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GD har ordet
Året 2021 präglades även det till stor del av
pandemin, men också av en ökande
säkerhetspolitisk spänning i vårt närområde.
Sprickorna i det internationella samarbetet
har generellt sett blivit allt tydligare och de
berör även Swedacs verksamhetsområden.
Inom ackrediteringsvärlden har till exempel
försöket till sammanslagning av de globala
organisationerna International Accreditation
Forum (IAF) och International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) polariserat
olika synsätt när det gäller ackrediteringens
roll som myndighetsutövning eller mer
kommersiell verksamhet. Vad detta kommer
att innebära för den internationella
kvalitetsinfrastrukturen och förutsättningarna
för fri handel återstår ännu att se, men att
verka för ett fungerande multilateralt system
blir än viktigare. Det europeiska samarbetet i
dess olika former är vår viktigaste arena i
strävan att påverka det internationella
systemet.

Under året har Swedac också arbetat för att
möjliggöra ett successivt ökat deltagande i det
internationella utvecklingsbiståndet. Det är
positivt att det projekt i Namibia som är på
väg att igångsättas genomförs i samarbete
med tyska myndigheter. Vi stärker därmed
också den bilaterala relationen med Sveriges
viktigaste handelspartner som också är en
central aktör i det europeiska samarbetet.
Swedacs interna utveckling har som vision att
vi ska bli mer utåtriktade och mer framtidsinriktade i syfte att skapa mer samhällsnytta.
Myndigheten har i detta sammanhang bett
om och fått en modifierad förordning med
instruktion av regeringen. Den tydliggör syftet
med verksamheten och skapar bättre
förutsättningar för utveckling och innovation
så att samhällets kvalitetsbehov kan styra
myndighetens utveckling. Den nya
instruktionen innebär därmed också bättre
förutsättningar för myndigheten att vara mer
utåt- och framtidsinriktad.
Med utåtriktade menar vi att vi hela tiden ska
utvecklas i samklang med omvärlden så att vi
både lever upp till uppdragsgivarens och
omvärldens förväntningar, men också lär av
andra aktörer och utvecklar mer samarbete
med dessa för att ge vår verksamhet större
effekt i samhället. Ytterst ska vi bedöma oss
själva utifrån effekten vi har i samhället inte
utifrån oss själva och våra processer.

Reglerad mätteknik synes vara ett område
som fortsatt är begränsat påverkat av det
försämrade internationella klimatet. Swedac
leder där ett positivt arbete i syfte att bidra till
klimatomställningen, mer precist när det
gäller förutsättningar för en effektiv
elektrifiering av fordonsparken i första hand
inom Norden men i ett nästa steg också inom
EU.

Med framtidsinriktade menar vi att vi inte ska
stå stilla utan ständigt sikta mot att förbättra
förutsättningarna för att vi ska vara moderna
och relevanta också i ett längre tidsperspektiv
givet de förändringar i samhälle, teknik och
ekonomi som ständigt pågår. Digitaliseringen
och hur den kan stärka vår verksamhet är hos
oss liksom hos de flesta andra verksamheter
en central del.
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Som tidigare nämnts blev 2021 också ett år
som till stor del präglades av den ännu
pågående pandemin. Verksamheten har trots
detta kunnat både upprätthållas och fortsatt
utvecklas tack vare en stark vilja, anpassningsförmåga och uthållighet hos Swedacs
medarbetare.
Den flexibilitet som mixen av hemarbete och
kontorsarbete inneburit är något som de
flesta medarbetare vill bevara också efter
pandemin. Swedac som arbetsgivare bejakar
detta och har också skapat förutsättningar för
en fortsatt individanpassad mix, så länge
regelverk och verksamhetens bästa samtidigt
beaktas. Sjukfrånvaron har varit låg, vilket
pekar mot att de verktyg som använts för att
minska smittspridningen haft effekt och kan
användas också mot andra virus framöver.
Verksamhetsutvecklingen har inte minst
handlat om styrningen vilken har fortsatt
revideras så att både bättre överblick och
minskad administration ska uppnås. En ny
ekonomimodell implementerades under året
och har visat sig ge en säkrare successiv bild av
ekonomins utveckling under året och säkrare
prognoser som grund för styrningen. Under
åren 2021 och 2022 håller Swedac avgifterna
oförändrade vilket bidrar till de ackrediterade
företagens vidmakthållande av konkurrenskraft under pandemikrisen, men det leder
också till bättre prioriteringar och budgetdisciplin inom myndigheten. Det har under
arbetet med styrningen blivit tydligt att även
avgiftsmodellen behöver omformas och att ett

nytt och effektivare IT-verktyg för att stödja
ärendehanteringen behöver anskaffas.
Ledningssystemet har stärkts betydligt genom
en successiv utveckling av vår omvärldsanalys
som lägger grunden för övrig styrning.
Myndighetens politiska inriktning,
intressenternas behov, teknikutvecklingen,
marknadens förändrade förutsättningar och
nya regelverk är alla exempel på sådant som
ska vägas samman för att styrningen ska ha
kvalitet.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att
kvalitet aldrig blir omodernt men att synen på
vad som är kvalitet och hur man säkrar
kvalitet ständigt utvecklas. Året 2021 har
enligt min mening, trots pågående pandemi,
utnyttjats väl av myndigheten för att skapa
ännu bättre förutsättningar för en modern,
samhällsnyttig och konkurrenskraftig svensk
kvalitetsinfrastruktur under åren som
kommer.
Beslut om årsredovisning
Jag intygar att årsredovisningen ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens
ekonomiska ställning.

Ulf Hammarström, generaldirektör Swedac
Borås den 2022-02-16
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Inledning
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
ska verka för en effektiv och välfungerande
kvalitetsinfrastruktur i syfte att produkter och
tjänster ska uppfylla krav på säkerhet och
kvalitet. Myndigheten ska verka för frihandel,
fri rörlighet på EU:s inre marknad och ett
starkt multilateralt handelssystem.
Myndigheten ska även beakta näringslivets
och konsumenternas intressen samt andra
samhällsintressen. Myndigheten ska i övrigt
bevaka och delta i internationellt samarbete
inom sitt ansvarsområde och se till att de
regelverk som myndigheten ansvarar för är
kostnadseffektiva och enkla för medborgare
och företag.1
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(Swedac) ansvarar för ackreditering, reglerad
mätteknik, samordning av marknadskontroll
samt är anmälande myndighet inom flertalet
områden. Alla dessa verksamheter är en del av
kvalitetsinfrastrukturen såväl inom Sverige
som globalt. För att verka för en effektiv och
välfungerande kvalitets-infrastruktur har
myndigheten arbetat mot följande mål:
- En effektiv ackreditering
- Välfungerande marknader
- Effektiv marknadskontroll i Sverige
- En stark global kvalitetsinfrastruktur
Myndigheten gör bedömningen att vi aktivt
bidrar till en effektiv och välfungerande
kvalitetsinfrastruktur samtidigt som det finns
delar som kan förbättras för att myndigheten
ska kunna bidra ytterligare. Inom
ackreditering har arbetet med att ställa om
arbetssätten fortsatt så att vi även framledes
kan göra bedömningar på distans med hjälp av
digitala verktyg. De ackrediterade organen har
i kundenkäter uttryckt sig positivt över dessa
förändrade arbetssätt och även om

myndighetens arbete med ackreditering och
våra bedömningar. Utveckling av nya tjänster
inom ackreditering har fortsatt under året. Allt
detta med syfte att verka för en fortsatt
effektiv ackreditering. Samtidigt så finns det
utvecklingsbehov såsom att harmonisera
ackrediteringsbedömningarna såväl internt
som inom Europa och att öka kännedomen
om ackreditering och möjligheten att genom
användandet av ackreditering säkra
kompetens bland till exempel andra
myndigheter.
Inom reglerad mätteknik gör myndigheten
bedömningen att vi delvis har uppnått målet
om välfungerande marknader. Arbetet med
att revidera myndighetens föreskrifter på
området har försenats. Ett större arbete har
skett tillsammans med de övriga nordiska
länderna kring att ta fram vägledning till
leverantörer avseende utformning av laddstolpar för el-fordon. Den ordinarie tillsynen
har löpt på enligt plan inom områdena el-,
värme- och vattenmätare medan den på
områdena bensinpumpar, vågar och ädelmetall inte kunde genomföras under första
halvan av året på grund av risk för ökad
smittspridning.
Inom uppdraget med samordning av
marknadskontroll och i rollen som sekretariat
och ordförande för Marknadskontrollrådet har
myndigheten, tillsammans med övriga
marknadskontrollmyndigheter och Tullverket,
genomfört ett antal aktiviteter för att bidra till
en effektiv marknadskontroll i Sverige. Bland
annat har samarbetet mellan marknadskontroll-myndigheterna och Tullverket stärkts
för att öka möjligheterna att stoppa produkter
som inte uppfyller kraven vid EU:s yttre gräns.
Rollen som centralt samordningskontor enligt

1

Ur § 1 från Förordning (2021:1252) med
instruktion för Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll
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EU:s marknadskontrollförordning har under
året inneburit ett intensivt arbete inom de
olika forum på EU-nivå där kontoret
representerar Sverige. Vidare har arbetet med
att ta fram underlag för en nationell strategi
för marknadskontroll påbörjats. Strategin
bedöms bli ett viktigt led i att fortsätta
utveckla samarbetet och formerna för
marknadskontroll såväl inom Sverige som i EU.

För att bidra till en stark global kvalitetsinfrastruktur har Swedac under 2021 startat
upp det internationella utvecklingssamarbetet. Under året har en av de gjorda
ansökningarna beviljats, nämligen avseende
ett projekt i Namibia tillsammans med aktörer
från Tyskland och Sverige. Syftet med
projektet är att stärka Namibias kvalitetsinfrastruktur. Projektet sträcker sig mellan
2022 och 2024.

Struktur
Årsredovisningen inleds med ett kapitel om
styrningen och ledningen på myndigheten följt
av en redovisning av vad myndigheten har
gjort avseende de uppdrag som tilldelats i
regleringsbrevet. Därpå följer resultatredovisningen om vad Swedac har gjort under

respektive mål samt en bedömning av hur
myndigheten har uppnått dessa. Därefter
kommer en presentation om nuläget
avseende Swedacs uppdrag som anmälande
myndighet. Årsredovisningen avslutas med
den ekonomiska rapporten inklusive noter.
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Styrning och ledning
I december beslutade Regeringen om en ny
förordning om instruktion för Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll (SFS
2021:1252). Den viktigaste förändringen i
instruktionen är att den ger myndigheten ett
tydligt syfte och en bredare uppgift i kvalitetsinfrastrukturen i stort. Detta ger myndigheten
möjlighet att utvecklas och att vara innovativ
på ett sätt som den inte haft mandat att vara
tidigare. Vi kan med detta som grund
utvecklas och arbeta även med andra verktyg
som stärker kvalitetsinfrastrukturen vartefter
marknaden och teknologin utvecklas. På så
sätt har Swedac nu en mer framtidsinriktad
roll och möjlighet att förbli en relevant och
efterfrågad myndighet också när omvärldens
behov och krav förändras. Den nya
förordningen träder i kraft 20 januari 2022.
Swedac och regeringen har fört en löpande
dialog under året kring utformningen av den
modifierade instruktionen då myndigheten
har sett förändringen som ett viktigt led i att
stärka förutsättningarna och möjligheterna för
styrningen och ledningen på myndigheten.
Under året har det arbete, som påbörjades
2020, med att stärka den interna styrningen
fortsatt. En viktig del i detta arbete har varit
att skapa en tydligare röd tråd mellan de olika
styrdokumenten, både regeringens styrdokument och myndighetens interna. En
annan viktig del har också varit en mer
utvecklad omvärldsanalys som bakgrund till
den interna planeringen och budgetunderlag.
Kopplingarna mellan de olika processerna har
stärkts och bidragit till att myndigheten har
arbetat mer utåt- och framåtriktat vilket är en
viktig förutsättning för att kunna öka samhällsnyttan och kontinuerligt bidra till en effektiv
och välfungerande kvalitetsinfrastruktur. Inför
2021 togs även en ny ekonomimodell fram. En
del i implementeringen av den nya modellen
har varit att stärka uppföljningsprocessen för
såväl ekonomi som kärnverksamheten.

I samband med att ekonomimodellen
reviderats kunde konstateras att även
myndighetens avgiftsmodell behöver ses över.
Arbetet med översynen har påbörjats och
kommer att fortsätta under 2022 med målet
att nya avgiftsföreskrifter ska börja gälla från 1
januari 2023. Målet är att den nya avgiftsmodellen ska
• vara lätt att förstå, transparent och
kostnadseffektiv,
• underlätta den administrativa
hanteringen,
• innebära att respektive
avgiftskollektiv bär sina kostnader och
balanserar dessa
• beakta små och medelstora företag,
• upplevas som stabil och att avgifterna
är förutsägbara för intressenterna.
I omvärldsanalysen för 2021 identifierades
myndighetens utmaningar på lite längre sikt.
En kritisk utmaning är den snabba takten i
teknikutvecklingen och digitaliseringen. Under
hösten påbörjades därför ett större arbete
med digitalisering, såväl för att möta
utvecklingen hos våra intressenter som för att
effektivisera interna processer och driva på
innovation.
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Målet för myndighetens digitaliseringsarbete
är att hitta nya arbetssätt, stödja innovation,
enkelhet, överblick och automatisering. I
arbetet med digitalisering är det viktigt att
föra dialog med olika branscher för att se hur
de bedömer utvecklingen. En första dialog har
därför bland annat påbörjats med Swedish
Association for Testing, Inspection and
Certification (Swetic) som är branschorganisationen för företag verksamma inom
provning, besiktning, kontroll, kalibrering och
certifiering.

Remisser

Swedac har besvarat ett stort antal remisser
från regeringskansliet och myndigheter.
Remisserna har omfattat ett brett område.
Orsaken till den kraftiga ökningen av remisser
bedöms vara dels att vissa utredningar har
försenats på grund av pandemin samt att 2021
var år före valår vilket historiskt har inneburit
en ökning av antalet remisser. Även en hög
aktivitet på EU-nivå inom områden som berör
Swedacs verksamhet har föranlett ett ökat
antal remisser under året. Det är därför
sannolikt att antalet remisser framöver
kommer att minska till 2020-års nivå.
2021
98

2020
70

2019
53
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Arbetsgivarpolitisk inriktning
Även 2021 har påtagligt präglats av pandemin.
Swedac ställde snabbt om arbetssätten i samband med pandemins utbrott 2020 i syfte att
minska resande och behov av fysisk närvaro
vid tillsyner och bedömningar. Under 2021 har
arbetet med att fortsätta utveckla de nya
arbetssätten med en kombination av digital
och fysisk närvaro skett på ett positivt sätt.
Under den period regeringen haft krav på att
myndigheter skulle hålla nere och även
registrera närvaron på kontoret hade Swedac i
snitt 11 % fysisk närvaro på kontoret.
Myndigheten har mer systematiskt börjat
använda distansavtal som innebär att den
anställde inte har Boråskontoret som
huvudarbetsplats.
Medarbetarenkäter som genomförts visar att
77 % av medarbetarna upplever att de förändrade arbetssätten fungerar bra eller
mycket bra och ca 20 % tycker att det fungerar
okej. För att även efter pandemin kunna vara
en flexibel arbetsgivare har riktlinjer för
fortsatt distansarbete tagits fram och samverkats med fackliga parter. Under hösten har
distansavtal tecknats med i princip alla medarbetare. Även efter pandemin avser de flesta
medarbetarna att arbeta hemifrån upp till
nästan halva veckan när verksamheten tillåter.

med att bli mer flexibla som arbetsgivare både
i tid och rum. Som ett led i arbetet med en
god arbetsmiljö och en vilja från arbetsgivaren
att arbeta framåt och utåt genomförde
myndigheten en kulturutvärdering. Under
sommaren fick alla myndighetens medarbetare möjlighet att besvara en enkät om
nuvarande och önskad kultur. Engagemanget
var stort. 84 % av myndighetens medarbetare
valde att svara på enkäten. Resultatet visar
stora variationer mellan myndighetens
avdelningar, men visar som helhet på att
myndigheten har ett antal områden som
behöver arbetas vidare med såsom samarbetet inom myndigheten. Resultatet från
utvärderingen har arbetats vidare med under
hösten i enhetsvisa workshops där handlingsplaner tagits fram. Resultatet har även
bearbetats på myndighetsövergripande nivå.
Arbetet med resultatet och handlingsplanerna
kommer att fortsätta 2022.
Swedac har tecknat en avsiktsförklaring med
Statens servicecenter avseende övertagande
av myndighetens lönehandläggning. Senast
juni 2022 kommer de ta över lönehandläggningen för Swedacs räkning.

