riskbedömning vid användning av arbetsutrustning

NYTT CERTIFIKATSYSTEM
FÖR MÄTINSTRUMENT
OIML, International Organization of Legal Metrology, har
under året infört ett nytt globalt certifikatsystem. Systemet
är en omarbetning av två gamla system som slagits ihop.
Tanken är att genom att bli en del av certifikatsystemet
så godkänner de deltagande länderna varandras provningar
ömsesidigt. På så vis behöver inte provningarna göras
om vid exempelvis export av en icke-automatisk våg eller
vattenmätare till ett deltagande land utanför EU. Det nya
certifikatsystemet underlättar för handel och innebär att det
blir enklare för företag att ta sig in på nya marknader.

Internationella projekt

Nya ledningssystem

En del av Swedacs internationella arbete är att bistå andra
länder i att bygga upp en kvalitetsinfrastruktur. Under 2018
avslutades Agadirprojektet där Swedac hållit i utbildningar
och workshops för deltagare från Marocko, Tunisien, Egypten
och Jordanien. Projektet har bland annat resulterat i harmonisering av två produktområden inom ramen för ländernas
gemensamma frihandelsavtal.

Certifiering av ledningssystem sker utifrån standarder som
uppdateras löpande. Under 2018 har två nya standarder för
ledningssystem börjat att användas för certifiering under
ackreditering.

Mellan 1999 och 2018 har Swedac genomfört 92 interna
tionella utbildningsprogram med 2360 deltagare från fler än
90 länder. Här följer ett urval av utvecklingsprojekt där
Swedac medverkat till att stärka kvalitetsinfrastruktur:
• Jamaica 2017-2018, Utbildning och benchmarking för
att stötta landets ackrediteringsorgan
• Arabförbundet 2017–2018, utbildningar för att undanröja
tekniska handelshinder inom det regionala frihandels
avtalet.
Under 2018 har Swedac beslutat att inte ta sig an några nya
internationella projekt tills vidare.
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–	ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö. Tidigare
möjligheter till certifiering mot andra dokument samt mot
Arbetsmiljöverkets föreskrift har nu ersatts med denna
nya, globalt implementerade standard. Med ett ledningssystem för arbetsmiljö skapas möjligheter till bättre
arbetsmiljö för anställda samtidigt som det säkerställs att
företaget arbetar aktivt med systematiska förbättringar.
– 	ISO 22301 Ledningssystem för ökad krishanteringsförmåga.
Med detta ledningssystem för kontinuitet kan kriser eller
störningar förebyggas eller tidigt upptäckas vilket minskar
sannolikheten att avvikelser uppstår och gör verksamheten bättre rustad att agera vid sådana situationer.
Swedac har under 2018 ackrediterat ett första certifieringsorgan för bedömning mot standarden.

General Data Protection Regulation
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Välbesökt marknadskontrolldag
Ett 125-tal representanter från svenska marknads
kontrollmyndigheter deltog i marknadskontrolldagen,
som genomfördes i april 2018. Temat för året var
e-handel.
– Marknadskontrollmyndigheterna i Sverige har arbetat med
frågor kring kontroll av produkter som köps via e-handel
under flera år och EU-kommissionen har flera arbetsgrupper
som arbetar med frågan. Det är ett område som är knepigt
eftersom det inte är reglerat. Det skapar en osäkerhet och
den enskilde köparen tar på sig ett stort ansvar, säger Åsa
Tysklind, chef för Avdelningen för juridik och inre marknad
på Swedac.
Hon beskriver marknadskontrolldagen som ett positivt
möte med bra diskussioner.
Marknadskontrolldagen genomförs vartannat år och är
ett forum för de 19 myndigheterna i Marknadskontrollrådet
att utbyta erfarenheter. Swedac har samordningsansvaret
för marknadskontrollen i Sverige.

Nya och uppdaterade standarder

Taxibransch i förändring

Standarder uppdateras kontinuerligt för att svara
mot förändrade förutsättningar och behov. Under året
har Swedac arbetat med att anpassa och skapa för
beredelser för ackreditering mot nya utgåvor av flera
standarder.

