S W E DA C INF O 2 1 :1

Swedac
Årsberättelse
2020

Swedac på en minut
Swedac är en statlig myndighet som arbetar inom många
samhällsområden. Syftet med Swedacs verksamhet
är att bidra till en öppen och global världshandel,
ett konkurrenskraftigt näringsliv och trygghet för
konsumenten i ett hållbart samhälle.
Swedac ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner, företag och organisationer som i sin tur certifierar,
kontrollerar och provar alltifrån ledningssystem och
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Så många personer arbetar på
Swedac. Något fler kvinnor än
män arbetar på myndigheten
och medelåldern är 50,2 år.

Swedacs inriktning under året var
att upprätthålla verksamheten och
att bidra till minskad smittspridning.
Bedömning och tillsyn på på distans
är konkreta exempel på den
omställning som gjordes.

hissar till medicinska prover och miljöfarliga utsläpp.
Swedac tar fram regler som handlare och tillverkare ska
följa i hantering av exempelvis vågar, ädelmetallarbeten,
färdigförpackade varor, elmätare och bensinpumpar.
Swedac samordnar Marknadskontrollrådet. Rådet är
ett nationellt forum för myndigheter som har till uppgift
att kontrollera att produkter på marknaden följer gällande
lagstiftning.

878
Under året
genomförds
mer än 800
bedömningar på
distans. Stationer
för fordonsbesiktning, verkstäder
och medicinska
laboratorier tillhör
de verksamheter
som helt eller
delvis bedömdes
via digitala möten.

8
Swedac är föreskrivande myndighet för
olika typer av mätinstrument. Under 2020
ställde även denna del av Swedac om.
8 tillsynsbesök genomfördes digitalt.
5 tillsynsbesök för värmemätare
3 tillsynsbesök för vattenmätare.

78%
Den största delen av Swedacs omsättning
utgörs av avgifter och andra ersättningar. Övriga
22 procent utgörs av anslag från staten.

GD-ord årsberättelse 2020
2020 går till historien som ett omvälvande år. För Swedac
fick den pågående pandemin flera effekter. På samhällsnivå
fick kvalitetsfrågor större uppmärksamhet. Skyddsutrustning,
deras pålitlighet och risken för förfalskningar, gjorde värdet
av kvalitetssäkring och kvalitetsmärkning inom viktiga
samhällssektorer uppenbar för alla.
Parallellt med ökat fokus på kvalitetsfrågor ställdes
myndighetens arbetssätt om. Alla
medarbetare har investerat kraft i att
“Vi har anpassat
upprätthålla myndighetens uppdrag
oss, vi har utfört
och samtidigt ta ansvar för att
mer än vi tidigare begränsa smittspridning.
Det är med stor stolthet över alla
trodde var möjligt
medarbetare som jag konstaterar att
på distans.”
Swedac har kunnat leverera samma
samhällsnytta under 2020 som under
tidigare år. Inte till 100 procent i alla delar, men generellt. Vi
har anpassat oss, vi har utfört mer än vi tidigare trodde var
möjligt på distans. Swedac har varit en stabil part i den kedja
som utgör kvalitetsinfrastrukturen i Sverige och världen.
Inför 2021 finns en ny trygghet och tillförsikt. Nu ska
vi arbeta uthålligt tills pandemin är under kontroll. Som
generaldirektör ser jag fram emot att fortsätta att leda
en organisation som inte bara klarat en kris utan också
utvecklats med den.
Ulf Hammarström,
generaldirektör
Swedac.

Internationellt:

”Låt oss gå från
ord till handling”

Problemlösaren
Linnea Holm är
Swedacs första
ledningsamordnare.
Hon tillträdde den
nya tjänsten i maj.
Uppvuxen i scoutrörelsen är hon
van vid att driva
projekt framåt
och lösa problem
under vägen.

Pusslaren
Martina Gustafsson
är en av Swedacs
koordinatorer.
Tillsammans
med kollegorna
planerar hon alla
de bedömningar
som myndigheten
utför. 140 aktuella
ärenden är vardag
för henne.

Bedömning på distans

Från och med mars 2020 har Swedac genomfört ett stort antal bedömningar på distans. Men hur fungerar en distans-bedömning? Via en kort
animerad film och en folder på Swedacs webb kan alla verksamheter
som står inför en distans-bedömning få ett antal grundläggande råd.
Se filmen här

Han granskar bilverkstäder
hemifrån köksbordet

Granskaren
Thomas Ljung är
bedömningsledare.
Produkter i byggsektorn, till exempel
dörrar och fönster,
är hans område:
”Jag är ingen polis
utan en förlängning
av kundernas
intressen, vi vill
båda säkra kvalitet.”

