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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts för Inspecta Sweden AB och SWETIC som en del av deras projekt 
om oberoende teknisk kontroll. Inspecta Sweden AB är ett anmält organ som är medlemsföretag i 
SWETIC vilket är en branschorganisation för företag inom provning, besiktning, kontroll och 
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Målet med examensarbetet var att hitta och resonera kring vilka områden där oberoende teknisk 
kontroll kan behöva förstärkas, eventuellt utökas, inte existerar, utbudet av anmälda organ är lågt 
och framhäva nyttan med oberoende teknisk kontroll. 
 
Genomförandet av examensarbetet utfördes i två faser. Den första fasen byggde på en serie 
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Ordlista 
 
Ackrediteringsmyndighet Myndighet som kontrollerar de som kontrollerar i 

samhället.  

Driftkompatibilitet ”Egenskapen hos ett järnvägssystem att erbjuda säker 

tågtrafik utan driftsavbrott samtidigt som erfordrade 

prestandakrav uppfylls; denna egenskap är beroende av 

alla de föreskrifter samt tekniska och driftsmässiga 

villkor som ska iakttas för att de väsentliga kraven ska 

uppfyllas” (Europaparlamentet och rådet, 2008) 

Driftkompatibilitetskomponent ”Alla grundläggande komponenter, grupper av 

komponenter, underenheter eller kompletta enheter av 

materiel som har införlivats eller avses att införlivas i 

ett delsystem och som driftskompatibiliteten hos 

järnvägssystemet är direkt eller indirekt beroende av; 

begreppet ”komponent” omfattar såväl materiella 

föremål som immateriella föremål, t.ex. programvara.” 

(Europaparlamentet och rådet, 2008) 

EG- försäkran ”Ett eller flera anmälda organs bedömning av om en 

driftskompatibilitetskomponent i sig överensstämmer 

med de tekniska specifikationerna, eller ett eller flera 

anmälda organs bedömning eller värdering av en 

driftskompatibilitetskomponents lämplighet för 

användning i järnvägssammanhang, särskilt när det 

handlar om gränssnitt, med utgångspunkt i de tekniska 

specifikationer, bland annat av driftsrelaterade sådana, 

som ska kontrolleras.” (Europaparlamentet och rådet, 

2008) 

EG-kontroll ”EG-kontroll är det förfarande genom vilket ett anmält 

organ kontrollerar och intygar att delsystemet; 

- överensstämmer med direktivets bestämmelser, 

- överensstämmer med andra regler som ska tillämpas i 

överensstämmelse med fördraget, och att det kan tas i 

drift.” (Europaparlamentet och rådet, 2008) 

Oberoende teknisk kontroll  Samlingsnamn för besiktning, provning och 

certifiering. 

Sektorsmyndighet Myndighet som utsetts av regeringen att ha ansvar för 

ett specifikt område. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

I Sverige fanns det tidigare ett statligt provningsmonopol som utförde alla provningar vid namn 

Statens Anläggningsprovning. Detta avskaffades 1995 då riksdagen införde ett nytt system med 

oberoende kontrollorgan som tillåter att sådan provning, certifiering och kontroll utförs av 

ackrediterade organisationer/företag i ett så kallat ”öppet system”. Detta innebär att alla företag 

som uppfyller alla krav också får ackreditering för att utföra dessa oberoende tekniska kontroller 

som de ackrediterats för. Oberoende teknisk kontroll leder till ett säkrare samhälle där vi kan lita 

på de processer och produkter vi använder oss av båda på arbetet och i vår personliga miljö. 

Syftet med oberoende teknisk kontroll är att förbättra kvaliteten, kontrollera att de regler och 

standarder som finns uppfylls samt upptäcka dolda fel och arbeta proaktivt för att undvika 

incidenter innan de leder till onödiga kostnader eller i värsta fall en olycka. 

För att framföra betydelsen av oberoende teknisk kontroll och att mer oberoende teknisk 

kontroll gynnar alla, har ett projekt startats av ackrediterade provnings-, besiktnings-, kontroll- 

och certifieringsföretagens branschorganisation SWETIC- Swedish Association for Testing, 

Inspection and Certification. I branschorganisationen finns expertisföretag inom områden som 

el, mekanik, tryckkärl, maskiner, hissar, lyftanordningar, fordon, ledningssystem och certifiering 

av system, personer och produkter. 

Oberoende teknisk kontroll kan ge en ökad konkurrenskraft och även medföra positiva 

samhällsnyttor som ökad person- och driftsäkerhet. Med hjälp av oberoende teknisk kontroll kan 

företag få hjälp med att kontrollera att de uppfyller de ställda kraven på produkter, tjänster, 

processer och därmed få en ökad kvalitet och trovärdighet. 