Kraven på taxibranschen har under de senaste åren
successivt skärpts för att minska risken för fusk och fel.
Swedac har tillsammans med bland annat Transport
styrelsen arbetat aktivt för ökad sund konkurrens. Under
2018 avslutades införandeperioden för taxibilar att vara
kopplade till en redovisningscentral. Samtliga taxibilar med
taxameter i Sverige är nu skyldiga att skicka uppgifter till en
redovisningscentral om hur mycket de kört. Den som driver
en redovisningscentral ska ha utrustning och förmåga att
ta emot, lagra och lämna ut uppgifter till Skatteverket för
kontroller. Den tekniska utrustningen i redovisningscentralerna ska i sin tur vara produktcertifierad av ett organ som
ackrediterats av Swedac.

– ISO/IEC 17025 Standard för provnings och kalibrerings
laboratorier. Standarden är uppdaterad och övergångs
perioden till den nya utgåvan pågår till 2020. Swedac har
genomfört flertalet utbildningstillfällen för att underlätta
implementering.
– ISO/IEC 17011 Standarden för ackrediteringsorgan.
Standarden är uppdaterad och Swedac har utifrån den
nya versionen genomfört utvecklingsarbete kring bl.a.
dokumentering av kompetens och riskbaserad tillsyn.
– ISO/IEC 17029 Standard för organ som utför validering
och verifiering. Swedac bidrar till utveckling av ny
standard där verifiering i framtiden kan användas för
hållbarhet i bredare bemärkelse. Denna nya standard
förväntas vara klar 2019.
– ISO 15189 Standard för medicinska laboratorier.
Ny version kommer 2021.
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Samtidigt som förutsättningarna för ökad insyn och kontroll
har stärkts i den traditionella taxibranschen utsätts den för
ny konkurrens och den digitala utvecklingen gör att traditionella lösningar utmanas. Taxiresande som vi känt det tidigare kompletteras eller ersätts med tjänster där beställning
och betalning sker på nya sätt. Swedac deltar tillsammans
med Skatteverket, Transportstyrelsen och branschrepresentanter i ett arbete för att utreda och belysa vilka krav
som kan komma att behövas på utrustning och tjänster
som idag inte omfattas av befintligt regelverk.
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SWEDAC BIDRAR TILL UTVECKLING

NY NATIONELL PLAN SKA SKYDDA MOT RADON

Swedacs verksamhet är bred och berör många samhällsområden. Myndigheten bidrar till utvecklingsarbete inom
vitt skilda områden och har under året bidragit med synpunkter på statliga utredningar och myndighetsföreskrifter
avseende bland annat:

Radon i inomhusluft och dricksvatten är skadligt för män
niskors hälsa. Swedac har tillsammans med flera myndig
heter arbetat fram en nationell handlingsplan som blev klar
2018. Målet är att sänka människors exponering för radon
och därmed bidra till förbättrad folkhälsa. I handlingsplanen
föreslås bland annat att en informationskampanj genomförs
för att fler ska mäta förekomsten av radon och vidta åtgärder
som minskar halterna. Andra åtgärder handlar om att kartlägga radonhalter i bostäder och på arbetsplatser samt fortsatt och fördjupat samarbete mellan berörda myndigheter.

– Vägen till självkörande fordon
– Framtidens biobanker
– Användning och kontroll av trycksatta anordningar
– Fjärde järnvägspaketet
– Vägar till hållbara vattentjänster
– Nya regler om faderskap och föräldraskap
– Sprängarbete
– Åtgärder mot radon i småhus

Swedac finansieras främst
via avgifter

Swedac lämnar över globalt
ordförandeskap

Huvuddelen av Swedacs intäkter kommer från avgifter.
De ackrediterade företagen betalar avgifter för sina ackrediteringar. Inom reglerad mätteknik betalas avgifter för
tillsyn inom bland annat värme, vatten och elområdena.
Bara en mindre del av verksamheten finansieras med
anslag från staten.
Den största andelen, 84 procent av omsättningen,
utgörs av så kallad uppdragsverksamhet som består av
ackreditering och internationella projekt. Ackrediteringsverksamheten finansieras av kundernas avgifter, som

ska täcka samtliga kostnader för ackrediteringen. Internationella projekt finansieras via intäkter, där de som beställt
projekten betalar alla kostnader. Den anslagsfinansierade
verksamheten utgör 16 procent av omsättningen och
består av till exempel rådgivning/information, marknadskontroll, föreskriftsarbete och reglerad mätteknik.
Den totala omsättningen uppgick 2018 till 172 miljoner
kronor. Fullständig årsredovisning finns att läsa på
www.swedac.se.