Läs fler medarbetarporträtt här

Patrik Andersson, bedömningsledare inom fordon och kontroll,
är en av de Swedac-medarbetare som arbetar hemifrån.
Från köksbordet i Varberg granskar han bilverkstäder.
Läs mer här

Vad krävs för att ackreditering ska bli en
framgång? Hur kan värdet av ackreditering beräknas i euro? Hur ser framtiden
för ackreditering ut i Europa?
Det var några av de frågor som fick
ett svar under Swedacs webinarium om
värdet av ackreditering.
I programmet fanns bland andra svenska forskare inom kvalitetsinfrastruktur,
ledare för ackrediterande organisationer
i hela Europa och svenska företag som
använder ackreditering.
Mer än 250 personer från alla delar
av världen deltog i seminariet som
arrangerades i oktober.
– Nu vet vi vad vi behöver göra framåt.
Låt oss gå från ord till handling, sa
Marcus Long, vd för IIOC, i slutdebatten.

Alla presentationer från Swedacs
webinarium om framtiden för ackreditering finns på myndighetens webb.
Se webinaret här
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Swedacs omsättning under 2020 uppgick till 152 miljoner SEK.
Ackreditering står för den dominerande delen av verksamheten,
drygt 70 procent av kostnaderna. Kontrollordningar och reglerad
mätteknik står för 17 respektive 10 procent av de totala kostnaderna.
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Avgifter och andra
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Den största delen, 78 procent, av Swedacs
intäkter kommer från avgifter och andra
ersättningar. En mindre del av intäkterna,
22 procent, kommer via anslag från staten.
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Digitala möten, hemarbete och samtal om smittorisk. 2020 var ett udda år.
Vad tar vi med oss in i 2021? Vad blev trots utmaningarna bra?
Tre ansvariga för varsitt område på myndigheten Swedac spanar in i framtiden.

Kristina Hallman, avdelningschef
avdelningen för ackreditering.

Mikael Schmidt, avdelningschef
avdelningen reglerad mätteknik.

Anette Arveståhl, avdelningschef
juridik och handelsfrågor.

Vilken förändring från detta udda år vill ni ta
med er in i 2021?
– Erfarenheten att det finns en fantastisk
vilja och flexibilitet hos medarbetare, kunder,
externa bedömare och ackrediterade organ
– att göra det bästa i en svår situation. En
tillförsikt inför framtida utmaningar. Vi kommer
fram till nya arbetssätt när det krävs. Sen gäller
det såklart att hitta balansen mellan fysiska
och digitala möten och se över vilken typ av
bedömningar och kunder som bäst lämpar
sig för vad.

Vilken förändring från detta udda år vill ni ta
med er in i 2021?
– Jag hoppas att 2020 är just ett udda år
och att 2021 innebär en viss återgång. Vi ska
fortsätta att ta vara på möjligheten som digitaliseringen ger och samtidigt vara vaksamma
på balansen mellan effektivitet, både tids-och
miljömässigt, och kvalitet. Vad går förlorat
när man inte möts i det fysiska rummet? Vi
kommer också att jobba mer flexibelt, att
arbeta hemifrån blir helt okej framöver.

Vilken förändring från detta udda år vill ni ta
med er in i 2021?
– De goda sidorna av vad digitaliseringen
inneburit. Som till exempel att Swedac planerat
för ett seminarium på plats i Borås, som istället
blev digitalt och fick 250 deltagare från 40
länder. Ibland behöver vi träffas men vi kommer i fortsättningen mer aktivt välja den bästa
formen för ett möte beroende på innehåll och
deltagare. Vi ser även ökade möjligheter att
arbeta hemma även efter pandemin. En större
flexibilitet alltså.

Vad blir viktigast för ditt område?
– Vi måste vara lyhörda för vad som händer
när samhället gasar på igen, vilka nya behov
av ackrediteringar kan uppstå, vilka utökningar
av befintliga. Vi behöver kunna korta handläggningstider och vara snabba.
– För oss är det också viktigt att följa vad
som händer internationellt i spåren av brexit
och pandemi.

Vad blir viktigast för ditt område?
– Vi behöver hitta den positiva energin i
förändringen. Mycket kraft har gått åt till hur vi
ska göra saker istället och nu behöver vi sätta
spelplanen för hur vi ska jobba. Vi ska också
beta av en del av de tillsyner som blivit
inställda eller uppskjutna i år eftersom det
är svårt att exempelvis kontrollera vågar i
matbutiker utan att bidra till ökad smittorisk.

Vad blir viktigast för ditt område?
– En fråga som just min avdelning är särskilt
inblandad i är den nya Marknadskontrollförordningen som träder i kraft under året. Där
kommer vi att arbeta tillsammans med myndigheterna inom Marknadskontrollrådet och
företrädare för konsument- och näringslivsorganisationer med olika frågor som
aktualiseras i samband med det.

Här följer du
myndighetens arbete.

Webb
swedac.se

Produktion

Peter Kronvall, kommunikationschef Swedac.
Anna Werner, projektledare OTW.
Andrea Brandin, AD OTW.
Marit Larsdotter, skribent OTW.
Anna Sigge och Nicklas Lärka, fotografer.

Nyhetsbrev
anmäl dig via
Swedacs webb

Besöksadress: Österlånggatan 9, 503 31 Borås
Postadress: Box 878, 501 15 Borås

#viärswedac
Följ gärna
Swedac i sociala
kanaler.