Utöver distansavtal har arbetsgivaren också
haft en dialog kring arbetstidens förläggning
och arbetsgivaren erbjuder förtroendearbetstid och flextidsavtal där detta är
lämpligt. Detta är viktiga åtgärder för att vara
en attraktiv arbetsgivare.
Swedac har under året arbetat aktivt mot de
statliga arbetsgivarmålen: Attraktiv arbetsgivare, Ledarskap och Utveckling och
innovation. För att följa med i samhällets
utveckling och för att kunna konkurrera om
kompetens arbetar vi såsom ovan beskrivits
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Kommunikation
Swedac arbetar med att kontinuerligt och på
ett intresseväckande sätt berätta om nyttan vi
tillför och kan tillföra kvalitetsinfrastrukturen.
För att bli mer framåt- och utåtriktade har
myndigheten ökat interaktionen med
myndighetens målgrupper vilket syns på det
goda genomslag som vi har haft på nyhetsbrev, publicerade nyheter på hemsidan och
sociala medier. En kommunikationsinsats som
fått genomslag under året har varit tre
tematiska sprintrar. En tematisk sprint
innehåller ett antal artiklar, filmer och infografik som publiceras om ett och samma ämne
under en koncentrerad tidsperiod för att höja
den specifika kännedomen om ett visst ämne.
Syftet med de tematiska sprintrarna har varit
att öka kännedomen om Swedacs verksamhet,
skapa känslan hos mottagaren att Swedac är
en viktig samhällsaktör och en källa till
kunskap. Materialet ska samtidigt skapa en
känsla av öppenhet – att Swedac är
intresserad av sin omvärld och bjuder in till
diskussion.

Teman på sprintar har varit: livsmedel, de
globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) och
kvalitet.
Under maj genomfördes en intressentanalys.
Syftet med undersökningen var att få en
uppfattning om intressenternas kännedom om
samt bild av Swedacs verksamhet och följa
upp den intressentanalys som gjordes 2019.
1 028 personer svarade på enkäten. Kännedomen hos myndighetens alla intressentgrupper har ökat sedan förra undersökningen
som genomfördes 2019. 96 % av alla utförare
(främst ackrediterade organ) känner till
Swedac. Kännedomen bland lagstiftare och
myndigheter såväl som hos brukare (kunder
till ackrediterade organ bland annat) är lägre
(68 %) även om den är högre jämfört med
2019. Den spontana bilden av Swedac bland
de som svarat är positiv. Nedan presenteras
en sammanställning av de ord som
förekommer oftast när intressenterna fick
frågan om deras spontana intryck av Swedac.

Spontant intryck av Swedac
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Ekonomiskt utfall 20212
Anslag
Budget
Intäkter
Kostnader
Resultat

19 200
19 200
0

Utfall 2021
17 290
17 290
0

Avvikelse
-1 910
1 910
0

Bidrag
Budget
Intäkter
Kostnader
Resultat

157
157
0

Utfall 2021
66
66
0

Avvikelse
-91
91
0

2

Då ekonomistyrningsmodellen har gjorts om inför 2021 går det inte att ta fram jämförbara siffror från de föregående räkenskapsåren
varför det inte tagits med jämförelsetal i tabellen.
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Regleringsbrevet
Informationssäkerhet
Myndigheten arbetar kontinuerligt med att förebygga incidenter och stärka informationssäkerheten. En del i detta arbete har varit att ta fram ett årshjul för att stärka det
systematiska arbetet med informationssäkerhet. En mängd skyddsåtgärder har gjorts
såsom penetrationstester, sårbarhetsscanning och framtagande av en e-learning för
medarbetare och externa konsulter om informationssäkerhet. En aktiv omvärldsbevakning
har också skett för att ständigt vara uppdaterade om nuläget och kunna vara proaktiva och
beredda om incidenter händer.
På de månadsvisa chefsmötena har myndighetens chefer fått information om hur tillgängligheten till
verksamhetskritiska IT-system varit under perioden sedan förra mötet. Tillgängligheten har varit god
med bara enstaka kortare avbrott, där de flesta varit planerade och därför förlagts utanför ordinarie
arbetstid. En internrevision av myndighetens informationssäkerhet påbörjades i slutet av året och
resultatet kommer att presenteras i början av 2022. Internrevisionen är en del av det systematiska
arbetet med informationssäkerhet som årligen rapporteras till ledningen vid ledningens årliga
genomgång enligt ISO/IEC 27001:2017 – Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem
för informationssäkerhet. Vid ledningens genomgång presenteras även genomförda åtgärder,
åtgärdsförslag samt analys av statusen på myndighetens informationssäkerhet.
En intern riktlinje för hantering av digital kommunikation har tagits fram för att stötta medarbetarna
i användandet av olika tjänster för att säkerställa hög informationssäkerhet med även skydd för
enskildas personuppgifter. En granskning har genomförts av leverantörers rättsliga grund för
användning av molntjänster. Resultatet blev att ett antal nya personuppgiftsbiträdesavtal skrevs.
Med hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps självutvärderingsenkät om
informationssäkerhetsarbete ”infosäkkollen” har en analys av skyddsläget gjorts.

Feministisk handelspolitik
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skickade in en skrivelse med begäran om
att diskutera jämställdhet inom ackreditering på den europeiska organisationen för
ackrediteringsorgans (European co-operation for accreditations, EA) generalförsamling
2020. På grund av pandemin skedde ingen diskussion under 2020 utan den hölls på EA:s
generalförsamling i maj 2021. Frågan välkomnades av EA:s ordförande och generalsekreterare som också informerade om att styrelsen kommer att lyfta frågan
tillsammans med europeiska standardiseringsorganisationen (the European committe
for standardisation, CEN). Frågan har även behandlats i Harmoniseringskommittén inom
EA som dock inte kunde finna former för att hantera den och återlämnade frågan till
styrelsen. En dialog förs nu med ordförande och generalsekreteraren om att ta fram en generell
policy för EA angående icke-diskriminering.
Swedac för också en dialog med Svenska institutet för standarder, SiS, i frågan. Syftet med denna
dialog är dels att få ta del av deras erfarenheter från motsvarande arbete inom standardisering, dels
för att hitta effektiva sätt att arbeta mot målet i avvaktan på att det finns tillräcklig kunskap och data
om effekter av standarder för att riktigt kunna avgöra om en standard är icke-diskriminerande eller
inte.

14

Swedac – Årsredovisning 2021

Export- och investeringsstrategin
Tilliten till kvalitetsinfrastrukturen är en av grundvalarna
för frihandelns svenska och internationella acceptans. En
god kvalitetsinfrastruktur i Sverige bidrar till tillit för
svenska produkter och tjänster vilket ökar svenska företags
konkurrenskraft på den internationella marknaden.
Samtidigt bidrar en god kvalitetsinfrastruktur till att göra
Sverige mer attraktivt för investeringar. Swedac har ansvar
för viktiga delar för att säkerställa en väl fungerande
kvalitetsinfrastruktur i Sverige. För att Sverige fortsatt ska
kunna vara konkurrenskraftigt är en viktig del att Swedac
följer utvecklingen inom kvalitetsinfrastrukturen. En del i
det arbetet handlar om att vara förberedda och kunna
implementera nya ackrediteringsområden när dessa
kommer, såväl för att kunna ackreditera svenska företag vilket kan ge konkurrensfördelar
internationellt, som för att kunna locka nya företag till Sverige i de fall då de inte kan bli
ackrediterade i sitt egna land. Ett sådant nytt område är standarden ISO/IEC 17029:2019 –
bedömning av överensstämmelse – allmänna principer och krav för validerings- och
verifieringsorgan. Standarden fastställdes i november 2019 och sommaren 2021 kunde Swedac
ackreditera ett första organ mot standarden. Företaget som ackrediterade sig mot standarden
verifierar företags hållbarhetsarbete.

Det brittiska utträdet ur Europeiska Unionen
Under 2021 har Swedac fortsatt att följa utvecklingen av det brittiska utträdet ur EU. Det ingångna
frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien har i dialog med Kommerskollegium analyserats och
information har lämnats på Swedacs hemsida om konsekvenser som berör myndighetens
verksamhetsområden.

Samordning av marknadskontroll under covid-19-pandemin
Regeringsuppdraget avseende marknadskontroll under kris slutredovisades i maj 2021. Rapporten
från uppdraget3 redovisades för utrikesdepartementet i början av juni och redovisades för Marknadskontrollrådet och Insynsrådet under hösten. Rapporten har även översatts till engelska och lämnats
till bland andra EU-kommissionen som visat intresse för ämnet.

Beredskapsjobb
21 januari 2021 skickade Swedac in underlag avseende myndighetens arbete med beredskapsjobb till
Statskontoret. Swedac har inget pågående arbete kopplat till beredskapsjobb, då förutsättningarna
för att erbjuda arbetstillfällen förändrades på grund av pandemin. Arbetet ska återupptas när läget
stabiliseras.

Förenklingsuppdraget
1 mars 2021 skickade Swedac in rapporten om förenklingsuppdraget till Tillväxtverket. Rapporten
presenterade vad Swedac gjort avseende förenklingsuppdraget för 2020 samt en slutrapport för hela
perioden 2014-2020.

3

Samordning av marknadskontroll under covid-19-pandemin, Swedac REP 21:2, https://www.swedac.se/wpcontent/uploads/2021/05/swedac-rep-21-2.pdf
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En effektiv ackreditering
Ackreditering ska bidra till öppna och transparenta handelssystem, jämlik konkurrens på marknaden
samt underlätta möjligheten för företag att komma in på nya marknader under samma konkurrensvillkor, det vill säga frihandel. Genom kvalitetskontroll av verksamhet ska ackreditering även bidra till
god hälsa, säkerhet och miljö för medborgarna vilket också är av stort värde för tilliten till och
sammanhållningen i det svenska samhället.
Effektiv ackreditering innebär:
-

-

Effektiv handläggning
o tidsmässigt
o kvalitetsmässigt
o rättssäkert
Erbjuda samhällsrelevanta tjänster
Effektiva ordningar med harmoniserade arbetssätt – nationellt och internationellt
Att ackreditering är känd bland lagstiftare, myndigheter och näringsliv

Totalt har ca 1 300 tillsyner genomförts 2021 samt ytterligare ca 100 bevittningar i fält. Större delen
av dessa, ca 60 %, har varit helt digitala och genomförts på distans. Övriga bedömningar har varit
hybridbedömningar, det vill säga delvis på plats och delvis digitalt, när detta varit möjligt. Överlag har
distansbedömningarna fungerat väl. Myndigheten planerade om sina bedömningar i samband med
att pandemin kom så att moment som måste ske på plats sköts till ett senare tillfälle och moment
som kunde genomföras på distans genomfördes tidigare. Detta ledde till ett uppdämt behov av att
kunna kompetensbekräfta de ackrediterade organen på plats där gällande krav kräver detta och
därför ökade resandet under hösten när restriktionerna förändrades.
I den kundenkät som regelmässigt
genomförs efter bedömningar så
har många ackrediterade organ
uttalat sig positivt om
utformningen av distansbedömningarna och den
effektivisering som de kan se med
dem. För att kunna genomföra distansbedömningar även efter pandemin har myndigheten arbetat
med att utvärdera och förändra arbetsprocesserna för att stödja att bedömningar, eller delar av
bedömningar, kan ske på distans med hjälp av digitala verktyg. Genom minskat resande minskar
kostnaderna för myndigheten och därmed även för de ackrediterade organen samtidigt som den
negativa klimatpåverkan som resor innebär minskar. Medarbetarna erbjuds därmed också ett mer
hållbart arbetsliv med möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid. En problematik avseende
att genomföra hela bedömningar på distans är ISO/IEC 17011:2018 – bedömning av
överensstämmelse – allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av
överensstämmelse – som Swedac är skyldiga att följa. Den säger att ackrediteringsorgan ska besöka
ackrediterade organ ”på plats” minst var 24:e månad. Under pandemin har undantag gjorts från 24månaders-regeln. Swedac arbetar i de internationella forumen för att hänsyn ska tas till
digitaliseringens möjligheter och att distansbedömning ska kunna användas i stor omfattning även
efter pandemin.

16

Swedac – Årsredovisning 2021

Ackrediteringsåret i siffror
Antalet ackrediterade organ har minskat successivt de senaste åren. Den största minskningen sker
framförallt bland kontrollorgan. En trend är att antalet ackrediterade fordonsverkstäder minskar.
Samtidigt har antalet besiktningsfilialer inom fordonsbesiktning ökat över tid, vilket inte syns i
statistiken. Dock ledde en återkallelse av ett större företags ackreditering i slutet av 2021 till en
markant minskning av antal besiktningsfilaler. Antalet under året avslutade ackrediteringar minskade
jämfört med tidigare år samtidigt som antalet utökningar, i form av till exempel nya filialer eller
ackrediteringsområden, per organisation ökat. Utökningarna är lägre 2020 och 2021 jämfört med
2019. En stor anledning till detta är att alla som var ackrediterade mot färdskrivare behövde utöka
sin ackrediteringsomfattning med smarta färdskrivare på grund av ny reglering 2019.
I och med pandemin har det varit många frågor kring ackreditering av covid-19-analyser inklusive ett
flertal nyansökningar och ansökningar om utökning inom området. Flera aktörer som ansökt om
ackreditering för covid-19-analyser har dock inte beviljats ackreditering då de inte haft rätt
kompetens.
Verksamhetsområde
Ackrediterade organ totalt4
Kontrollorgan – 17020
Certifiering ledningssystem – 17021-1
Certifiering personer – 17024
Provnings- och kalibreringslaboratorier – 17025
Certifiering produkter, processer och tjänster – 17065
Medicin – 15189
Validerings- och verifieringsorgan – 17029 och 140655
GLP
Anmälda organ
Internationella ackrediteringsorgan

Antal ackrediterade organ
2021
2020
2019
1399
1431
1488
1032
1069
1125
17
17
14
16
14
16
310
314
322
19
21
22
51
49
47
6
6
5
16
16
15
39
42
42
10
10
9

Nyackreditering
Antal organisationer som utökat
Antal utökningar
Avslutade ackrediteringar

2021
42
78
118
59

2020
42
83
102
156

2019
45
182
203
100

4

Ackrediterade organ totalt avser antal organisationer som är ackrediterade hos Swedac. Dessa organisationer kan ha ackrediteringar inom
flera områden vilket gör att summeringen av antalet ackrediterade organ per standard skiljer sig från totala antalet ackrediterade organ.
5 Ackreditering sker idag direkt mot ISO 14065:2013 –växthusgaser – krav på validerare och verifierare av växthusgaser för användning vid
ackreditering eller annan form av erkännande men kommer framöver vara en under standard till ISO/IEC 17029.
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Handläggningstider och serviceåtagande
Den totala handläggningstiden för nyackrediteringar har ökat något över perioden. En del av
förklaringen till de längre handläggningstiderna är att det oftast behövs göras en bedömning på plats
hos den organisation som ansöker om att bli ackrediterat. I och med pandemin har det varit svårare
att få till bedömningar på plats. En annan förklaring är att ett av de organ som blivit ackrediterade
2021 var ett certifieringsorgan.
Handläggningstiderna för nya certifieringsorgan är oftast betydligt längre än exempelvis
kontrollorgan inom fordon då det är en mer komplex bedömning som ska genomföras och den
inkluderar flera olika bevittningar ute hos certifieringsorganets kunder. Under pandemin har
möjligheterna att planlägga detta försvårats än mer av smittskyddsskäl.
Samtidigt som den totala handläggningstiden vid nyackreditering har ökat så har tiden för Swedacs
serviceåtaganden (från komplett nyansökan till att kostnadsberäkning går ut, från accept av
kostnadsberäkning till bedömning och från att alla avvikelser är släckta till att beslut fattats) minskat
jämfört med 2020. De förkortade handläggningstiderna inom ramen för serviceåtagandena 2021
tyder på att de förändrade arbetssätten med mer distansbedömningar har effektiviserat handläggningen samtidigt som myndigheten har breddat kompetensen internt för att kunna minska
tiderna. Ett steg i att minska handläggningstiderna ytterligare är att en upphandling genomförts av
externa tekniska bedömare och bedömningsledare. Upphandlingen har bland annat syftat till att
utöka antalet tekniska bedömare mot idag. De nya avtalen börjar gälla 1 januari 2022.

