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Information till ackrediterade
kontrollorgans kunder
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Hur kan jag upphandla ackrediterade tjänster?

Vad är ackreditering?
Ackreditering är ett internationellt system för att säkerställa att
kritiska aktiviteter utförs på ett kompetent, opartiskt och konsistent
sätt. Systemet är en av hörnpelarna i WTO:s avtal om tekniska handelshinder (TBT) och används av EU i bilaterala avtal med andra
länder. Regelverket för ackreditering av kontrollorgan fastställs av
ILAC (International Cooperation for Accreditation of Laboratories)
och bygger i stor utsträckning på standarden ISO/IEC 17020
framtagen av ISO (International organisation for standardisation) i
samarbete med IEC (International Electrotechnical Commission).
Inom EU regleras ackreditering i EU-förordningen 2008/765,
där EA (European cooperation for Accreditation), en regional
medlem i ILAC, ges i uppdrag att säkerställa ackrediterings
systemet i Europa. Nationella ackrediteringsorgan i Europa, till
exempel Swedac, är medlemmar i EA och signatärer till dess
avtal. Enligt Europeiska kommissionens riktlinjer ska i EU-lagstiftning ackreditering betraktas som ”the preferred alternative” för att
säkerställa att bedömning av överensstämmelse sker på ett riktigt
och kvalitetssäkrat sätt.
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Som kund är det viktigt att känna till hur ackreditering fungerar.
Ett kontrollorgan erhåller aldrig en generell ackreditering för det
de sysslar med, utan en specifik ackreditering för kontroll av viss
produkt, process eller tjänst mot en viss kravspecifikation. Vad ett
enskilt kontrollorgan är ackrediterat för regleras i beslut utfärdade
av ett ackrediteringsorgan. Vad kontrollorgan ackrediterade av
Swedac är ackrediterade för kan man ta reda på genom
att besöka www.swedac.se, välja ”Sök efter ackrediterade
organisationer” och ange namnet på kontrollorganet.
I ackrediteringsbeslutets omfattningsbilaga anges de
produkter, processer eller tjänster som kontrollorganet kan
kontrollera u
 nder ackreditering. Här anges också mot v ilka
kravspecifikationer kontrollen kan utföras mot och vilka
kontrollordningar kontrollerna hänför sig till. En kontrollordning
kan exempelvis vara ”återkommande kontroll av hissar i bostadshus” eller ”installationskontroll av taxametrar”. I Sverige är ofta
ägaren av en kontrollordning en statlig myndighet, exempelvis
Naturvårdsverket eller Transportstyrelsen, men kan till exempel
också vara en branschorganisation. Ägaren av kontrollordningen
bestämmer om kontrollorganet måste vara ackrediterat för att
utföra kontrollen. Om ägaren är en myndighet regleras detta vanligtvis i lagstiftning. Ägaren kan också bestämma om tilläggskrav
utöver de som följer av standarden ISO/IEC 17020. Sådana til�läggskrav kan h
 andla om rapporteringsskyldighet till ägaren av
kontrollordningen, d
 eltagande i samrådsmöten för erfarenhets
utbyte eller specifika kompetenskrav för särskilda aktiviteter.
Viktigt att tänka på vid upphandling när man vill ange
”ackrediterat kontrollorgan” som krav, är att man också måste
specificera vad ackrediteringen ska omfatta. Kontrollorganet bör
ju vara ackrediterat för just den kontroll som i ett senare skede
faktiskt ska utföras. Det är även viktigt att kontrollera att det
faktiskt finns ackrediterade kontrollorgan för den tänkta tjänsten.
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Vad innebär ett beslut om
ackreditering?
När ett kontrollorgan ackrediterats för en viss
kontroll innebär det i korta drag att:
•

Swedac har granskat att kontrollorganet har en
fungerande process för att hantera beställningar,
inkluderande att fastställa vad som ska kontrolleras och mot vilken kravspecifikation

•

Swedac har granskat att tillämpad kontroll
metodik är lämplig för ändamålet

•

Swedac har granskat att kontrollorganet har
tillräcklig kompetens och lämplig utrustning
för att utföra kontrollen

•

Swedac har granskat att kontrollorganet utför
kontrollerna på ett objektivt sätt

•

Swedac har granskat att kontrollorganets
personal har tillräcklig kompetens för att,
baserat på kontrollresultaten, kunna bedöma
om den kontrollerade produkten, processen
eller tjänsten uppfyller de krav som ställs i
kravspecifikationen.