Oberoende teknisk kontroll är något man i Sverige länge har använt sig av.  Detta har bidragit till 

att svenska produkter och tjänster anses som trovärdiga och upprätthåller lovad kvalitet. Det är 

viktigt att behålla den höga trovärdigheten och leverera rätt kvalitet, både ur ett 

säkerhetsperspektiv såväl som ur ett drifts- och underhållsperspektiv. Det är viktigt att sträva 

efter ständiga förbättringar och att man upprätthåller detta anseende om Sverige, därför är det bra 

med den oberoende tekniska kontrollen som ett komplement till företagens egenkontroll. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetets var att hitta och resonera kring vilka områden där oberoende teknisk 

kontroll kan behöva förstärkas, eventuellt utökas eller inte existerar. Detta examensarbete har 

inriktats på produkter som sätts på marknaden och brukas antingen privat eller i arbetet och som 

dessutom uppfyller rimliga säkerhetskrav.  

Tanken med examensarbetet är att det ska användas av Inspecta Sweden AB och av 

branschorganisationen SWETIC i deras projekt för vad och eventuellt hur man ska gå vidare för 

att informera marknadens aktörer och myndigheter om vad oberoende teknisk kontroll mer kan 

göra och vad man bör fokusera på. 
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1.3 Omfattning och mål 

Omfattningen för examensarbetet var inom olika sektorsmyndigheters områden, t.ex. 

Arbetsmiljöverket, Boverket samt ackrediteringsmyndigheten SWEDAC, men även mot 

regelverk och andra aktörer samt en mindre jämförelse med andra länder i Europa. 

Examensarbetet genomfördes dels ur ett föreskrivande, d.v.s. reglerande perspektiv, där målet har 

varit att undersöka synen på oberoende teknisk kontroll och verifiering, samt hur dessa tillämpas 

för att uppnå rätt kvalitet ur ett användarperspektiv och även samhällssäkerhetsperspektiv hos 

olika aktörer.  

1.3.1 Frågeställningar 

 Vad är nyttan med oberoende teknisk kontroll ur följande perspektiv: 

o Köpar-/användarperspektiv? 

o Tillverkar-/säljarperspektiv? 

o Ekonomiskt perspektiv? 

 Hur många och vilka objekt saknar lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll? 
o Finns det något objekt där det borde finnas lagstadgat krav på oberoende teknisk 

kontroll och i så fall vilka? 
o Varför saknar dessa objekt lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll? 
o Av de objekt som inte har lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll, hur 

påverkar dessa miljö, säkerhet och lönsamhet?  
o Vilken nytta skulle medföras om det utförs en oberoende teknisk kontroll? 

 

 För vilka objekt med lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll är graden av objekt 
som faktiskt kontrolleras låg? 

o Varför är graden låg? 
 

 För vilken/vilka verksamheter är utbudet lågt av ackrediterade organ i Sverige? 

1.3.2 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattade 15 HP, motsvarande 10 veckor. Då examensarbetet lätt kunde bli för 

omfattande sattes avgränsningar upp för att se till att examensarbetet höll sig inom tidsramarna 

och levererade en god kvalitet. 

Detta examensarbete sågs som ett arbete för produkter som sätts på marknaden och brukas 

antingen privat eller i arbetet och som dessutom uppfyller rimliga säkerhetskrav.  

För att examensarbetet varken skulle bli för brett och överväldigande eller för litet och smalt, 

beslutades det att avgränsningarna skulle sättas upp efterhand som examensarbetet led och mer 

specifika avgränsningar sattes upp efter respektive intervjumoment. 

I inledningen av examensarbetet fanns det inga specifika avgränsningar, detta lämnades flytande 

då dessa skulle uppkomma efter hand, främst efter intervjuerna med myndigheter och företag, då 

en tydligare precision och prioritet av data fastställdes. 

Efter intervjuerna med myndigheter och företag sattes följande avgränsningar upp utifrån data 

som framkommit av intervjuerna: 
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 Strålsäkerhetsmyndigheten uteslöts då denna inte gav något värde för detta 

examensarbete. 

 Koncentration på områdena ATEX, maskindirektivet, järnvägssystem och ECM-

certifieringar. 

 Övriga områden som ansågs överflödiga eller icke relevanta uteslöts. 
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2 Metod 

För att få svar på frågeställningarna, uppnå målet och få fram ett resultat har olika 

lösningsmetoder använts för att samla in och analysera data. I detta kapitel redovisas de 

lösningsmetoder som använts. 