6

Handläggningstider
Kostnadsberäkning7
Bedömning på plats8
Utfärdande av beslut9

2021
208
13
56
7

2020
197
18
76
13

2019
178
13
42
11

6

Avser handläggningstiden i dagar från inkommen ansökan om nyackreditering till att beslut är expedierats. Målet är att
handläggningstiderna ska minska från år till år.
7 Avser antalet dagar från att fullständig ansökan inkommit från ett nytt organ till dess att kostnadsberäkning är utskickad.
Serviceåtagandet säger att kostnadsberäkning ska vara utskickad inom 4 veckor (28 dagar) från komplett ansökan.
8
Avser antalet dagar från accepterad kostnadsberäkning till att bedömning startas vid nyackreditering. Serviceåtagandet säger att
bedömning ska påbörjas inom 12 veckor (84 dagar) från att organet accepterat kostnadsberäkningen.
9 Avser antalet dagar från att sista avvikelsen är åtgärdad till att beslut utfärdats vid nyackreditering. Serviceåtagandet säger att beslut ska
utfärdas inom två månader (60 dagar) från att sista avvikelsen har åtgärdats.
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Intressenterna tycker till
Kundenkäten10
Kundenkäten skickas till ackrediterade organ efter att vi gjort en bedömning. Enligt enkäten har
organen överlag en positiv bild av Swedac där majoriteten har ett mycket gott intryck. En trolig orsak
till att bilden förbättrats jämfört med tidigare år är att arbetssätten med distansbedömningarna har
utvecklats under 2021 och kompetenssituationen gradvis har förbättrats. Samtidigt så bidrar även att
organen bedömer att Swedac är tydliga i sin kommunikation och att vi gör relevanta bedömningar.
Även resultatet på dessa frågor har förbättrats jämfört med tidigare år. En trolig orsak till att
bedömningarna bedöms mer relevanta är det harmoniseringsarbete som Swedac har gjort genom
bland annat en översyn av ackrediteringsprocessen internt.
Utöver kundenkäten som går ut till alla befintliga ackrediterade organ efter bedömning skickas en
separat enkät ut till organ som bedöms för ackreditering för första gången. Den enkäten visar på att
myndigheten har förbättringspotential avseende information om själva ansökningsförfarandet samt
planeringen inför besöket. Samtidigt är det svårt att dra allt för stora slutsatser av resultatet då det är
ett litet antal som svarat på enkäten.
2021

2020

2019

Totala intrycket av Swedac11

4,7

4,6

4,4

Vi har tydlig kommunikation i samband med
bedömningar12

4,7

4,7

4,5

Swedac gjorde en relevant bedömning i förhållande
till kravet för vår ackreditering

4,7

4,7

4,5

Det ska vara tydligt och förutsägbart för en
organisation att bli insynad vid nyackreditering13

3,9

3,9

-

10

För indikatorerna Totala intrycket av Swedac, Vi har tydlig kommunikation i samband med bedömningar och Swedac gjorde en relevant
bedömning i förhållande till kravet för vår ackreditering så är målgränsen 4,5. För Det ska vara tydligt och förutsägbart för en organisation
att bli insynad är gränsen 4. Svarsalternativen är på en femgradig skala där 1 är stämmer inte alls, 2 stämmer inte, 4 stämmer och 5
stämmer helt.
11 Svarsalternativen för frågan är 1 – mycket dåligt, 2 – dåligt, 4 – ganska bra, 5 – mycket bra.
12 Genomsnittliga svaret på frågorna Det var tydligt utifrån den information vi fick innan tillsynen vilka personer hos oss som skulle närvara,
Avvikelser förklarades och motiverades väl vid tillsynsbesöket, Ärendets fortsatta hantering förklarades väl under slutmötet,
Bedömningsrapporten överensstämde väl med vad som framkom under tillsynsbesöket i Swedacs kundenkät.
13 Genomsnittliga svaret på frågorna Hur upplevde ni stegen för att bli ackrediterade? Ansökningsförfarandet och Själva besöket i Swedacs
kundenkät för nyackrediterade organ. Resultat för 2019 och perioden januari-juli 2020 saknas då enkäten infördes i augusti 2020. Totalt är
det 12 organ som besvarat enkäten.
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Klagomål och överklaganden
Antalet klagomål mot Swedacs ackrediteringsverksamhet är ganska konstant. I sex av de inkomna
klagomålen har handläggningstiderna varit i fokus. I dessa klagomål lyfts ofta kommunikationsbrister,
såväl direkt med ackrediterade organ som internt hos Swedac där saker hamnat mellan stolarna.
Swedac har under året arbetat med att förbättra processerna för ackreditering vilket förhoppningsvis
ska förbättra kommunikationen internt ytterligare samtidigt som vi breddar kompetensen för att få
ner handläggningstiderna.
2021

2020

2019

Klagomål mot Swedacs ackrediteringsverksamhet

14

12

14

Klagomål mot ackrediterade organ (ej
fordonsbesiktning)

16

27

30

Klagomål mot fordonsbesiktning

46

49

41

Handläggningstiderna för klagomål, såväl mot Swedac som mot ackrediterade organ, har utvecklats
positivt under året jämfört med tidigare år. Det bedöms finnas flera samverkande faktorer till detta.
Väl inarbetade rutiner och erfarenhet hos såväl jurister som andra medarbetare som är involverade i
handläggningen av klagomålen är en orsak. En annan orsak är att tillgänglighet hos medarbetarna, då
de inte varit på resa, har varit högre under året på grund av ändrade arbetssätt under pandemin.

Handläggningstider klagomål

14

2021
59

2020
78

2019
77

Totalt har fem beslut överklagats under året. Av dessa avser fyra beslut om återkallelse av
ackreditering. Ett av dessa avsåg återkallelsen av ackrediteringen för ett större ackrediterat organ för
fordonsbesiktning som återkallades efter att kompetensbrister identifierats vid tillsyn och inte
åtgärdats på ett tillfredställande sätt. Organet överklagade i flera instanser och begärde inhibition av
beslutet, vilket inte beviljades av domstolarna. Därefter valde organet att återkalla sitt överklagande.
I tre ärenden har domstolen inte ändrat Swedacs beslut. I det sista ärendet, som avsåg fråga om
avgift för extra tillsyn, har Swedac efter granskning av ärendet tillstyrkt ändring av beslutet.
Förvaltningsrätten har därefter upphävt beslutet.

14

Målet är att genomsnittliga handläggningstiden inte ska överstiga 90 dagar.
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Utveckling av tjänster samt nya tjänster
Swedac har ackrediterat ett första verifieringsorgan mot den nya standarden ISO/IEC
17029. Det första ackrediterade organet är inom området hållbarhet och samhällsansvar. Företaget verifierar om organisationer uppfyller det de säger inom
områdena samhällsansvar och Agenda 2030. Swedac gör bedömningen att ISO/IEC
17029 är ett område som kommer att växa då det är ett område som kan bidra till
kvalitetsbekräftelse inom bland annat hållbarhet och digitalisering. Bland annat
stöttar vi RISE och SiS i arbetet med att utveckla verifierings- och valideringsområdet. Swedac har förberett sig för att ansöka om multilateral agreement, MLA,
hos EA för ISO/IEC 17029 och beräknar att det kan ske under 2022.
Myndigheten har även ackrediterat en första organisation som genomför kalibreringsjämförelser. För
ackrediterade laboratorier är regelbundet deltagande i provnings- och kalibreringsjämförelser ett
krav. Swedac har sedan tidigare ackrediterade organ för detta inom provning och nu finns det även
ett på området kalibrering. Detta är positivt för hela den nordiska marknaden då det inte funnits
något organ som är ackrediterat för denna tjänst och kalibreringslaboratorierna har fått leta efter
aktörer utanför Norden eller göra enskilda riktade jämförelser direkt mot riksmätplatsen.
Ett annat nytt område är kontroll av sekundärskydd där Naturvårdsverket har valt ackreditering som
metod för bedömning av kompetens i sina föreskrifter. Sekundärskydd är skyddsanordningar som har
som funktion att fånga upp läckage, överfyllning och spill från cisterner för att förhindra spridning till
omgivningen. Detta är ett exempel på där ackreditering kan användas för att bidra till att skapa ett
hållbart samhälle.
I juni genomförde myndigheten ett
webinarie som riktade sig till kommuner i
Västra Götaland, ”Säkra kommunal vård
och omsorg – med verktyg ni redan
använder”. Syftet med webinariet var att
informera kommunerna om vilka
kvalitetsverktyg som finns utöver dem
som de använder idag, såsom standarder och ackreditering. Detta är i linje med regeringens strategi
för standardisering. Webinariet följdes upp med ett ytterligare webinarium under Almedalsveckan
med en redovisning av hur ackreditering skulle kunna bli ett verktyg för att stärka kvalitetsarbetet
inom kommunal vård och omsorg. Aktiviteterna har resulterat i ett ökat intresse för området.
I april 2020 kom förändrade krav för majoriteten av anmälda organ avseende vilken kontrollformsstandard som ska användas vid bekräftande av kompetens. De förändrade kraven innebär att dessa
anmälda organ har fram till och med april 2023 på sig att anpassa sin verksamhet mot de nya
kraven. Swedac har därför fört en dialog med de föreskrivande myndigheterna inom respektive
anmälningsområde samt informerat de berörda ackrediterade organen om förändringarna. Swedac
kommer att bedöma deras verksamheter löpande för att undvika att något organ förlorar sin
möjlighet att agera som anmält organ när övergångstiden löper ut. De första bedömningarna
genomfördes under året.
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Öppna data
Ett viktigt projekt på myndigheten är att bearbeta och analysera den data som finns från
ackrediteringar genom åren för att kunna utnyttja denna både internt och externt. Målet är att datat
ska kunna bidra till att ge berörda branscher kunskap för att kunna inrikta och stärka deras kvalitetsarbete samtidigt som Swedac kan förbättra och effektivisera sina bedömningar. Datan kan ligga till
grund för den riskbedömning som görs inför bedömning men även ge underlag i standardiseringsarbetet inom olika områden för utveckling och revision av standarder. Under 2020 påbörjades ett
pilotprojekt i samarbete med Svensk förening för klinisk kemi (SFKK) som ett första steg i att
analysera hur datan kan användas inom varje område. Projektet fortlöpte under 2021 och planeras
att fortsätta 2022.

Riksrevisionens granskning av omreglering av fordonsbesiktning
I april kom Riksrevisionens granskningsrapport om omregleringen av fordonsbesiktning i Sverige.
Utfallet av revisionen var positivt för ackrediteringssystemet och Riksrevisionen bedömer att Swedac
arbetar ändamålsenligt med ackreditering och tillsyn inom området. Riksrevisionen pekade dock ut
ett par förbättringsområden. Ett förbättringsområde är att Swedac borde göra återkommande
vandelsprövningar för att säkerställa att de personer som i dag omfattas av regleringen även fortsatt
uppfyller ställda krav på vandel. Swedac har utifrån denna rekommendation anpassat sina rutiner
och genomför nu en vandelsprövning vid varje förnyad bedömning. Det kontrolleras att
rapporteringsskyldigheten har följts vid tillsynstillfällen mellan förnyade bedömningar och i
förekommande fall görs förnyad vandelsprövning.
Ett annat förbättringsområde var samarbetet med Transportstyrelsen kring statistik. Efter dialog
kring behov och möjligheter har en överenskommelse träffats mellan Transportstyrelsen och Swedac
som innebär att Swedac får tillgång till efterfrågad statistik. Med hjälp av statistiken Swedac fått ut
under hösten har vi kunnat förbättra kvaliteten på de riskbedömningar som görs inför bedömning
samt att ett mer träffsäkert urval har kunnat göras. Swedac och Transportstyrelsen har även haft en
dialog kring hur myndigheterna kan samverka kring sina respektive uppdrag för ett effektivt resursutnyttjande. Swedac kan bland annat stötta Transportstyrelsen i deras omvärldsbevakning av teknikutvecklingen inom besiktningsbranschen genom att informera dem om förändringar vi ser när vi är
på bedömning. Myndigheterna har också tecknat ett samarbetsavtal i syfte att stärka samarbetet.
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EA:s referentbedömning
Vart fjärde år ska nationella ackrediteringsorgan genomgå en så kallad referentbedömning.
Referentbedömning innebär att en grupp bestående av experter från andra ackrediteringsorgan
granskar ackrediteringsorganets arbete för att kontrollera att det lever upp till det regelverk som styr
ackreditering internationellt. I Europa är det EA som ansvarar referentbedömningar. Om ett
ackrediteringsorgan inte blir godkänt på referentbedömningen förlorar organet sin MLA-status på de
områden de inte uppfyller kraven. Detta leder till att de ackrediteringar ackrediteringsorganet
utfärdat för området i fråga inte behöver accepteras internationellt. Detta försvårar möjligheterna
för landets företag att placera sina varor och tjänster på andra marknader än den inhemska.
Alla medlemmar i EA är skyldiga att bidra med deltagare till referentbedömningsteamen av andra
länders nationella ackrediteringsorgan. Samtidigt som det är en skyldighet är det ett bra tillfälle att
dra lärdom av hur andra arbetar och därigenom utveckla och effektivisera våra egna processer och
tjänster för den svenska marknaden. 2021 deltog Swedac med 72 mandagar vilket är betydligt fler
dagar jämfört med det krav som är satt till 43 dagar. Anledningen till detta är att många referentbedömningar flyttades från 2020 till 2021 med anledningen av pandemin samtidigt som de som var
inplanerade för 2021 låg kvar.
Swedac genomgick sin referentbedömning i september 2021 efter att den blivit uppskjuten från 2020
på grund av pandemin. Hela referentbedömningen genomfördes digitalt vilket var nytt och gjordes
med anledning av pandemin. Swedac fick ett positivt utlåtande samt ett antal avvikelser från
bedömningsteamet. Avvikelserna har analyserats, åtgärdats och besvarats enligt gällande process för
att visa att vi uppfyller samtliga krav som ställs på ett nationellt ackrediteringsorgan. Beslut om
förlängning av våra MLA förväntas under våren 2022.
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Samarbete nationellt och internationellt
Nationellt
Swedac har haft en löpande dialog med e-Hälsomyndigheten rörande deras regeringsuppdrag att ta
fram ett digitalt vaccinpass. Kvalitetssäkring av covid-19-analyser (friska provsvar) har varit i fokus för
Swedacs del och arbete har pågått kring hur Swedac skulle kunna bidra. Swedac har informerat
aktörer som anslutit sig till systemet om att vi finns och vad ackreditering är.
Samverkan har också skett med andra myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket kring olika föreskrifter och krav. På livsmedelsområdet kommer certifikat utfärdade under ackreditering att kunna ligga till grund för minskad
omfattning av livsmedelstillsynen. Upphandlingsmyndigheten har i sina kriterier för textilier fastslagit
att en möjlighet, för att bevisa kravuppfyllnad, är att använda underlag från ackrediterat verifieringsorgan.
Dialog har förts med ett antal myndigheter för att ta fram samverkansavtal tillsammans för områden
som utbyte av information och sakkunskap samt säkerställa möjligheten för Swedac att anlita andra
myndigheters medarbetare för teknisk bedömning. Det har varit positiva dialoger där ett antal avtal
färdigställts.
Internationellt
Inom EA har stort fokus varit på organisationens stadgar i och med att det
brittiska ackrediteringsorganet (United Kingdom Accreditation Service,
UKAS) efter Brexit inte längre kunde vara medlem i organisationen utifrån
de stadgar som fanns. Frågan har diskuterats under hela året inom EA och i
november antogs nya stadgar som innebär att UKAS fortfarande är
medlem i EA men med en annan och lägre medlemsstatus. Swedac har
varit aktiva i bilaterala relationer och stöttat de av EA:s styrelse föreslagna
stadgarna som innebär att UKAS fortsatt är medlem i EA.
I översynen av New Legislative Framework (NLF), som bland annat reglerar ackreditering inom
Europa, har röster höjts om att det är skillnader i harmoniseringen mellan de olika ackrediteringsorganen i Europa. För att kunna vara med och arbeta aktivt med frågan om harmonisering inom
Europa valde Swedac att nominera en medarbetare, som också blev vald, till posten som vice
ordförande i EA:s harmoniseringskommitté. Harmoniseringskommittén arbetar, som namnet anger,
med att harmonisera arbetssätten inom EA. Som exempel på aktivitet inom detta arbete kan nämnas
att jurister från bland annat Swedac arbetat med att ta fram en gemensam tolkning av den dom från
EU–domstolen avseende ackreditering gjord av ackrediteringsorgan utanför EU och acceptansen för
den15.