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

Den globala samordningsorganisation ILAC3 har
under året arbetat intensivt för att underlätta
för handel och ackreditering i världen. Swedacs
biträdande generaldirektör Merih Malmqvist
Nilsson har lett arbetet.
Handelsfrågor har legat högt på den politiska agendan
under 2018. Hot om och införande av tullar samt förhandlingar om Brexit har fått stor uppmärksamhet. Samtidigt
har vikten av ackreditering blivit tydligare för fler och
ILAC har stärkt sin ställning på den globala arenan.
Ett kvitto på detta är den nytecknade avsiktsförklaringen
med Världsbanken. Dessutom har dialogen med världs
handelsorganisationen WTO4 stärkts i syfte att förebygga
handelshinder. För ILAC ger detta utökade möjligheter att
verka på en övergripande politisk nivå.
På initiativ av ILACs ordförande har också ett helt nytt nätverk av globala aktörer etablerats. Nätverket ska samordna
insatser för att minska tekniska handelshinder för länder i hela
världen. Tidigare fokus på framför allt utvecklingsländer har
flyttats till hela den globala arenan och lett fram till att ett stort
antal aktörer nu kommer att ha ett nytt samverkansforum.
Under året har fokus även riktats mot interna organisationsfrågor. Det har dels handlat om revidering av stadgar
och rösträttsmodell och dels om sekretariatets struktur.
I en medlemsorganisation med stundtals olika intressen
gäller det att jämka och hitta kompromisser. De framför-
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handlade förslagen kommer att remitteras och beslut väntas vid 2019 års generalförsamlingsmöte. Även om resultat
av organisationsförändringar kanske inte märks direkt utåt
innebär de förbättringar som effektiviserar ILACs beslutsprocesser och stärker förutsättningarna för aktivt handelsfrämjande arbete.
I slutet av 2018 lämnade Swedacs Merih Malmqvist
Nilsson ordförandeskapet för ILAC. När hon siar om fram
tiden framhåller hon att de två globala organisationerna
ILAC och IAF5 borde förenas i en gemensam organisation.
Båda verkar för ackreditering och redan idag finns ett tätt
samarbete. Malmqvist Nilsson lyfter även fram vikten av att
arbeta för utveckling och förändring.
– Vi måste vara nytänkande och kreativa. Jag tror att
vi måste våga utmana och söka helt nya lösningar och
arbetssätt för att vara relevanta även i framtiden.
Få har längre erfarenhet av arbete med ackreditering
än Merih Malmqvist Nilsson. När hon 2018 går i pension
från Swedac är det efter 32 år på myndigheten och för
henne personligen markerar ordförandeskapet för ILAC
även s lutet på ett långt internationellt engagemang.
– Jag började arbeta för ILAC redan 1998 och har sedan
dess haft flera olika roller. Att jag fick möjligheten och förtroendet att vara ordförande är något som jag är mycket
glad och stolt över. Det har varit intellektuellt och kulturellt
utmanande och blev ett fint avslut på min resa.

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
– Kostnader för konsulter
– Övriga diftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Summa

2017

24 203
146 778
490
50
171 521

24 515
161 850
746
55
187 166

-94 146
-8 607

-102 693
-5 885

-49 320
-14 695
-374
-1 578
-168 720

-62 276
-20 725
-341
-2 549
-194 469

2 801

-7 303

Årets kapitalförändring

SWEDACS INTÄKTER 2018
84 %

SWEDACS VERKSAMHETER 2018

16 %

9%

68 %

9%

14 %

Anslag

Avgifter och andra ersättningar

Ackreditering
Kontrollordningar

International Laboratory Accreditation Cooperation. 4 World Trade
Organisation. 5 International Accreditation Forum
3
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2018
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Internationellt utvecklingsarbete
Reglerad mätteknik
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Ackreditering främjar svensk export

Spännande
ämne och uppgift
lockade nya
avdelningschefen

Mikael Schmidt har tidigare jobbat med både
produktsäkerhet och att bygga upp avdelningar
på omlokaliserade myndigheter. Han har varit
Swedacs avdelningschef för reglerad mätteknik
sen september.

