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Remissvar
Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av
överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik
och ädelmetallkontroll. Swedac har valt att yttra sig över ovan nämnda remiss.
Av remissen framgår att målsättningen är att ett sammanhållet, nationellt och
permanent system för validering ska införas. Det framgår vidare att en
grundläggande förutsättning för en likvärdig validering i hela landet är att det finns
en nationellt fastställd kompetensstandard att genomföra denna mot. För att uppnå
en likvärdig och kvalitetssäkrad validering vill Swedac framhålla möjligheten att
använda en internationell standard som ISO/IEC 17029 som ett komplement till det
som framgår av slutbetänkandet för att kvalitetssäkra även utförandet. Den aktuella
standarden ställer krav på hur valideringen ska genomföras. Den ställer också
grundkrav på utformningen av det som ska valideras och kan användas för validering
av kunskaper, färdigheter och kompetenser.
ISO/IEC 17029 är en relativt ny internationell standard inom området
överenstämmelse och handlar om generella principer och krav för validerings- och
verifieringsorgan. Validering som bedömning av överensstämmelse ger en
bekräftelse av tillförlitlighet av information. Validering bekräftar, genom objektiva
bevis, att ett påstående är rimligt, i detta fall att en viss utbildning eller
kompetensnivå motsvarar en annan utbildning och kompetensnivå, och kan
användas för ett framtida specificerat ändamål. Det är Swedacs uppfattning att
användning av denna standard kan bidra till den uppsatta målsättningen på
sammanhållet och permanent system för validering.
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Swedac vill också lyfta möjligheten med ackreditering som är ett internationellt
system med en gemensam lagstiftning inom EU1 och är ett sätt att visa kvalitet och
kompetens hos den organisation som i detta fall skulle utföra valideringen. Med hjälp
av ackreditering kan beslutsfattare och kravställare få objektiva resultat och fatta
välgrundade beslut. Ackreditering bygger på att oberoende och opartiskt visa på
överensstämmelse med krav på exempelvis kompetens, produktprestanda, metod
och rutiner. Genom ackreditering får lagstiftare och andra myndigheter en
oberoende och kompetent utvärdering från en tredje part. I Sverige utförs denna
utvärdering av Swedac.
I Swedacs uppdrag ingår att utföra regelbundna tillsyner av bland annat
ackrediterade valideringsorgan. Tillsynerna görs för att försäkra sig om att dessa
ackrediterade organ upprätthåller sina rutiner och den tekniska kompetensen. Detta
innebär bland annat att erfarenheten och den tekniska kompetensen hos personalen
i det ackrediterade organet regelbundet verifieras av kvalificerade bedömare hos
Swedac med relevant kompetens och specialkunskap.

__________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ulf Hammarström efter
föredragning av juristen Josefine Larsson. Chefsjuristen Anette Arveståhl och
utredaren Magnus Pedersen har deltagit vid den slutliga handläggningen av ärendet.

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
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