15

Mål C-142/20 angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Consiglio di Giustizia amministrativa per
la Regione Siciliana (Högsta förvaltningsdomstolen för regionen Sicilien, Italien) genom beslut av den 26 februari 2020, som inkom till
domstolen den 26 mars 2020, i målet Analisi G. Caracciolo Srl mot Regione Siciliana – Assessorato regionale della salute - Dipartimento
regionale per la pianificazione, Regione Sicilia – Assessorato della salute – Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia –
Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo
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Swedac har även nominerat och fått en av Swedacs chefer invald i MLAkommitténs (MAC) ledningsgrupp inom EA. MAC ansvarar främst för
referentbedömningarna och metoder för dessa. Swedac ser även detta
som ett steg i att bidra till harmonisering. En annan viktig fråga som
Swedac driver i gruppen är möjligheten att fortsätta med distansbedömningar även efter pandemin. Utöver dessa positioner har Swedac
en medarbetare som är medlem av International Accreditation Forum
(IAF) styrelse, i exekutiva kommittén och via den rollen är medarbetaren
även medlem i den gemensamma exekutiva kommittén för IAF och
International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC. Swedac deltar även i ett antal kommittéer
och arbetsgrupper inom såväl EA, ILAC och IAF, bland annat en om Artificiell Intelligens (AI) inom EA.
Swedac har även deltagit i det nordisk-baltiska samverkansforumet för ackrediteringsorganens
chefer NORDA.
Slutligen har ignternationella standardiseringsorganisationen, ISO, påbörjat en revision av två
ackrediteringsstandarder: ISO/IEC 17043:2010 – bedömning av överensstämmelse - allmänna krav
för kompetensprövning (av laboratorium) samt ISO 15189:2012 – Kliniska laboratorier – krav på
kvalitet och kompetens. Swedac har deltagit i arbetet, via SiS, för att påverka innehållet i ISO 15189
för att inte ackrediterade organ ska behöva vara ackrediterade även mot ISO/IEC 17025:2018 –
Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, vilket idag är ett krav för vissa
laboratorier. Skulle ISO gå på Sveriges linje skulle det innebära att laboratorierna inte behöver dubbla
ackrediteringar och därigenom besparingar för dem. Beslut i frågan är ännu inte fattat men Swedac
är hoppfulla om att ISO kommer välja Sveriges linje.

Ekonomiskt utfall 202116
Anslag
Budget
Intäkter
Kostnader
Resultat

8 298
8 298
0

Utfall 2021
8 794
8 794
0

Avvikelse
496
-496
0

Avgifter Ackreditering
Budget
Intäkter
Kostnader
Resultat

108 240
110 170
-1 930

Utfall 2021
106 460
106 057
403

Avvikelse
-1 780
4 113
2 333

16

Då ekonomistyrningsmodellen har gjorts om inför 2021 går det inte att ta fram jämförbara siffror från de föregående räkenskapsåren
varför det inte tagits med jämförelsetal i tabellen.

25

Swedac – Årsredovisning 2021

Analys av resultat
Effektiv handläggning
Den totala handläggningstiden har ökat över perioden samtidigt så har de delar av den totala
handläggningstiden som omfattas av Swedacs serviceåtagandena minskat över perioden och är
kortare än målsättningarna. Ackrediterade organens uppfattning om Swedac och hur Swedacs
bedömningar genomförs har enligt kundenkäten förbättrats. Där framgår dock att myndigheten har
ett förbättringsbehov avseende framförallt ansökningsförfarandet och planeringen inför
bedömningar vid nyackreditering.
Myndigheten gör bedömningen att Swedac har en effektiv handläggning men att det samtidigt finns
flera åtgärder myndigheten behöver vidta för att förbättra handläggningen ytterligare.
Erbjuda samhällsrelevanta tjänster
Myndigheten arbetar aktivt med att bevaka utvecklingen inom ackrediteringsområdet för att erbjuda
samhällsrelevanta tjänster. Det viktigaste nya erbjudandet 2021 var att Swedac nu erbjuder
organisationer att bli ackrediterade mot ISO/IEC 17029. Denna standard bedömer myndigheten kan
få en positiv inverkan inom områden som hållbarhet och digitalisering. Utöver ISO/IEC 17029 har
myndigheten kunnat ackreditera organ mot ytterligare ett antal ackrediteringsområden såsom
kalibreringsjämförelse. Myndigheten för även löpande dialog med andra myndigheter kring områden
där ackreditering bedöms kunna bidra till samhällsnytta.
Myndigheten bedömer att den erbjuder samhällsrelevanta tjänster och genom omvärldsbevakning
följer vi kontinuerligt behoven av utvecklade eller nya tjänster.
Effektiva ordningar med harmoniserade arbetssätt – nationellt och internationellt
Swedac har förbättrat ackrediteringsprocessen under året med bland annat syftet att förbättra
harmoniseringen i bedömningarna. Myndigheten fick också ett positivt utlåtande på referentbedömningen vilket pekar på att myndigheten följer de internationella regelverken samt arbetar
enligt förutbestämda processer.
Myndigheten har fått personer invalda på nyckelpositioner inom EA för att kunna vara med och bidra
till att förbättra harmoniseringen inom Europa. Samtidigt tillträdde dessa först under hösten 2021/
januari 2022 vilket innebär att deras bidrag ännu inte fått genomslag.
Myndigheten bedömer att man delvis nått upp till att ha effektiva ordningar med harmoniserade
arbetssätt nationellt och internationellt. Swedac har uppnått sin ambition om att öka det
internationella deltagandet för att bidra till en positiv utveckling inom harmonisering samtidigt gör
myndigheten bedömningen att det behövs mer arbete och resultat både nationellt och
internationellt för att kunna säga att vi uppnår målet.
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Att ackreditering är känd bland lagstiftare, myndigheter och näringsliv
Intressentanalysen visar att kunskapen om ackreditering och Swedac har ökat jämfört med 2019.
Samtidigt har 32 % av dem som besvarat enkäten, och som inte är ackrediterade organ, uppgett att
de inte vet vad Swedac är. För att bidra till en effektiv ackreditering behöver ackreditering vara känt
även hos andra intressenter än de ackrediterade organen. Swedac har därför fört dialog med ett
antal myndigheter under året för att informera om vad ackreditering är och hur det skulle kunna
användas som en alternativ metod för till exempel myndighetstillsyn. Myndigheten har även
genomfört ett webinarium om säker vård och omsorg för att öka kunskapen om ackreditering inom
hälso- och sjukvårdssektorn.
Myndigheten gör bedömningen att man bara delvis når upp till Att ackreditering är känt bland
lagstiftare, myndigheter och brukare då, trots att kännedomen ökat bland intressenterna, är det en
tredjedel av lagstiftare, myndigheter och näringsliv som inte vet vad Swedac är. Swedac behöver
fortsätta med att föra dialog med lagstiftare, myndigheter, näringsliv och andra intressenter för att,
där relevant, öka kunskapen om myndigheten. Detta för att kunna öka effekten av ackreditering i
samhället.
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Väl fungerande marknader
Reglerad mätteknik bidrar till samhällsnytta genom att uppfylla Sveriges internationella
överenskommelser till skydd för konsumenterna inom områdena mått, mätning och mätdon för vikt
och volym, färdigförpackade varor samt handel med ädelmetallarbeten.
Väl fungerande marknader inom reglerad mätteknik innebär:
- Efterlevnad av regelverket
- Ett relevant, hållbart, begripligt och proportionerligt regelverk

Tillsynen i fokus
Elmätare, värmeenergimätare och vattenmätare
Inom området elmätare, värmeenergimätare och vattenmätare ställde myndigheten om sina
arbetssätt i samband med pandemin 2020 och har under hela 2021 genomfört digitala stickprovstillsyner och kommer även fortsätta göra detta framöver. Myndigheten gör bedömningen att digitala
tillsyner säkerställer samma krav som om att tillsynen skulle ske på plats hos leverantörerna. Utöver
stickprovstillsynerna skickas en enkät ut årligen till elnätsföretag, vatten- och värmeenergileverantörer. De bolag som inte besvarar enkäten efter påminnelser får ett informationsföreläggande
med vite.
Det är svårt att se trender i utvecklingen av regelefterlevnaden inom områdena på kort sikt utan det
behövs en längre period innan tillförlitlig statistik finns och det går att göra någon mer omfattande
analys av den. Då myndigheten inte tidigare har fört statistik på detta sätt är analysmöjligheterna
utifrån siffrorna nedan begränsade.
Elmätare17
Antal tillsynsbesök
Antal elmätare som omfattats av tillsynen
Med Avvikelse
Procent med avvikelse

2021
20
8 468
1 382
16 %

2020
11
7 153
2 831
40 %

2019
17
35 311
2 911
8%

Utfall för ärenden med avvikelser
Frivilliga Åtgärder (FÅ)
Informationsförläggande vid vite
Föreläggande att vidta åtgärder
Föreläggande att vidta åtgärder vid vite
Överklagande
Ansökan om utdömande av vite

2021
0
6
13
12
1
3

2020
0
6
15
4
0
0

2019
0
0
13
0
0
0

17

Tabellen är indelad i två delar. Den övre delen visar hur många elnätsföretag som vi gjort tillsyn hos, antal inspekterade mätare samt
antal mätare som uppvisar avvikelser från regelverket. Den undre delen visar hur de motparter som fått anmärkning för avvikelser har
hanterat dessa. Det går inte att jämföra summeringar i de olika delarna då de omfattar olika tidsperspektiv. Siffrorna i den övre delen av
tabellen avser när vi genomför själva tillsynen medan den nedre tabellen avser när vi avslutat ärendet.
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Antalet elmätare som omfattats av tillsynen varierar stort mellan 2019 och 2020/2021. Förklaringen
är att storleken på utvalda elnätsbolag för tillsyn påverkar antalet mätare. Så även om fler tillsynsbesök gjordes 2021 så är antalet mätare färre då de under 2020/2021 granskade elnätsbolagen har
mindre andel av elnätet och därmed färre mätare jämfört med de bolag som granskades under 2019.
Andelen förelägganden att vidta åtgärder vid vite har ökat över åren. Detta beror främst på att
myndigheten har arbetat med att utveckla sina metoder för bedömning samt med att harmonisera
arbetssätten.
Tre ansökningar om vite har överlämnats till domstol. En av dessa föranleddes av att en elnätsleverantör inte besvarat den årliga obligatoriska tillsynsenkäten. I detta ärende har domstolen
utdömt vite. Ett ärende har lett till att domstolen utdömt vite och i det sista ärendet avslog
domstolen ansökan om att utdöma vite då Swedac inte varit tillräckligt tydlig i sitt beslut.
Det har inkommit ett överklagande under året. Detta avsåg att Swedac inte hade beviljat anstånd
med att vidta begärda åtgärder. Den klagande har dock återkallat överklagandet och ärendet
behandlades därför inte i domstol.
Värmeenergimätare18
Antal tillsynsbesök
Antalet värmeenergimätare som omfattats av tillsynen
Med Avvikelse
Procent med avvikelse
Utfall för ärenden med avvikelser
Frivilliga Åtgärder (FÅ)
Informationsförläggande vid vite
Föreläggande att vidta åtgärder
Föreläggande att vidta åtgärder vid vite
Överklagande
Utdömande av vite

2021
4
13 470
2 495
19 %

2020
5
16 768
1 558
9%

2019
0
0
0
N/A

2021
0
5
4
0
0
0

2020
0
19
2
0
0
0

2019
0
19
0
0
0
0

På området för värmeenergimätare har antalet informationsförlägganden vid vite gått ner sedan
2019, vilket innebär att de flesta värmeenergileverantörerna svarar på Swedacs obligatoriska enkät.
Genom att Swedac har arbetat aktivt med att vidta åtgärder när leverantörerna inte uppfyller de
ålägganden de har så har andelen informationsförläggande med vite gått ner.

18

Tabellen är indelad i två delar. Den övre delen visar hur många värmeenergileverantörer som vi gjort tillsyn hos, antal inspekterade
mätare samt antal mätare som uppvisar avvikelser från regelverket. Den undre delen visar hur de motparter som fått anmärkning för
avvikelser har hanterat dessa. Det går inte att jämföra summeringar i de olika delarna då de omfattar olika tidsperspektiv. Siffrorna i den
övre delen av tabellen avser när vi genomför själva tillsynen medan den nedre tabellen avser när vi avslutat ärendet.
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Vattenmätare19
Antal tillsynsbesök
Antalet vattenmätare som omfattats av tillsynen
Med Avvikelse
Procent med avvikelse
Utfall för ärenden med avvikelser
Frivilliga Åtgärder (FÅ)
Informationsförläggande vid vite
Föreläggande att vidta åtgärder
Föreläggande att vidta åtgärder vid vite
Överklagande
Utdömande av vite

2021
4
21 335
1 516
7%

2020
3
31 285
5 659
18 %

2019
2
5 295
2 642
50 %

2021
0
5
6
6
0
0

2020
0
9
10
2
0
0

2019
0
13
1
0
0
0

Andelen vattenmätare med avvikelser vid tillsyn har minskat avsevärt sedan 2019. Samtidigt som
avvikelserna minskat har allvarlighetsgraden i avvikelserna ökat då antalet föreläggande att vidta
åtgärder vid vite ökat. Det är svårt att dra någon säker slutsats kring eventuella trender. Skillnaderna
beror troligen på att det är få aktörer som undersökts och att det är skillnader i de olika
leverantörernas kunskap om regelverket. Samtidigt ser vi även för vattenmätare att andelen
informationsförelägganden vid vite har minskat. Vi gör bedömningen att även detta beror på att
Swedac har arbetat aktivt med att vidta åtgärder när inte leverantörerna besvarar den årliga
obligatoriska tillsynsenkäten och att detta blivit känt bland aktörerna.
Utöver den vanliga tillsynen av vattenleverantörer och de mätare dessa tillhandahåller genomförde
Swedac en tillsyn av tillverkarna av vattenmätarna under 2020, en så kallad marknadskontroll.
Resultatet från denna kontroll publicerades i januari 2021 samt att en presentation gjorts av
resultatet på ett internationellt möte med europeiska organisationen för reglerad mätteknik,
Welmec. Resultaten väckte uppmärksamhet hos representanter för tillverkarna då rapporten visade
att vissa vattenmätare inte uppfyllde de mättekniska kraven. Tillverkare som tillhandahållit mätare
som inte levde upp till kraven har fått information om detta och kommer frivilligt att vidta åtgärder
för att framtida mätare ska klara kraven. Anledningen till att myndigheten inte vidtagit fler åtgärder
än att informera tillverkarna är att det handlat om små volymer och därför också mindre ekonomiska
värden samt att de avvikande mätvärdena varit till fördel för konsumenterna. Utifrån Swedacs
rapport och på Swedacs initiativ pågår ett arbete med att skapa en gemensam arbetsgrupp i Europa
för att se om felmätningen är ett systematiskt problem hos fler typer av vattenmätare.