Ackreditering är en konkurrensfördel som underlättar internationell handel och ger ett kvitto på
att organisationer uppfyller ställda krav. Det visar
den rapport som Swedac gjort på regeringens
uppdrag.
Den 17 april överlämnade Swedac rapporten Starkare
Sverige med öppna system till EU- och handelsminister
Ann Linde. Rapporten är resultatet av den utredning som
Swedac låtit göra på regeringens uppdrag med syfte att
öka förståelsen för hur ackreditering och standardisering
kan användas för att främja svensk export.
Uppdraget har utförts i samråd med Kommerskollegium,
Tillväxtverket, VINNOVA, aktörer inom Sveriges standar
diseringsförbund, företag, ackrediterade organ och
branschorganisationer. Utöver dialog med olika intressenter har Swedacs arbete omfattat enkätundersökning och
fallstudier för att identifiera framgångsfaktorer.
– Den input vi fick från ett brett spektrum av organisationer gav viktiga insikter och var ett värdefullt underlag
när vi sedan skulle analysera och skriva samman rapporten
med våra rekommendationer till regeringen, säger
Swedacs utredare Peter Kronvall.
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Av rapporten framgår att ackreditering anses vara viktigt
för många verksamheter och att en stor fördel är att ack
reditering ger svenska företag tillträde till internationella
marknader. Dessutom ser de företag som engagerat sig
i standardiseringsarbete fördelar med det, då det ger
viktig förhandsinformation och möjlighet att påverka
utvecklingen i branschen.
Samtidigt visar rapporten att många aktörer fortfarande
har bristande kunskaper om hur de olika systemen är uppbyggda och hänger samman. Det hoppas Peter Kronvall att
rapportens innehåll åtminstone delvis kan åtgärda.
– En positiv bieffekt med utredningen är att det nu finns
ett dokument som ingående beskriver hur hela kvalitets
infrastrukturen hänger samman. Vår förhoppning är att den
här rapporten kan bidra till att öka förståelsen för systemet
så att fler på sikt kan dra nytta av dess fördelar.
Rapporten avslutas med Swedacs rekommendationer
till regeringen. Att uppmaningarna omvandlats i konkreta
handlingar är något som redan kan märkas av, menar
Peter Kronvall.
– Regeringen har beslutat om en nationell standar
diseringsstrategi för att stärka den svenska konkurrenskraften. Det är en handling som går i linje med vad
utredningen föreslår.
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– Reglerad mätteknik är ett spännande område, det var
främst det som lockade mig till en arbetsplats 27 mil hem
ifrån, säger Mikael.
Mikael har en bakgrund som civilingenjör i elektroteknik
och som enhetschef på olika myndigheter. Genom sina
förra arbetsgivare fick han kontakt med Swedac. Då fick
han bilden av Swedac som en intressant myndighet och
arbetsplats.
Avdelningen som Mikael nu är chef för fanns tidigare
i Stockholm, men ska nu byggas upp i Borås. För Mikael
har det inneburit en lite annorlunda höst – som chef på
en avdelning nästan utan personal.
– Det första jag fick göra var att rekrytera, säger Mikael.
Hittills har han rekryterat fem personer till avdelningen.
Hos de nyanställda finns en spridning i ålder, erfarenhet
och perspektiv. Den yngsta är 26 år och den äldsta 62.
– Det är spännande att få bygga upp en avdelning från
början, säger Mikael. Jag har gjort det förut, på en annan
omlokaliserad myndighet. Det är såklart tufft eftersom
mycket kompetens har försvunnit, men jag försöker fokusera på att starta om och forma något bra.
Första året kommer handla mycket om att få igång verksamheten. Men om ett år eller så hoppas Mikael att de kan
titta mer på att utveckla verksamheten för framtiden.
Swedac och reglerad mätteknik kommer vara viktiga
inom hållbarhet, menar Mikael.
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Mikael Schmidt