Måste jag i upphandlingsdokumenten
kräva att kontrollrapporter ska förses
med ackrediteringssymbol?
Nej, om ingenting annat sägs förutsätts det att en kund till ett
ackrediterat kontrollorgan önskar att rapporter förses med
ackrediteringssymbol. Dock kan en kund, under vissa
omständigheter (se nedan), i avtal medge att kontrollorganet, under
definierade omständigheter, inte behöver förse kontrollrapporten
med ackrediteringssymbol.
Det kan också vara så att kunden kräver att rapportering sker
i ett medium som inte tillåter att ackrediteringssymbol används.
I sådana fall kan kunden i avtal ange att:
•

Kontrollorganet ska vara ackrediterat för den
aktuella kontrollen

•

Kontrollorganet ska förpliktiga sig att utföra kontrollen
enligt lämplig metod och under lämpliga förhållanden och
på ett sådant sätt att det kan gå i god för det utfall som
presenteras i kontrollrapporten

Vad innebär det att det sitter en ackredi
teringssymbol1 på kontrollrapporten?
Ackrediteringssymbolen signalerar tre saker:
•

Kontrollorganet är ackrediterat för aktuell kontroll

•

Kontrollorganet konfirmerar att det har utfört kontrollen enligt
lämplig metod och under lämpliga förhållanden och att det
kan gå i god för det utfall som presenteras i kontrollrapporten

•

Swedac konfirmerar att det utfall som presenteras i
kontrollrapporten kan betraktas som pålitligt. Detta innebär
inte att Swedac tar ansvar för den utförda kontrollen, detta
vilar på det utförande kontrollorganet, men att Swedac på
förfrågan kan bekräfta till intressenter att rapporterade
resultat kan betraktas som pålitliga.

Notera att då kontrollen är reglerad i lagstiftning med krav på
ackreditering måste ackrediteringssymbolen eller en textreferens
till ackreditering finnas i kontrollrapporten
för att denna ska kunna tjäna som underlag för godkännande.
Ett kontrollorgan får inte använda
ackrediteringssymbolen på en kontroll
rapport som redovisar en kontroll som
inte ingår i k
 ontrollorganets ackreditering.
Exempel på en ackrediteringssymbol.

1

 an kan också hänvisa till sin ackreditering i text. Dessa både sätt; användning
M
av ackrediteringssymbol och hänvisning till ackreditering i text är likvärdiga i alla
avseenden. För detaljer, se Swedacs föreskrifter STAFS 2020:1.
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Kan jag som kund alltid förhandla bort kravet
på användande av ackrediteringssymbol?
Nej, om kontrollrapporten är ämnad att förevisas för tredje part
eller följer av lagkrav kan ackrediteringssymbol inte förhandlas
bort. Också den tredje parten och lagstiftaren har anledning att
förutsätta att pålitligheten ska konfirmeras.

Vad innebär det att ett kontrollorgan
är av Typ A, B eller C?
I ackrediteringsbeslutet anges till vilken kategori av kontrollorgan
ackrediteringen hänför sig. Ett kontrollorgan kan vara antingen
typ A, B eller C beroende på hur oberoende kontrollorganet är
i relation till uppdragsgivaren och till det kontrollerade objektet.
Störst krav på oberoende ställs på organ av typ A. Oftast anger
ägaren av kontrollordningen vilken nivå av oberoende kontroll
organet ska ha. Notera att kraven på opartiskhet är de samma för
alla kontrollorgan, oavsett typ. Det innebär att kontrollen alltid ska
genomföras opartiskt och objektivt.
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0771-99 09 00

registrator@swedac.se

www.swedac.se
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Besöksadress: Österlånggatan 5, 503 31 Borås
Postadress: Box 878, 501 15 Borås