19

Tabellen är indelad i två delar. Den övre delen visar hur många vattenleverantörer som vi gjort tillsyn hos, antal inspekterade mätare
samt antal mätare som uppvisar avvikelser från regelverket. Den undre delen visar hur de motparter som fått anmärkning för avvikelser
har hanterat dessa. Det går inte att jämföra summeringar i de olika delarna då de omfattar olika tidsperspektiv. Siffrorna i den övre delen
av tabellen avser när vi genomför själva tillsynen medan den nedre tabellen avser när vi avslutat ärendet.
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Bränslemätdon, vågar och ädelmetallarbeten
Inom områdena bränslemätdon, vågar och ädelmetallarbeten har myndigheten inte kunnat
genomföra tillsyner på distans då inspektioner i fält är en viktig del av tillsynen. Detta innebär att
inom främst vågar och ädelmetallarbeten har tillsyn inte kunnat ske i den utsträckning som planerat
då myndigheten gjort bedömningen att det inte kunnat ske utan att riskera att bidra till smittspridning. Tillsynerna kom därför igång först under hösten. Inom området bränslemätdon har
myndigheten gjort fler tillsyner då bedömningen gjorts att det varit möjligt utan att bidra till smittspridningen genom att främst tillsyna obemannade bränslestationer. Myndigheten har aktivt arbetat
för att kunna samplanera de olika tillsynerna inom området för att effektivisera tillsynsarbetet.
Bränslemätdon20
Antal tillsynsbesök hos bensinstationer
Med Avvikelse
Procent med avvikelse

2021
317
90
28 %

2020
106
26
25 %

2019
183
45
25 %

Utfall för ärenden med avvikelser
Frivilliga Åtgärder (FÅ)
Användningsförbud
Användningsförbud vid vite
Överklagande
Utdömande av vite

2021
80
6
0
0
0

2020
20
6
1
0
0

2019
41
1
1
0
0

2021 har en större andel tillsynsbesök hos bränslestationer genomförts jämfört med framförallt
2020. Under första delen av 2021 skedde tillsyn av obemannade bränslestationer men när
restriktionerna lättades har även tillsynsbesök hos bemannade bränslestationer kunnat genomföras
vilka även inkluderar de planerade besök som inte kunde genomföras 2020.
En trend som vi kan se i avvikelserna är att säsongsbetonade bränslestationer med bränsle för båtar,
så kallade sjömackar, generellt sett har fler avvikelser i jämförelse med bränslestationer för bilar som
har öppet året runt. Ansvariga för sjömackarna är ofta små aktörer, som föreningar eller marinor,
som har ett fåtal bränslemätdon som är i drift under en begränsad tid på året. Dessa aktörer har inte
samma kunskap om regelverket och sitt ansvar.

20

Tabellen är indelad i två delar. Den övre delen visar hur många bränslestationer som vi gjort tillsyn hos, antal stationer som uppvisar
avvikelser från regelverket samt andelen med avvikelser av de totalt inspekterade. Den undre delen visar hur de motparter som fått
anmärkning för avvikelser har hanterat dessa. Det går inte att jämföra summeringar i de olika delarna då de omfattar olika tidsperspektiv.
Siffrorna i den övre delen av tabellen avser när vi genomför själva tillsynen medan den nedre tabellen avser när vi avslutat ärendet.
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Vågar21
Antal tillsynsbesök hos handlare
Med Avvikelse
Procent med avvikelse

2021
73
33
45 %

2020
7
4
57 %

2019
10
9
90 %

Utfall för ärenden med avvikelser
Frivilliga Åtgärder (FÅ)
Användningsförbud
Användningsförbud vid vite
Överklagande
Utdömande av vite

2021
18
7
0
0
0

2020
4
0
0
0
0

2019
9
0
0
0
0

Även antalet tillsynsbesök på vågområdet är påverkat av pandemin. Då större andelen av alla vågar
som Swedac tillsynar är butiksvågar har en ytterst begränsad tillsyn kunnat genomföras utan att
riskera att bidra till smittspridningen i samhället. Då restriktionerna släpptes under hösten har
Swedac kunnat utföra ett antal tillsyner. Dock har inga allvarligare avvikelser upptäckts vid dessa
tillsyner utan avvikelserna har varit av sådan dignitet att handlaren antingen frivilligt åtgärdar felen
eller att vi utfärdar användningsförbud.
Ädelmetallarbeten22
Antal tillsynade handlare
Antal tillsynade e-handlare
Med Avvikelse
Procent med avvikelse

2021
4
5
3
33 %

2020
9
5
2
14 %

2019
46
0
27
59 %

Utfall för ärenden med avvikelser
Frivilliga Åtgärder (FÅ)
Försäljningsförbud
Försäljningsförbud vid vite
Överklagande
Utdömande av vite

2021
0
3
0
0
0

2020
1
1
1
0
0

2019
10
11
3
0
0

Även för ädelmetallarbeten har tillsynsbesök varit begränsade under början av året därför genomfördes tillsyn av e-handlare under denna period. När sedan risken för smittspridning minskade
genomfördes även ett antal tillsyner på plats.
21

Tabellen är indelad i två delar. Den övre delen visar hur många handlare som vi gjort tillsyn hos, antal handlare som uppvisar avvikelser
från regelverket samt andelen med avvikelser av de totalt tillsynade. Den undre delen visar hur de motparter som fått anmärkning för
avvikelser har hanterat dessa. Det går inte att jämföra summeringar i de olika delarna då de omfattar olika tidsperspektiv. Siffrorna i den
övre delen av tabellen avser när vi genomför själva tillsynen medan den nedre tabellen avser när vi avslutat ärendet.
22 Tabellen är indelad i två delar. Den övre delen visar hur många handlare som vi gjort tillsyn hos, antal handlare som uppvisar avvikelser
från regelverket samt andelen med avvikelser av de totalt tillsynade. Den undre delen visar hur de motparter som fått anmärkning för
avvikelser har hanterat dessa. Det går inte att jämföra summeringar i de olika delarna då de omfattar olika tidsperspektiv. Siffrorna i den
övre delen av tabellen avser när vi genomför själva tillsynen medan den nedre tabellen avser när vi avslutat ärendet.
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Föreskrifter, annat regelverk och internationellt samarbete
Utvecklingen inom energiomställning och digitalisering ställer nya krav på tillförlitliga mätningar inom
många sektorer i samhället. Den påverkar också myndighetens arbete på området och det blir mer
och mer påtagligt att de harmoniserade regelverken och Swedacs föreskrifter inte längre är fullt ut
behovsanpassade och kan leverera i vissa tillämpningar. När det gäller till exempel energimätning har
det blivit tydligt i såväl det internationella arbetet som i arbetet med att revidera föreskrifter.
Myndigheten arbetar därför aktivt med en översyn av myndighetens
föreskrifter. Sedan 2020 pågår ett projekt i syfte att revidera ett större
antal föreskrifter inom området reglerad mätteknik. Projektet har
försenats eftersom behovet av revidering av föreskrifterna visat sig mer
omfattande än vad som bedömdes inledningsvis. Därtill har juristkapaciteten varit begränsad under året. När det gäller föreskrifterna för
ädelmetall krävs även kompletterande utredningar innan dessa kan
slutföras. Under året stod det även klart att fyra föreskrifter som inte
omfattas av detta projekt behövde prioriteras, då dessa är en del i
genomförandet av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. Två av föreskrifterna är nya (fjärrkyla och
fördelningsmätare) och två är föreskrifter som behöver revideras (vatten och värme). Dessa beräknas
kunna träda i kraft i anslutning till att lagstiftningsarbetet med genomförandet i övrigt färdigställs
under 2022.
Inom det planerade föreskriftsprojektet har föreskrifterna för taxameterutrustning och kontroll
skickats ut på remiss och tre föreskrifter inom området elmätning är i slutfasen och förhoppningen är
att remiss kan gå ut under början av 2022. När översynen är klar kommer myndigheten ha en mer
tydlig och samstämmig reglering.
Under året har Swedac, i de delar som rör reglerad mätteknik, arbetat med att förbättra
informationen på myndighetens hemsida och uppdatera informationsfoldrar. Syftet med
förändringarna har varit att göra information om reglerad mätteknik mer lättillgänglig.
Swedac har vidare, på myndighetens eget initiativ, under året samarbetat med de andra nordiska
länderna och Schweiz (Nordcharge) för att ta fram en gemensam kravställning för mättekniska regler
för publika laddningsstationer till elektriska fordon då det saknas harmoniserad reglering på området
inom EU. Ett förslag till vägledningsdokument skickades ut på remiss i december till tillverkare,
importörer, laddningsoperatörer med flera.
Myndigheten har också stöttat Polismyndigheten i deras arbete med att ta fram föreskrifter med
krav på radarutrustning för hastighetsmätning. Målsättningen från Polisens sida är att ta fram
transparanta tekniska krav och införa ackrediteringsordningar som tillsammans ska bidra till regler
som enklare kan förstås och hanteras av berörda som exempelvis tillverkare, myndigheter och organ
för bedömning av överensstämmelse.
Swedac deltar därtill med regulatorisk kompetens i ett forskningsprojekt som administreras av
European Association of National Metrology Institutes, EURAMET. Syftet med projektet är att
identifiera nya mättekniska tillämpningar, tekniska lösningar samt hur regelverken kan anpassas för
att inte hindra tekniska utvecklingen som följer av energiomställning och digitalisering.
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Swedac har inom reglerad mätteknik avslutningsvis varit aktiv inom Welmec under året. Bland annat
har organisationen reviderat sin strategi för kommande period och i det arbetet har Swedac särskilt
lyft behovet av att Welmec agerar mer proaktivt genom att driva frågor som är viktiga för framtiden
såsom EU:s Green Deal. Utöver deltagande inom Welmec har Swedac deltagit på den globala
organisationen för reglerad mättekniks (OIML) årliga konferens. Mötet präglades av
energiomställningen där tekniska krav för mätning i laddstationer var en högprioriterad fråga.

Ekonomiskt utfall 202123
Anslag
Budget

Utfall 2021

Avvikelse

Ramanslag
Intäkter
Kostnader
Resultat
Energianslag
Intäkter
Kostnader
Resultat

844
844
0

53
53
0

-791
791
0

325
325
0

214
214
0

-111
111
0

Avgifter reglerad mätteknik
Budget
Intäkter
Kostnader
Resultat

8 360
11 970
-3 610

Utfall 2021
9 411
12 626
-3 215

Avvikelse
1 051
-656
395

23

Då ekonomistyrningsmodellen har gjorts om inför 2021 går det inte att ta fram jämförbara siffror från de föregående räkenskapsåren
varför det inte tagits med jämförelsetal i tabellen.
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Analys av resultat
Efterlevnad av regelverket
Swedac kan idag inte se någon trend när det gäller förändrad efterlevnad av regelverk vid våra
tillsynsbesök. Vi ser dock ett behov av att öka kännedomen hos leverantörer och handlare för att få
en bättre efterlevnad. Detta är ett långsiktigt arbete som ger effekt först på längre sikt och något
myndigheten behöver följa över flera år.
Avseende efterlevnaden av regelverket kring den obligatoriska enkäten som elnätbolag, vatten- och
värmeenergimätarleverantörer ska inkomma med till myndigheten årligen ser vi en positiv trend där
de åtgärder Swedac har vidtagit bedöms ha haft en positiv effekt på regelefterlevnaden.
Utifrån ovan gör Swedac bedömningen att vi delvis uppnår målet om välfungerande marknader inom
området Efterlevnad av regelverk. För att få en förbättrad måluppfyllelse behövs en tydligare positiv
trend över längre tid synas inom det tillsynade området.
Ett relevant, hållbart, begripligt och proportionerligt regelverk
Swedac har arbetat aktivt med att revidera en stor andel av
myndighetens föreskrifter under året. Dock har projektet
inte kunnat följa tidsplanen på grund av att arbetet var mer
omfattande än förutsett samt att juristkapaciteten varit
begränsad. Swedac ser ändå att det arbete som gjorts under
året kommer innebära att nya föreskrifter publiceras under
2022. Ett annat viktigt arbete på området, som hittills varit
framgångsrikt, har varit framtagandet av vägledande
dokument för laddinfrastruktur för el-fordon där Swedac
varit initiativtagare och lett arbetet.
Utifrån ovan gör Swedac bedömningen att vi delvis uppnår målet om välfungerande marknader inom
området Ett relevant, hållbart, begripligt och proportionerligt regelverk.
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En effektiv marknadskontroll i Sverige
Effektiv marknadskontroll i Sverige innebär att marknadskontrollmyndigheterna samt Tullverket
samarbetar såväl nationellt som inom EU, att näringslivet har kunskap och förutsättningar för att
kunna följa gällande regelverk samt att bistå lagstiftaren med underlag för att kunna besluta om
relevanta regelverk.
Från 1 januari 2021 är Swedac utpekat som centralt samordningskontor i
Sverige enligt den nya marknadskontrollförordningen24. Utpekandet har
inneburit en något förändrad och utökad roll för Swedac.
Genomförandet av EU:s marknadskontrollförordning blev försenat i
Sverige i vissa delar vilket har påverkat planeringen under året där bland
annat vissa aktiviteter har fått skjutas på framtiden. En ny remiss
innehållande förslag som avser att slutföra genomförandet kom i slutet
av året och här har Swedac stöttat regeringen via underhandsberedning.
Arbetet i Marknadskontrollrådet har i allt väsentligt löpt på som planerat
utom såvitt avser möjligheten att träffas fysiskt. Rådet har haft fem
möten varav ett, i november, kunde genomföras med möjlighet till fysisk
närvaro. Utöver rådets fem möten har de olika arbetsgrupperna under
rådet arbetat aktivt. Bland annat har e-handelsgruppen tagit fram en
vägledning för marknadskontroll online, som är en metodhandledning för
marknadskontrollmyndigheterna. De har även genomfört en
informationskampanj, Fynda säkert, riktad mot konsumenter, om risken
med att handla online som nådde ut till ca 175 000 personer. Vidare har
de haft dialogmöten med svenska e-handelsplattformar för att minska antalet produkter som inte
uppfyller kraven på plattformarnas hemsidor.
Den gemensamma samverkansmodell mellan marknadskontrollmyndigheter och Tullverket har
under året utvecklats ytterligare bland annat med utgångspunkt i de ändringar som EU:s
marknadskontrollförordning medför. Det har ytterligare förstärkt möjligheterna för ett lyckat
samarbete mellan dessa myndigheter för att stoppa produkter som inte uppfyller kraven vid den
yttre gränsen för EU:s inre marknad.
Under året har arbetet med att förbättra hemsidan marknadskontroll.se fortsatt. Sidan syftar till att
ge näringsliv och konsumenter relevant information om kraven på produkter och regelverken kring
det. Marknadskontrollrådet finns numera även på sociala medier, såväl Facebook som Instagram och
Linkedin. Syftet med närvaron på sociala medier är att sprida kunskap och nå en bredare publik
Swedac hade ett webinarium under Almedalsveckan som handlade om den nya regleringen på
området där vi redogjorde för en del av nyheterna i förordningen. Under hösten genomfördes ”Din
produkt, ditt ansvar” som vänder sig till företag och myndigheter. Programmet för webinariet hade
fokus på de nya reglerna för marknadskontroll, e-handel och hur nya handelsmönster skapar nya
förutsättningar för att produkter ska uppfylla ställda krav. Eventet genomfördes digitalt och totalt
deltog ca 120 personer.