– Till exempel laddstolpar för att ladda sin bil – hur ska
de mätningarna kvalitetssäkras? Eller när fler och fler
installerar solcellspaneler på taket och producerar egen
el. Då måste vi ha ställt rätt krav och se till att vi kan mäta
energiflödena som uppstår på ett riktigt sätt.
Strategiskt ser Mikael också utvecklingsmöjligheter:
– Att se till att vi är en verksamhet som hänger med
i svängarna och är anpassad för att göra så mycket
nytta som möjligt.
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Organisation och ledning

Verksamhetsstöd

Ordlista

Insynsråd

Generaldirektör

Ackrediterings
kommitté

Juridik och
inre marknad

Reglerad
mätteknik

Ackreditering

ACKREDITERING

KVALITETSSÄKRING

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

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 verkt yg till stöd i det
arbetet. Kvalitetssäkring ingår som en del i kvalitetsinfrastrukturen och omfattar verifiering, certifiering, kalibrering, provning
och besiktning.

ANMÄLANDE MYNDIGHET

Ekonomi och
personal

Ackrediterings
planering

Miljö och hälsa

Fordon och
kontroll

Industri

IT och service

Swedac är den nationella anmälande myndigheten i Sverige.
När produkter ska släppas ut på marknaden är det tillverkaren
som bär ansvar för att produkten uppfyller alla krav. För vissa
produkter måste tillverkaren ta hjälp av en oberoende tredje
part – ett så kallat anmält organ – för att hjälpa till med sin
bedömning av överensstämmelse. Swedac bedömer och utser
organ efter samråd med berörda myndigheter, och anmäler
därefter organen till EU-kommissionen. Swedac utövar också
tillsyn över anmälda organ, i samverkan med sektorsansvarig
myndighet.

BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE

Swedac är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att generaldirektören formellt
ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.
Vid sin sida har generaldirektören ett insynsråd som ska uppfylla kravet på demokratisk insyn
och medborgerligt inflytande. Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip
fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter.
LEDAMÖTER I SWEDACS INSYNSRÅD 2018

PERSONER I SWEDACS LEDNING 2018:

•

Ola Asplund, IF Metall

•

Richard Ericsson, enhetschef IT och service

•

Jörgen Backersgård, SWETIC

•

Kristina Hallman, avdelningschef ackreditering

•

Christina Bertler Edlund, Eurolab Sverige

•

Ulf Hammarström, GD

•

Jennie Cato, Teknikföretagen

•

Tomas Holm, enhetschef industri

•

Ulf Hammarström, Swedac (ordförande)

•

Michael Johansson, enhetschef fordon och kontroll

•

Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter

•

•

Gunilla Hult-Backlund, IVO

Helen Nyman, enhetschef miljö och hälsa samt ackrediteringsplanering

•

Suzanne Håkansson, AstraZeneca

•

Merih MalmqvistNilsson, ställföreträdande GD

•

Thomas Idermark, SIS

•

Mikael Schmidt, avdelningschef reglerad mätteknik

•

Mathias Tegnér, Riksdagsledamot

•

Helle Sörensen, avdelningschef verksamhetsstöd samt
enhetschef ekonomi och personal

•
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Åsa Tysklind, avdelningschef juridik och inre marknad
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Bedömning av överensstämmelse är en process där det visas
om specificerade krav avseende en produkt, en process, en
tjänst, ett system, en person eller en organisation är uppfyllda.

CERTIFIERING

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

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

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

REGLERAD MÄTTEKNIK

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.

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

CERTIFIERINGSORDNING

STANDARD

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

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

CERTIFIERINGSORGAN
Certifieringsorgan är de som genomför certifiering, det vill
säga de som bedömer om gällande krav i standarder och/eller
andra normerade dokument är uppfyllda.

KVALITETSINFRASTRUKTUR
Med kvalitetsinfrastruktur avses de institutioner, system och
metoder som måste finnas för att säkerställa att produkter
och tjänster är säkra, tillförlitliga och uppfyller funktionsoch
kvalitetskrav.
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UPPDRAGSMYNDIGHET
Med uppdragsmyndighet avses en myndighet som utför
uppgifter på uppdrag av annan myndighet eller privata
aktörer. Eftersom Swedac delvis är en uppdragsmyndighet,
finansieras en del av verksamheten genom att kunder betalar
för Swedacs tjänster.
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