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Ackreditering och Swedacs verksamhet
omfattar en särskild terminologi.

Bedömning av
överensstämmelse

Bedömning av överensstämmelse är en process där det visas om specificerade
krav avseende en produkt, en anläggning, en process, en tjänst, ett system, en
person eller en organisation är uppfyllda. På engelska är motsvarande begrepp
”conformity assessment”.

Bevittning

Bevittning innebär att Swedac observerar när det ackrediterade organet eller
den som ansökt om ackreditering, utför sitt arbete. Det kan ske antingen hos
det ackrediterade organet eller när det ackrediterade organet arbetar hos sina
kunder. Det är ett sätt att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt sätt enligt
gällande krav och beskrivet arbetssätt. Bevittning förekommer vid vissa former av
ackreditering.

Förnyad bedömning

En förnyad bedömning är den bedömning som avslutar en tillsynscykel. Vid detta
tillfälle omfattar bedömningen kravuppfyllelse av samtliga kravelement. Vid förnyad bedömning tar man hänsyn till resultatet från samtliga tillsynsaktiviteter
under ackrediteringscykeln.Vid förnyad bedömning görs också en samlad
värdering av resultatet av genomförda tillsyner i aktuell ackrediteringscykel
som underlag för kommande ackrediteringscykels tillsynsintervall. Förnyad
bedömning sker normalt vart fjärde år.

Kalibreringsjämförelse

Kalibrering är en jämförelse mellan en referens (mätnormal) och det instrument
som ska kalibreras. Vid jämförelsen bestäms hur mycket instrumentet avviker
från referensen. För att en kalibrering skall vara pålitlig måste man använda
en referens som är kalibrerad av en riksmätplats e
 ller vid ett för ändamålet
ackrediterat kalibreringslaboratorium. Kalibrering används vid ackreditering av
laboratorier och vissa kontrollorgan.

Mätosäkerhetsanalyser

Mätosäkerhet är ett mått på hur väl avvikelser kan bestämmas vid kalibrering.
Kalibrering är en jämförelse mellan en referens (mätnormal) och det instrument
som ska kalibreras. Vid jämförelsen bestäms hur mycket instrumentet avviker
från referensen. Kalibrering används vid ackreditering av laboratorier och vissa
kontrollorgan.

Standard

En standard är dokument som anger regler, riktlinjer eller kännetecken för
aktiviteter och deras resultat. Standarder avser att tillgodose behov och önske
mål 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.
Den kompetensprövning som ackreditering innebär görs enligt standarder.
Mycket inom ackreditering handlar om att följa specifika standarder.

Tekniska bedömare

Tekniska bedömare är experter som genomför bedömning och tillsyn inom
specifika områden som kräver djup expertkompetens. Tekniska bedömare kan
vara anställd av Swedac eller kontrakterad.

Tillsyn

Tillsyn är den granskning och bedömning som Swedac genomför av ackrediterade
verksamheter. Tillsynen kan genomföras dels genom fysiska platsbesök av Swedac
och dels genom granskning av underlag som Swedac genomför på distans.

Nedan ges en förteckning och förklaring till utvalda begrepp.

Ackrediterade organ

Ackrediterade organ är en samlingsbeteckning för de företag, organisationer och
verksamheter som är ackrediterade. Ackrediterade organ är kunder till Swedac.
De kan indelas i fem huvudsakliga kategorier; laboratorier, kontrollorgan,
certifieringsorgan, verifieringsorgan och arrangör av program.

Ackreditering

Ackreditering är ett formellt erkännande att en organisation har kompetens att
utföra vissa specificerade uppgifter inom provning, kontroll, certifiering, verifiering
och arrangör av program. Det innebär att Swedac som myndighet regelbundet
och oberoende granskar så att kompetens och arbetsrutiner följer fastställda krav
enligt internationell standard eller myndigheters föreskrifter.

Ackrediteringssymbol

Ackrediteringssymbolen är ett bevis på att en verksamhet är ackrediterad.
Symbolen innebär att verksamheten bedömts och godkänts enligt en viss
standard. Enbart av Swedac godkända verksamheter får använda ackrediteringssymbolen. Varje ackrediteringssymbol är unik och symbolen är uppbyggd av
Swedacs ackrediteringsmärke tillsammans med det ackrediterade organets
ackrediteringsnummer, aktuell kontrollform och kontrollformsstandard.

Ackrediterings
omfattning
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Specifika aktiviteter relaterade till bedömning av överensstämmelse för
vilka ackreditering har sökts eller meddelats.

Ackrediteringsområde

Område för vilket samma ackrediteringsordning gäller.

Ackrediteringsordning

Regler och procedurer relaterade till ackreditering av organ för vilka
samma krav ställs.

Bedömarteam

Bedömarteamet är den grupp av personer som tillsammans genomför
bedömningar på plats hos Swedacs kunder. Bedömarteam kan bestå av
såväl anställda på Swedac som anlitade externa tekniska bedömare.

Bedömningsledare

Bedömningsledare ansvarar för bedömning och tillsyn av Swedacs
kunder. Bedömningsledare är anställda av Swedac eller kontrakterad.

Bedömning inför
nyackreditering

Bedömning inför nyackreditering är den granskning och bedömning som Swedac
genomför i samband med ansökan om ackreditering för den som inte tidigare
varit ackrediterad. För löpande och återkommande bedömning av en
ackrediterad verksamhet används begreppet tillsyn.
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Swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet för
reglerad mätteknik samt ädelmetallarbeten.
Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan och
utför i denna roll bedömning av:
•
•
•
•
•
•

Anmälda organ
Certifieringsorgan
Kontrollorgan
Kalibrerings- och Provningslaboratorier
Arrangörer av kompetensprövning
Organ för Validering och Verifiering

Swedac ansvarar för samordning av marknadskontroll
i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden).

0771-99 09 00

registrator@swedac.se

www.swedac.se

SWED AC IN FO 21:6

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