24

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för
produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011
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Regeringsuppdraget25
Swedac fick, genom regleringsbrevet, i uppdrag att utreda samordningen av
marknadskontrollen under covid-19-pandemin. Rapporten slutredovisades
till regeringen i maj 2021 och har därefter presenterats för bland annat
Utrikesdepartementet. Rapporten har översatts och delats med bland
andra Europeiska kommissionen och nätverket för produktöverensstämmelse (EUPCN) som hade uttryckt intresse av att ta del av
innehållet. Rapporten visar på ett antal utmaningar som marknadskontrollen i Sverige har behövt hantera under pandemin, men som också
har implikationer för marknadskontrollen framgent.
Kartläggningen visar att kontakterna mellan myndigheter har varit täta under pandemin, inte minst
kopplat till produkter som fått särskilt fokus under krisen. Berörda myndigheter har haft en
gemensam utmaning i att säkerställa att produkter som exempelvis skyddsutrustning har levt upp till
ställda krav, och dialogen om gränsdragningar och ansvar för granskning har varit intensiv. I
rapporten lämnas förslag till vissa åtgärder som kan förbättra samordningen av marknadskontroll i
kommande kriser men det konstateras även att flertalet frågor redan är föremål för andra
utredningar och beslutade åtgärder såväl nationellt som inom EU.

Nationell strategi
Enligt EU:s nya marknadskontrollförordning som trädde i kraft under 2021 ska alla medlemsstater i
EU ta fram en nationell strategi för marknadskontroll och överlämna denna till EU-kommissionen
senast 16 juli 2022. Swedac har, i sin roll som centralt samordningskontor, i uppdrag att ta fram ett
förslag på nationell strategi för Sverige. Dialog har förts med berörda marknadskontrollmyndigheter
för att ta fram förslaget. Även konsument- och näringslivsorganisationer har fått möjlighet att delta i
arbetet. Ett andra utkast skickades till marknadskontrollmyndigheterna i slutet av året. Ett slutligt
förslag ska överlämnas till Regeringskansliet i mars 2022.

Internationell samverkan
Arbetet i olika kommittéer och grupper under Europeiska kommissionen har varit intensivt under
året, bland annat har de båda forum som framgår av EU:s marknadskontrollförordning EUPCN och
kommittén för marknadskontroll och överensstämmelse (MSCP) haft tio respektive åtta möten.
Detta går att jämföra med att mötesforumet enligt tidigare regelverk, arbetsgruppen för marknadskontroll (IMP-MSG), hade två möten under 2020. Utöver dessa möten har möten hållits i
arbetsgrupper under nätverket samt andra internationella forum.
EU-kommissionen har under året tillsatt en partnerskapsgrupp som ska arbeta med att anpassa
informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ISCMS). I ICSMS ska marknadskontrollmyndigheterna registrera produkter för vilka kontroll utförts. Swedac är aktiv i partnerskapsgruppen och tre möten har genomförts. Något som Swedac har lyft i gruppen är behovet av att göra
systemet mer användarvänligt och minska den administrativa belastningen på marknadskontrollmyndigheterna. Swedac ansvarar för administration och utbildning i ICSMS i Sverige. Under året har
utbildningen gjorts om till en mer behovsanpassad utbildning. Även antalet frågor från de andra
marknadskontrollmyndigheterna om ICSMS har ökat.

25

Samordning av marknadskontroll under covid-19-pandemin, Swedac REP 21:2, https://www.swedac.se/wpcontent/uploads/2021/05/swedac-rep-21-2.pdf
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Den nya marknadskontrollförordningen har inneburit att alla EU:s medlemsstater ska ha ett centralt
samordningskontor. Detta har medfört att Swedac numera har en tydlig samarbetspart i respektive
land. Under året har myndigheten byggt upp kontakter med en del av dessa kontor såsom med
Finland, Danmark, Tyskland och Estland.

Ekonomiskt utfall 202126
Anslag
Budget
Intäkter av anslag
Övriga intäkter
Kostnader
Resultat

Utfall 2021

6 571
0
6 571
0

6 355
300
6 655
0

Avvikelse
-216
300
-84
0

Analys av resultat
Effektiv marknadskontroll i Sverige innebär att marknadskontrollmyndigheterna samt Tullverket
samarbetar såväl nationellt som inom EU, att näringslivet har kunskap och förutsättningar för att
kunna följa gällande regelverk samt att bistå lagstiftaren med underlag för att kunna besluta om
relevanta regelverk.
En förutsättning för effektiv marknadskontroll är samarbetet mellan
de olika parterna som arbetar med marknadskontroll. Samarbetet
nationellt och internationellt har stärkts och förbättrats under året.
Ett exempel är det förbättrade samarbetet mellan marknadskontrollmyndigheterna och Tullverket men även att kontakter har
byggts upp med några av de nya samordningskontoren i EU.
Swedac, tillsammans med marknadskontrollmyndigheterna, har arbetat aktivt under året med att
informera om den nya marknadskontrollförordningen och om vilka krav som ställs på produkter inom
EU. Det är svårt att säga vilken direkt effekt insatserna har haft men bedömningen är att insatserna
har nått ut till en bredare målgrupp och lett till ökad kunskap för såväl näringsliv som konsumenter.
Swedac bedömer att vi uppnår målet effektiv marknadskontroll i Sverige.

26

Då ekonomistyrningsmodellen har gjorts om inför 2021 går det inte att ta fram jämförbara siffror från de föregående räkenskapsåren
varför det inte tagits med jämförelsetal i tabellen.
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En stark global kvalitetsinfrastruktur
Genom att stötta andra regioner, länder, ackrediteringsorgan, branschorganisationer med flera i
deras utveckling av kvalitetsinfrastrukturen stärks den globala kvalitetsinfrastrukturen och
därigenom utvecklas förutsättningarna för internationell handel.

Internationell ackreditering
Enligt förordning (EG/765/2008) om krav på ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter får ackrediteringsorgan utöva verksamhet i ett annat medlemsland om det
sker i samarbete med det landets ackrediteringsorgan. 2021 har Swedac haft tio ackrediterade organ
utanför Sverige då det nationella ackrediteringsorganet i det landet inte har kunnat erbjuda den
ackreditering som efterfrågats. Dessa organ återfinns i Finland, Island, Spanien, Tyskland och USA.
Förutom på Island är det främst ackrediteringar mot Strålskyddsmyndighetens föreskrifter som
omfattats. Utöver dessa ackrediterade organ har Swedac samarbetsavtal med 11 ackrediteringsorgan
runt om i Europa där Swedac antingen har stöttat respektive ackrediteringsorgan eller de har stöttat
oss vid bedömning och/eller rådgivning eller så har vi stöttat varandra genom utbyte av kompetens.
Av dessa samarbeten så är det två som är nya 2021, det med Turkiet respektive det med Lettland.
Ackrediteringsorgan
Danish Accreditation (DANAK)
Finnish Accreditation Service (FINAS)
Icelandic Board for Technical Accreditation (ISAC)
L'Ente Italiano di Accreditamento (Accredia)
Latvian Accreditation Bureau (LATAK)
Lithuanian National Accreditation Bureau (LA)
Norsk Akkreditering (NA)
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK)
Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)
United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

Land
Danmark
Finland
Island
Italien
Lettland
Litauen
Norge
Spanien
Turkiet
Tyskland
Storbritannien

Swedac har ett särskilt samarbetsavtal med ISAC då de är ett litet organ och inte har MLA-status
(Multilateral Agreement), vilket betyder att ackrediteringar beslutade av ISAC inte behöver
accepteras internationellt. Detta innebär att Swedac bland annat har genomfört ett antal
ackrediteringar på Island men även stöttat ISAC med teknisk bedömare för isländska nationella
ackrediteringar. Under året har en dialog förts om att förnya och utveckla samarbetsavtalet då ISAC
har ansökt om att bli MLA-godkända. Målet är att avtalet ska vara klart tidigt under 2022.

Internationellt utvecklingssamarbete
Swedac har aktivt arbetat med att starta upp det internationella utvecklingssamarbetet som varit
vilande de senaste åren eftersom myndigheten har haft begränsade personella resurser. En viktig del
i att starta upp det internationella utvecklingssamarbetet har varit att bygga upp samarbetet med
andra aktörer. För Swedac är SiS en naturlig samarbetspartner då vi representerar olika men
sammanhängande delar i kvalitetsinfrastrukturen. Vi har gemensamt sett ett behov av att öka
kunskapen om kvalitetsinfrastrukturens roll för att det svenska utvecklingsbiståndet effektivt ska
bidra till att uppnå Agenda 2030. Här har en dialog förts med Sida kring hur vi kan bidra till att öka
kunskapen inom såväl Sida som hos de svenska ambassaderna som ibland är huvudmän för
utvecklingsprojekt.
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Tillsammans med SiS ansökte Swedac om ett projekt i Bolivia. Under sommaren fick vi besked om att
uppdraget gått till brittiska aktörer på grund av att vi hade ett högre pris samt även på grund av
bemanningsfrågor. Vi lärde oss mycket under ansökningsprocessen och har nu större kunskap bland
annat om hur medelstilldelningen för internationella samarbetsprojekt går till. Under hösten har
Swedac tilldelats en del i ett så kallat ”Twinningprojekt” i Namibia för åren 2023-2024. Projektet är
finansierat av EU och ska genomföras i ett samarbete mellan tyska och svenska parter där tyska
näringsdepartementets avdelning för handel och energi är seniora partners (Bundesministerium für
Wirtschaft und Klimaschutz, BMWi). Juniora partnerns från Tyskland är DAkkS, Metrologimyndigheten (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB) och Livsmedelssäkerhetsmyndigheten
(Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL). Från Sverige deltar utöver
Swedac, Kommerskollegium och SiS. Projektet riktar sig mot Namibias standardiseringsorganisation
(National Standards Institution-Metrology) och syftar till att stärka landets kvalitetsinfrastruktur och
förmåga att delta i internationell handel.

Ekonomiskt utfall 202127
Anslag
Budget
Intäkter
Kostnader
Resultat

300
300
0

Utfall 2021
1 080
1 080
0

Avvikelse
780
-780
0

Avgifter tjänsteexport
Budget
Intäkter
Kostnader
Resultat

100
390
-290

Utfall 2021
987
1 030
-43

Avvikelse
887
-640
247

Analys av resultat
Samarbetet med andra ackrediteringsorgan inom Europa är gott generellt sett och antalet
ackrediteringsorgan som vi har samarbetsavtal med har ökat. Swedac arbetar aktivt med att starta
upp verksamheten för internationella utvecklingsprojekt, dock har myndigheten inte deltagit i några
projekt 2021. Ett projekt, i vilket Swedac kommer delta, har beviljats under året, detta kommer
genomföras i Namibia under perioden 2022-2024.
Bedömningen Swedac gör är att myndigheten inte helt nått fram till målet en stark global kvalitetsinfrastruktur då de internationella utvecklingsprojekten inte kommit igång i den skala som vi hade
önskat.

27

Då ekonomistyrningsmodellen har gjorts om till 2021 går det inte att jämföra siffrorna 2020 och 2021 och därav finns inte
jämförelsesiffror med 2019 och 2020 med.
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Anmälande myndighet
Anmälda organ är organisationer som bistår och övervakar tillverkarnas arbete, inom utpekade
områden, med att verifiera att deras produkter uppfyller EU:s regelverk. Som anmälande myndighet
ansvarar Swedac för att bedöma och därefter anmäla organisationerna till Europeiska
kommissionens offentliga lista över anmälda organ, Nando. Uppdraget omfattar även att utse organ
som provar och certifierar produkter som ska släppas ut på de marknader utanför EU där avtal
ingåtts med EU om ömsesidigt erkännande. Rollen som anmälande myndighet är skild från Swedacs
roll som ackrediteringsorgan.

EU
USA
Kanada
Australien
Sydkorea

Antal organ

Antal områden28

38
5
6
1
2

15
2
2
1
1

Antal
anmälningar29
59
6
6
1
2

Under året har 23 förnyade anmälningar inom EU och fem förnyade utseenden utanför EU
genomförts. Dessutom har två anmälningar återkallats på de anmälda organens egna initiativ.

Ekonomiskt utfall 202130
Anslag
Budget
Intäkter
Kostnader
Resultat

846
846
0

Utfall 2021
704
704
0

Avvikelse
142
-142
0

28

Med områden avses mot hur många rättsakter vi har anmälda organ.
En anmälan är när en organisation blir anmäld i Nando mot en specifik rättsakt. En organisation kan ha flera anmälningar då de är
verksamma mot flera rättsakter.
30 Då ekonomistyrningsmodellen har gjorts om inför 2021 går det inte att ta fram jämförbara siffror från de föregående räkenskapsåren
varför det inte tagits med jämförelsetal i tabellen.
29
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Personalen i siffror
Myndigheten har välkomnat tio nya medarbetare under året, samtidigt är det
11 personer som har slutat, varav tre har gått i pension. Detta motsvarar en
personalomsättning på 9,7 % (12 % 2020, 25,2 % 2019). Motsvarande siffra
inom staten är 9,8 % för 2021. Utöver den egna personalen har myndigheten
använt sig av 210 tekniska experter på deltid, totalt motsvarande 10,35
årsarbetare (åa) (2021 8,75 åa, 2020 10,53 åa).
Andelen kvinnor ökar ytterligare något och bland rekryterad personal under
året har sex av tio varit kvinnor. Detta speglar även ansökningarna till
tjänsterna där 71 % av de sökande varit kvinnor.
Medelåldern har ökat marginellt jämfört med 2020 och är nu 50,3 år (50,2 år 2020). Genom att
medelåldern är relativt hög arbetar myndigheten aktivt med kompetensförsörjningen för att
säkerställa kompetensöverföring från de som går i pension.

Antal anställda vid årets slut
därav kvinnor %
därav män %
Antal årsarbetare under året
Extern rörlighet i %31
Intern rörlighet i %32
Antal chefer
Varav kvinnor
Varav män

Nyanställda
Därav kvinnor
Därav män
Avgångar
Därav kvinnor
Därav män

31
32

Utveckling antal anställda
2021
114
58
42
115
-0,87
2,6
12
5
7

2020
117
57
43
110
8,2
6,4
12
5
7

2019
111
56
44
105
3,8
1,9
10
4
6

2021

2020

2019

10
6
4
11
7
4

23
11
12
14
5
9

31
20
11
28
22
6

Extern rörlighet avser förhållandet mellan antal nyanställda och avgångar, det vill säga i detta fall fler avgångar än anställningar
Antal medarbetare som bytt avdelning/enhet dividerat med antalet årsarbetare under året
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Myndighetens sjukfrånvaro har fortsatt att minska. En bidragande orsak är sannolikt möjligheten till
distansarbete samt att vi rekommenderat all personal att arbeta hemifrån vid minsta symtom eller
sjukdom i familjen. Samtidigt såg vi att sjuktalen steg något i december på grund av den mycket höga
allmänna smittspridningen i samhället.

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro i %
Långtidssjukfrånvaro (av totala sjukfrånvaron) i %
Kvinnors sjukfrånvaro
Mäns sjukfrånvaro
< 29 år i %
30-49 år i %
> 50 år i %

2021
2,87
66,03
1,69
4,43
0
1,27
3,88

2020
3,4
60,2
2,6
4,4
0,9
3,2
3,6

2019
3,6
49,9
3,1
4,2
0
2,5
4,5

Myndigheten har under 2021 på ett bättre sätt arbetat med en aktiv arbetstidsplanering vilket
tillsammans med digitaliseringen och införandet av distansbedömningar inneburit att antalet
övertidstimmar minskat med nästa 600 timmar i förhållande till 2020.

Personalens antal arbetsdagar samt övertidsuttag

Antal arbetsdagar
Övertidsuttag i timmar

2021
22 972
1 058

Totalt
2020
21 892
1 644

Per anställd
2019
19 640
1 919

2021
200
9

2020
200
14

2019
187
17
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Ekonomiskt resultat
Myndigheten gjorde ett underskott på 2,8 miljoner kronor (mnkr) 2021 (kapitalförändring). Detta är
något lägre än budgeterat. Förändringen består av ett överskott på 0,4 mnkr inom ackrediteringsverksamheten och ett underskott på 3,2 mnkr inom reglerad mätteknik. Överskottet var något högre
än budgeterat inom ackrediteringsverksamheten. Detta beror främst på betydligt lägre resekostnader. Samtidigt har personal och konsultkostnader varit högre än budgeterat. För reglerad
mätteknik var underskottet något lägre än budgeterat. Det budgeterade underskottet syftade till att
minska tidigare upparbetade överskott inom verksamheten.
Totalt har myndigheten förbrukat 34,5 mnkr av anslagsmedlen, vilket är uppdelat på två anslag,
energianslaget 0,2 mnkr och ramanslaget 34,3 mnkr. Tilldelat ramanslag uppgick till 36,1 mnkr,
därutöver fanns ett anslagssparande på 1,1 mnkr vid 2021 års början. Av tilldelade anslagsmedel
utgör 10 mnkr en extra tilldelning avseende kompetensöverföring, kompetensbreddning samt andra
kostnader som avser samlokaliseringsarbetet av myndigheten. Av dessa medel förbrukades 9,6 mnkr
under 2021. Den extra tilldelningen har skett under åren 2019-2021 och upphör från 2022.
Totalt minskade avgiftsintäkterna och andra ersättningar med 1,8 mnkr. Minskningen återfinns
huvudsakligen inom ackrediteringsverksamheten. Intäkterna inom tjänsteexport och reglerad
mätteknik är relativt oförändrade jämfört med 2020.
Myndighetens kostnader ökade med 8 mnkr jämfört med 2020. Huvuddelen av ökningen återfinns
bland högre personalkostnader. Det beror dels på att två lönerevisioner slogs samman och belastade
2021 och dels på att pensionskostnaderna har ökat och då främst den förmånsbestämda delen.
Kostnader för konsulter och övriga driftkostnader minskade något samtidigt som avskrivningskostnaderna ökat. De ökade avskrivningarna förklaras av lokalombyggnaden och kostnader kopplade
till den. Resekostnaderna har, i likhet med 2020, varit betydligt lägre än budgeterat och detta
förklaras av pandemins inverkan på resandet.
Det ackumulerade myndighetskapitalet för ackrediteringsverksamheten uppgår till 8,8 mnkr, för
tjänsteexport till 4,9 mnkr och för reglerad mätteknik till 9,1 mnkr. Avgifterna inom samtliga avgiftsområden har varit oförändrade under 2021 som ett led i att sänka ackumulerat överskott och
samtidigt underlätta för företagen under pandemin
Swedac kommer ha ett myndighetskapital som överstiger 10% av omsättningen vid utgången av
2021. Myndigheten kommer därför att, i likhet med föregående år, inlämna en särskild skrivelse till
Regeringen i syfte att beskriva varför överskottet uppstått samt vad myndigheten planerar göra för
att minska kapitalet och gå mot ett nollresultat.
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Ekonomisk sammanfattning per verksamhetsområde
Jämförelse budget enligt regleringsbrev och utfall gällande intäkter och kostnader av avgiftsbelagd
verksamhet (tkr)
Verksamheter
Offentligrättslig
verksamhet
Reglerad mätteknik
Uppdragsverksamhet
Ackreditering
nationellt
4§ Tjänsteexport
Summa
uppdragsverksamhet

Ack.
Tom
2020

12 289

Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Resultat Resultat
Budget

Budget

Utfall

Budget

Utfall

9 411

15 230

12 626

-4 530

-3 215

5 869

9 074

8 413 112 400 106 359

116 260

105 956

-3 860

403

-2 492

8 816

987

900

1 030

0

-43

4 525

4 888

13 344 113 300 107 346

117 160

106 986

-3 860

360

2 033

13 704

4 931

10 700

Utfall

Ack.
Ack.
Resultat Resultat
Budget
Utfall

900

Kostnader och intäkter samt anslag per verksamhetsområde (tkr)
Kostnader

Andra
intäkter
än anslag

Ackreditering

114 851

106 460

8 794

115 254

Tjänsteexport

2 110

987

1 080

2 067

Anslag

24 715

367

24 348

24 715

Reglerad mätteknik *

12 893

9 411

267

9 678

19

19

0

19

154 588

117 244

34 489

151 733

Verksamhetsområde

Gemensam administration**
Totalt

Summa
intäkter

Anslag

* Av anslag avser 214 tkr anslaget för individuell mätning av energi.
**Gemensam administration har fördelats ut som ett kostnadspåslag som är beräknat utifrån nettot för
gemensam administration.
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Finansiell redovisning
Resultaträkning
Belopp i tkr

Not

2021

2020

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

1

34 489

33 391

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

117 174

118 913

Intäkter av bidrag

3

66

159

Finansiella intäkter

4

4

10

151 733

152 473

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

-107 103

-99 413

Kostnader för lokaler

6

-6 153

-5 188

- Kostnader för konsulter

7

-26 368

-26 810

- Övriga driftskostnader

8

-12 369

-13 390

Finansiella kostnader

9

-15

-7

-2 580

-1 787

-154 588

-146 595

-2 855

5 878

Övriga driftskostnader

Avskrivningar
Summa
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

10
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Balansräkning
Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

11
12

0
0
0

109
0
109

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa materiella anläggningstillgångar

13
14

3 405
3 689
7 094

3 396
2 880
6 276

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

15

46
46

46
46

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Summa kortfristiga fordringar

16
17

1 033
1 715
2 748

1 606
1 840
3 446

1 995
268
2 263

1 619
218
1 837

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamhet
Rättigheter och andra immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

Not

18

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa avräkning med statsverket

19

-2 859
-2 859

-3 929
-3 929

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa kassa och bank

20

44 858
44 858

43 383
43 383

54 150

51 168

SUMMA TILLGÅNGAR
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Belopp i tkr
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa myndighetskapital

Not

2021-12-31

2020-12-31

21

25 633
-2 855
22 778

19 755
5 878
25 633

22

251

501

23

2 124
2 375

1 922
2 423

Skulder
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

24
25
26
27

7 059
3 747
5 057
1 776
17 639

2 270
3 467
5 136
1 636
12 509

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Summa periodavgränsningsposter

28

11 358
11 358

10 603
10 603

54 150

51 168

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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Anslagsredovisning (tkr)
Anslag

Årets
Ingående tilldelning
Totalt
Utgående
överföringsenligt
Indragning disponibelt Utgifter överföringsbelopp
regleringsbelopp
belopp
brev

Utgiftsområde 21 Energi
21 01
Insatser för
002
energieffektivisering
Individuell mätning av energi
002 Not 1

800

1 000

-800

1 000

214

786

Utgiftsområde 24 Näringsliv
Styrelsen för
ackreditering och
teknisk kontroll:
24 02
Myndighetsverksamhet
001
Styrelsen för
ackreditering och
teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet
(ram)
001 Not 2

3 937

36 059

-2 855

37 141

34 275

2 866

Summa anslag

4 737

-3 655

38 141

34 489

3 652

37 059

Not 1
Villkor för anslag 21 01 002 ap.2 Individuell mätning av energi:
Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. Det ingående överföringsbeloppet uppgår till 800 tkr och en indragning har gjorts med
samma belopp. Av årets tilldelning om 1 000 tkr har 21 % förbrukats. Anslaget har utnyttjats till att ta
fram föreskrifter på området energieffektivisering.
Not 2
Villkor för anslag 2:1 ap 1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet:
Anslagsposten får användas för Swedacs förvaltningsutgifter. Av anslagsposten får 10 miljoner
kronor användas för att finansiering de kostnader som uppkommit i samband med att hela
myndighetens verksamhet lokaliserats till Borås och kostnader för uppbyggnad av verksamheten och
kompetensförsörjning. Anslag 24 02 001 är uppdelad i två delar, dels det vanliga anslaget som uppgår
till 26 059 tkr och dels extra anslaget på 10 000 tkr. Förbrukningen av det vanliga anslaget uppgick till
95 %.
Av extra anslagets 10 000 tkr förbrukades 9 596 tkr, vilket utgör 96 % av tilldelningen. Under år 2021
har lokalerna i Borås byggts om för att rymma samtliga anställda och för ett mer effektivt utnyttjande
dessutom har insatser gjorts för att förstärka och utveckla den statliga värdegrunden samt kulturen
bland myndighetens anställda.
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Sammanställning av väsentliga uppgifter (tkr)
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad vid räkenskapsårets
slut

8 000

7 000

9 000

7 000

7 000

7 059

2 270

3 576

2 329

3 199

12 000
0

12 000
0

12 000
0

3 500
0

3 500
0

0

0

8

15

0

0

2

203

345

327

117 174

118 913

132 505

146 778

161 850

124 000

129 000

127 500

151 030

153 450

Anslagskredit
Beviljad i regleringsbrev
Utnyttjad

1 081
0

1 081
0

1 073
0

751
0

738
0

Anslag
Anslagssparande, 24.02.001
Anslagssparande, 21.01.002

2 866
786

3 937
800

5 129
842

1 658
460

279
810

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

115
114

110
112

105
110

114
115

119
123

1 321

1 316

1 398

1 463

1 610

1 092

1 073

1077

1 030

1 087

Kontokredit hos
Riksgäldskontoret
Beviljad i regleringsbrev
Maximalt utnyttjad under året
Räntekonto
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Ränta på räntekonto i
Riksgäldskontoret
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter, utfall*
Avgiftsintäkter, budget i
regleringsbrev

Åtaganden och Bemyndiganden
Åtaganden enligt 17§
anslagsförordningen (2011:223)
Summa tilldelade
bemyndiganden
Årsarbetskrafter och
medelantalet anställda under
året
Årsarbetskrafter
Medelantalet anställda
Driftskostnad
Per årsarbetskraft
Per årsarbetskraft exkl.
konsultkostnad

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring enligt
-2 855
5 878
16 462
2 801
-7 303
resultaträkning
Balanserad kapitalförändring
25 633
19 755
3 294
493
7 796
*Beloppet för år 2020 har korrigerats utifrån påpekande från RRV vid föregående års revision
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Tilläggsupplysningar och noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har upprättats i enlighet med
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Redovisningen följer god
redovisningssed i enlighet med förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.
Balans- och resultaträkningen omfattar hela Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls
verksamhet, dvs. myndighets- och uppdragsverksamhet. Myndighetsverksamheten finansieras dels
med anslag från staten, dels med avgifter från innehavare av vågar, bränslemätdon, mätare och
kontrollstämplar.
Uppdragsverksamheten finansieras med avgifter från kunder.
Redovisning av kostnad för interimistiskt anställd personal
Konsulter utan egen firma är att betrakta som tillfälligt anställd personal men ersättningen (lön) som
dessa erhåller redovisas inte som personalkostnad utan som konsultkostnad. Orsaken är att i en
sammanhållen post kunna redovisa hela kostnadsmassan för de konsulter som används i
verksamheten, oavsett om konsulten har egen firma eller inte.
Värdering av fordringar och skulder
Fordringar har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Som
osäker fordran, har fordran som förfallit till betalning men inte betalats trots påminnelser och som
lämnats för rättslig prövning eller indrivning, tagits upp.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och omräknats till
balansdagens kurs enligt Riksbankens Ultimo-kurs.
Periodavgränsningsposter
För periodiseringar av leverantörsfakturor avseende omkostnader i verksamheten tillämpas en
beloppsgräns om 23 tkr. Samma beloppsgräns gäller kundfakturor.
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Värderingsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningarna enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas
över den beräknade livslängden.
Som immateriella anläggningstillgångar redovisas investeringar i egenutvecklade IT-system och
licenser med livslängd om minst tre år och anskaffningsvärde om minst 300 tkr. Avskrivningar görs
linjärt över den bedömda livslängden enligt nedan.
Som materiella anläggningstillgångar redovisas investeringar avsedda för stadigvarande bruk med en
beräknad livslängd om minst tre år och anskaffningsvärde om minst 23 tkr. Avskrivningar görs linjärt
över den bedömda livslängden enligt nedan.
Avskrivningstid
Egenutvecklade IT-system
Licenser
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Datorutrustning
Kontorsmaskiner
Möbler, inventarier

5 år
5 år
3 år
5 år
3 år
4 år
5 år

Resultatredovisningen
Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap 1§ i förordningen om årsredovisning och
budgetunderlag ska resultatredovisningen innehålla väsentlig information om vad myndigheten har
presterat i förhållande till uppgifter och mål som regeringen beslutat för myndighetens verksamhet.
Redovisningen av ekonomiskt resultat på verksamhetsområde sker genom uppdelning på sär- och
gemensamma kostnader (samkostnader). Samkostnaderna fördelas i förhållande till faktiskt utfört
antal tjänstgöringsdagar.
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Utbetalda ersättningar till ledamöter i insynsrådet m.m.
Skattepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats ut till ledamöter i insynsrådet och
ledande befattningshavare inom Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll uppgick till 1 620
134 kr.
Generaldirektör

Bruttolön

Ulf Hammarström

1 584 134

Insynsrådsledamöter

Arvode

Anders Pettersson

3 000

Annika Andreasen

6 000

Jens Henriksson

4 500

Helena Lindahl

0*

Helena Storckenfeldt

4 500

Mathias Tegnér

1 500

Petra Örjegren

4 500

Thomas Hörnfeldt

6 000

Ulrika H Westergren

6 000

*Har avsagt sig ersättning
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Uppdrag som insynsrådsledamot har i styrelse eller råd i andra statliga myndigheter samt uppdrag
som styrelseledamot i aktiebolag:
Ulf Hammarström
Styrelseledamot, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Styrelseledamot, Hammarström International AB – vilande verksamhet
Rådet för innovativ och klimatsmart standardisering,
Kommerskollegium
Rådet för Europaforskning, Göteborgs universitet
Anders Pettersson

Styrelseledamot, Ordkonsulatet AB

Annika Andreasen

VP Technical, European Committee for Standardization (CEN)
Samverkansprogrammet för näringslivets digitala omställning
Rådet för innovativ och klimatsmart standardisering,
Kommerskollegium

Jens Henriksson

Styrelseledamot, Den Europeiska konsumentrösten i standardisering,
ANEC

Helena Lindahl

Inga övriga uppdrag

Helena Storckenfeldt

Styrelseledamot, Adensy AB

Mathias Tegnér

Styrelseledamot, Tyresö Bostäder AB
Styrelsesuppleant, IT in Nuce AB
Suppleant, Riksbanksfullmäktige
Särskild utredare i utredningen: Ett förbättrat trygghetssystem för
företagare (fram till 2021-12-15)

Petra Örjegren

Ordförande, KFI Spa Management AB
Ordförande, Ljusmontage i Jämtland AB
Styrelseledamot, Företagarna
Styrelseledamot, Stabilisator AB
Styrelseledamot, Captivate AB
Styrelseledamot, Amaizd AB
Styrelseledamot, Adori AB
Styrelsesuppleant, Egrey AB – vilande verksamhet

Thomas Hörnfeldt

Inga övriga uppdrag

Ulrika H. Westergren

Inga övriga uppdrag
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Noter
Redovisning av anställdas sjukfrånvaro
Uppgift om sjukfrånvaro redovisas i kapitlet Personalen i siffror sid 42.
Not 1 Intäkt av anslag (tkr)
24.02.001.001 Myndighetsverksamhet

2021-12-31 2020-12-31
34 275
33 191

21.01.002.002 Individuell mätning av energi

214
200
Summa
34 489
33 391
Av intäkten på anslag 24.02.001.001 avser 53 tkr myndighetsverksamhet inom området reglerad
mätteknik.
För anslaget till Individuell mätning av energi är anslagsförbrukningen ungefär densamma som
föregående år och för år 2021 har 21 % av anslagstilldelningen nyttjats. Anslaget har utnyttjats till att
ta fram föreskrifter på området energieffektivisering.
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar (tkr)
Avgifter, Reglerad mätteknik
Avgifter, Uppdragsverksamhet
Varav intäkter av tjänsteexport
Försäljning av inventarier och övrigt

2021-12-31 2020-12-31
9 411
9 508
107 447
108 858
987
1 090
16
72

Avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen exkl. tjänsteexport
Intäkt av kurser
Intäkt av lokaler
Summa

300
0
300

91
384
475

Summa
117 174
118 913
Tjänsteexporten består dels av det internationella utvecklingssamarbetet och dels av den
internationella ackrediteringsverksamheten.
Not 3 Intäkter av bidrag (tkr)
Intäkt av bidrag

2021-12-31 2021-12-31
66

159

Avser ersättning för medverkan i projekt finansierade av Vinnova

Not 4 Finansiella intäkter (tkr)
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa

2021-12-31 2020-12-31
0
0
4
10
4
10
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Not 5 Kostnader för personal (tkr)
Kostnader för personal

varav lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter,

2021-12-31 2020-12-31
107 103
99 413

66 306

60 829

36

36

pensionspremier, andra avgifter enligt lag och
avtal samt övriga personalkostnader
varav arvode till insynsråd exkl. arb.givaravg. mm

Kostnaden för personal har ökat och beror på att två lönerevisioner slogs samman samt att
pensionskostnaderna ökat.
Kostnad för konsulter utan eget företag (interimistiskt anställda) redovisas nedan i not 7 kostnader
för konsulter.
Not 6 Kostnader för lokaler (tkr)
Kostnader för lokaler

2021-12-31 2020-12-31
6 153
5 188

Kostnaden för lokaler har ökat med anledning av att lokalerna utökats och renoverats på grund av
samlokaliseringen.
Not 7 Kostnader för konsulter (tkr)
Kostnader för konsulter

varav kostnader för konsulter utan eget
företag (tillfälligt anställda)
Not 8 Övriga driftskostnader (tkr)
Övriga driftskostnader

2021-12-31 2020-12-31
26 368
26 810

2 565

2 710

2021-12-31 2020-12-31
12 369
13 390

Övriga driftskostnader har minskat jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på lägre
förbrukning av kontorsmaterial samt mindre inköp av korttidsinventarier.
Not 9 Finansiella kostnader (tkr)
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

2021-12-31 2020-12-31
0
2
5
15
15
7
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2021-12-31 2020-12-31
Not 10 Årets kapitalförändring (tkr)
Reglerad mätteknik
-3 215
-1 070
Uppdragsverksamhet
360
6 948
Summa
-2 855
5 878
Kapitalförändringen härrör från avgiftsverksamheten och beror på en medvetet högre bemanning
inom Reglerad mätteknik samt oförändrade avgifter.
Not 11 Balanserade utgifter för utvecklings- verksamhet
(tkr)

2021-12-31 2020-12-31

IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avgår anskaffningsvärdet på sålda/utrangerade
UB anskaffningsvärde

8 405
0
0
8 405

8 405
0
0
8 405

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

8 296
109
8 405
0

8 027
269
8 296
109

Not 12 Rättigheter och andra immateriella tillgångar (tkr)
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avgår anskaffningsvärdet på
sålda/utrangerade
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avgår ackumulerade avskrivningar på
sålda/utrangerade
UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

2021-12-31 2020-12-31
1 600
1 985
0
0
0
1 600

-385
1 600

1 600
0

1 985
0

0
1 600

-385
1 600

0

0
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Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet (tkr)
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avgår anskaffningsvärdet på
sålda/utrangerade
UB anskaffningsvärde

2021-12-31 2020-12-31
4 029
3 006
920
2 919
0
4 949

-1 896
4 029

IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avgår ackumulerade avskrivningar på
sålda/utrangerade
UB ackumulerade avskrivningar

633
911

1 972
503

0
1 544

-1 842
633

Bokfört värde

3 405

3 396

Not 14 Maskiner, inventarier, installationer m.m. (tkr)
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avgår anskaffningsvärdet på
sålda/utrangerade*
UB anskaffningsvärde
IB ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avgår ackumulerade avskrivningar på
sålda/utrangerade
UB ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Not 15 Andra långfristiga fordringar (tkr)
Andra långsiktiga fordringar

2021-12-31 2020-12-31
8 086
9 003
2 370
1 845
-1 495
8 961

-2 762
8 086

5 206
1 561

6 855
1 038

-1 495
5 272

-2 687
5 206

3 689

2 880

2021-12-31 2020-12-31
46
46

Depositionen avser en kontorsplats på ett kontorshotell i Stockholm. Denna kommer att regleras
under 2022.
Tillgång till en arbetsplats i ett kontorshotell i Stockholm har upphandlats vilket krävt en deposition i
samband med överenskommelsen gällande hyresvillkoren.
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2021-12-31 2020-12-31
Not 16 Kundfordringar (tkr)
Kundfordringar
1 033
1 606
Osäkra kundfordringar
77
0
Värdereglering
-77
0
Summa
1 033
1 606
Samtliga årsavgifter faktureras i början av aktuellt år.
Kundfordringarna har minskat inom ackrediteringsverksamheten och beror på färre utestående
kundfakturor.
Not 17 Fordringar andra myndigheter (tkr)
Kundfordringar
Avräkningskonto skatter och avgifter
Ingående moms
Summa

2021-12-31 2020-12-31
0
0
0
5
1715
1 835
1 715
1 840

Not 18 Periodavgränsningsposter (tkr)
Förutbetald lokalhyra 1:a kvartalet
Övriga förutbetalda kostnader
Summa förutbetalda kostnader

2021-12-31 2020-12-31
1 262
850
733
769
1 995
1 619

Övriga upplupna intäkter
268
Summa periodavgränsningsposter
2 263
Kostnaderna för lokalhyran har ökat till följd av lokalerna byggts om och utökats.

218
1 837
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Not 19 Avräkning med statsverket (tkr)
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförliga till anslag i icke räntebärande flöde
Fordran avseende anslag i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skuld/Fordran avseende anslag i räntebärande flöde

2021-12-31 2020-12-31
8
214
-215

0
200
-192

7

8

-3 937
34 275
-36 059
2 855

-5 129
33 191
-36 055
4 056

-2 866

-3 937

-60
0
-132
192

-60
0
-132
192

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag

Saldo
0
0
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
0
0
Summa Avräkning med statsverket
-2 859
-3 929
Posten utbetalningar i icke räntebärande flöde avser kostnader som finansieras med anslag
21.01.002.002 individuell mätning av energi.
Not 20 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret (tkr)
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

2021-12-31
44 858

2020-12-31
43 383

Beviljad räntekontokredit på räntekonto i Riksgäldskontoret uppgår till 12 000 tkr.
Krediten har inte nyttjats.
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2021-12-31 2020-12-31
0
0
9 074
12 290
13 704
13 343
22 778
25 633

Not 21 Summa myndighetskapital (tkr)
Statskapital utan avkastningskrav
Reglerad mätteknik
Uppdragsverksamheten
Summa

Förändring myndighetskapital
Statskapital

Utgående balans 2020
A Ingående balans
2021
Föregående års
kapitalförändring
Årets kapitalförändring

Balanserad
Kapitalförändring
kapitalförändring
enligt resultatavgiftsbelagd
räkning
verksamhet

Summa

0

19 755

5 878

25 633

0

19 755

5 878

25 633

0

5 878

-5 878

0

0

0

-2 855

-2 855

B Summa årets
0
5 878
-8 733
-2 855
förändring
C Utgående balans
0
25 633
-2 855
22 778
2021
Summa myndighetskapital har minskat genom att planera för underskott i verksamheterna Reglerad
mätteknik och Ackreditering i enlighet med vår framställan till Regeringen. Underskotten blev dock
något mindre än planerat och då framför allt inom Ackrediteringen som slutade på ett mindre
överskott.
Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
(tkr)
2021-12-31 2020-12-31
Ingående avsättning
501
847
Årets pensionskostnad
9
-109
Årets pensionsutbetalningar
-259
-237
Utgående avsättning
251
501
Avsättningarna avser delpensioner enligt delpensionsavtalet för statligt anställda.
Minskningen beror på att antalet anställda med delpension varit detsamma under hela året. Antalet
anställda med delpension är tre personer.
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2021-12-31 2020-12-31
Not 23 Övriga avsättningar (tkr)
Avsättning omställningsarbete
Ingående avsättning
1 922
1 737
Årets förändring
202
185
Utgående balans
2 124
1 922
Avser överenskommelse rörande avtal om omställning samt avtal om lokala omställningsmedel.
Tecknat 25 juni 2014. Årets avsättning uppgår till 202 tkr. Avsättningen görs med 0,3% av
bruttolönesumman årligen.
Avsättning hyra Alvik
Ingående avsättning
Årets förändring
Utgående balans

2021-12-31 2020-12-31
0
859
0
-859
0
0

Not 24 Lån i Riksgäldskontoret (tkr)
Ingående skuld
Lån upptagna under året
Årets amorteringar
Utgående skuld
Beviljad låneram i Riksgäldskontoret uppgår till 8 000 tkr.

2021-12-31 2020-12-31
2 270
3 576
7 396
8 235
-2 607
-9 541
7 059
2 270

Not 25 Kortfristiga skulder till andra myndigheter (tkr)
Leverantörsskuld
Arbetsgivaravgifter
Utgående moms
Summa

2021-12-31 2020-12-31
1 802
1 537
1 778
1 644
167
285
3 747
3 466

Not 26 Leverantörsskuld (tkr)
Leverantörsskuld
Not 27 Övriga kortfristiga skulder (tkr)
Personalskatt
Övriga skulder
Summa

2021-12-31
5 057

2020-12-31
5 136

2021-12-31 2020-12-31
1 777
1 638
-1
-2
1 776
1 636
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2021-12-31 2020-12-31
Not 28 Periodavgränsningsposter (tkr)
Upplupna kostnader
Upplupna löneskulder
1 314
1 705
Upplupna semesterlöner
5 099
4 343
Upplupna sociala avgifter på upplupna löneskulder och
upplupna semesterlöner
3 784
3 271
Övriga upplupna kostnader
1 161
1 284
Summa
11 358
10 603
Ökningen beror på att antalet årsarbetare var högre 2021 än 2020.
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Sammanställning standarder och förkortningar
Standarder
Standarder: Krav på Swedac samt de som Swedac valt att uppfylla
SS-EN ISO/IEC 17011:2018*

Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på ackrediteringsorgan som
ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse

SS-EN ISO 14001:2015

Miljöledningssystem – Krav och vägledning

SS-EN ISO/IEC 27001:2017*

Informationsteknik – Säkerhetstekniker - Ledningssystem för
informationssäkerhet – Krav

Standarder: Mot vilka Swedac kan ackreditera
SS-EN ISO 14065:2013*

Växthusgaser – Krav på validerare och verifierare av växthusgaser för
användning vid ackreditering eller annan form av erkännande

SS-EN ISO 14065:2021

Allmänna principer för och krav på organ som validerar och verifierar
miljöinformation

SS-EN ISO 15189:2012*

Kliniska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens

SS-EN ISO/IEC 17020:2012*

Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika typer av
kontrollorgan

SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015*

Bedömning av överenstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar
ledningssystem – Del 1: Krav

SS-EN ISO/IEC 17024:2012*

Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som certifierar
personer

SS-EN ISO/IEC 17025:2018*

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier

SS-EN ISO/IEC 17029:2019*

Bedömning av överensstämmelse – Allmänna principer och krav för
validerings- och verifieringsorgan

SS-EN ISO 17034:2016

Allmänna kompetenskrav för producenter av referensmaterial

SS-EN ISO/IEC 17043:2010*

Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav för kompetensprövning (av
laboratorium)

SS-EN ISO/IEC 17065:2012*

Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som certifierar produkter,
processer och tjänster

SS-EN ISO 20387:2021

Bioteknik – Biobankning – Allmänna krav för biobankning

* Standarder särskilt nämnda i årsredovisningens text.
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Förkortningar
Accredia

L’Ente Italiano di Accreditamento, italienska
ackrediteringsorganet

Agenda 2030

Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar
utveckling. Svensk översättning av FNs “Transforming
our world: The 2030 agenda for sustainable
development”

AI

Artificiell Intelligens

BMWi

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Brexit

Storbritanniens utträde ur EU

BVL

Budesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit

CEN

European Committee for Standardization

DAkkS

Deutsche Akkreditierungsstelle, tyska
ackrediteringorganet

DANAK

Danish Accreditation, danska ackrediteringsorganet

EA

European co-operation for Accreditation

ENAC

Entidad Nacional de Acreditación, spanska
ackrediteringsorganet

EUPCN

Nätverket för produköverensstämmelse

EURAMET

European Association of National Metrology Institutes

FINAS

Finnish Accreditation Service, finska
ackrediteringsorganet

IAF

International Accreditation Forum

ICSMS

Information and Communication for Market Surveillance

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation

IMP-MSG

Internal Market for Products – Market Surveillance
Group

ISAC

Icelandic Board for Technical Accreditation, isländska
ackrediteringsorganet

ISO

International Organization for Standardization

LA

Lithuanian National Accreditation Bureau, Litauens
ackrediteringsorganet

LATAK

Latvian Accreditation Bureau, lettiska
ackrediteringsorganet

MAC

Multilateral Agreement kommittén
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MLA

Multilateral Agreement: avser avtal som används inom
ackrediteringens internationella
samarbetsorganisationer såsom European co-operation
for Accreditation (EA) och International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC)

MSCP

Kommittén för marknadskontroll och överenstämmelse

NA

Norsk Akkreditering, norska ackrediteringsorganet

Nando

New Approach Notified and Designated Organisations

NLF

New Legaslative Framework

NORDA

Det nordisk-baltiska samverkansforumet för
ackrediteringsorganens chefer

Nordcharge

Samarbete med de nordiska länderna och Schweiz
avseende att ta fram en gemensam kravställning för
mättekniska regler för publika laddningsstationer till
elektriska fordon

OIML

Organisation Internationale de Métrologie Légale

PTB

Physikalisch-Technische Bundersanstalt

SFKK

Svensk förening för klinisk kemi

SiS

Svenska Institutet för Standarder

TÜRKAK

Turkish Accreditation Agency

Swetic

Swedish Association for Testing, Inspection and
Certification

UKAS

United Kingdom Accreditation Service, brittiska
ackrediteringsorganet

WELMEC

European Cooperation in Legal Metrology

ÅA

Årsarbetare
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