2.1 Intervju 

Intervjumodellen som användes under examensarbetet var en semistrukturerad modell. Frågorna 

formulerades och ställdes i samma ordningsföljd till varje respondent. Svarsalternativen lämnades 

öppna så varje respondent kunde formulera svaren efter deras tycke och arbetsområde (Sallnäs, 

u.d.). Den typ av intervju som användes var personliga intervjuer, då intervjuerna skedde face to 

face mellan intervjuare och respondent. I vissa undantag skedde telefonintervju då respondent 

befann sig på annan ort. 

En intervjuguide skickades till respondenten några dagar innan mötet tog plats, så denne kunde 

förbereda sig och få en överskådlig blick. Intervjuerna skedde antingen på KTH eller på 

respektive respondents arbetsplats. Myndigheter och företag som intervjuades var:  

 Boverket, (BV). 

 Inspecta Sweden AB. 

 Arbetsmiljöverket, (AV). 

 MSB- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 SWEDTRAIN- Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier. 

 SWEDAC- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

2.2 Enkät 

En enkät användes som komplement till intervjuerna då respondenten befann sig på annan ort 

och en telefonintervju inte var möjlig.  Enkäten baserades på intervjuguiden, frågorna 

formulerades och ställdes i samma ordningsföljd som vid intervjuerna. Även här lämnades 

alternativen öppna så respondenten kunde formulera svaren efter tycke och arbetsområde. 

2.3 Litteratur 

Stor del av examensarbetet baserades på olika typer av litteratur och litteraturstudier. För att få en 

bättre förståelse, kunskap och vetenskapligt djup användes en variation av litteratur. Litteratur 

från tidigare moment av utbildningen var: 

 Ny verktygslåda för Lean. 

 Ett kompendium i kvalitetssäkring. 

 Lagbok. 

 Marknadsföring: teori, strategi och praktik. 

Utöver denna litteratur har andra typer av informationskällor använts som: 

 Artiklar. 

 Regelverk (föreskrifter, direktiv, EU-förordningar). 

 Tekniska specifikationer. 
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 Myndigheters hemsidor. 

2.4 Kvalitetssäkring 

För examensarbetets trovärdighet och för att den önskade kvaliteten skulle uppnås har fokus 

lagts ned på projektstyrningen, d.v.s. kontinuerlig kontakt med handledarna för att säkerställa att 

arbetet går i rätt riktning och är på rätt spår samt användning av olika kvalitetssäkringsmetoder. 

För att säkerhetsställa dokumentationen under examensarbetets gång har en mappindelning 

använts utefter examensarbetets olika delar. I varje mapp har en versionshantering tillämpats, där 

dokumenten har sorterats efter uppdatering. Alla dokument som skapades har sparats på två 

datorer samt i en gemensam Dropbox-grupp för att garantera att inga dokument skulle försvinna 

under examensarbetets gång. Dokumenten som skapades under examensarbetet lästes igenom av 

studenterna samt skickades till handledarna för ytterligare granskning och för att säkerhetsställa 

att önskad kvalitet uppnåddes. 

Examensarbetet har till stor del baserats på intervjuer, föreskrifter, direktiv, tekniska 

specifikationer, EU-förordningar och hemsidor, därmed har till största delen primära källor 

använts. Kontrollen av att intervjufrågorna var av relevans för examensarbetet och svarade på 

företagets frågor skedde genom kontinuerlig kontakt med handledarna. 

Intervjuerna sammanställdes och skickades sedan till respektive respondent för att säkerhetsställa 

att sammanställningen överensstämde med respondentens uttalande under intervjun och att inga 

misstolkningar skett. 

Föreskrifterna, direktiven, tekniska specifikationerna och EU-förordningarna kontrollerades att 

de var av den senaste versionen och att dessa fortfarande var giltiga. Då föreskrifterna, direktiven, 

tekniska specifikationerna och EU-förordningarna baseras på regelverk utifrån svenska och 

gemensamma EU-lagar kontrollerades de lagar som det hänvisades till och undersökning av deras 

validitet och giltighet genomfördes. Data som hämtades från myndigheternas hemsidor 

kontrollerades genom undersökning av de refererande lagarna och även sidornas uppdatering och 

validitet kontrollerades. Data som hämtades från övriga hemsidor granskades genom att 

undersöka sidans uppdatering, utvärdera hemsidans relevans samt kritisk analys av data. Övrig 

data (t.ex. litteratur, artiklar, vetenskapliga artiklar osv) som behandlades under examensarbetets 

gång har olika kvalitetssäkringsmetoder utnyttjats samt undersökning av året för publicering och 

författare.  

För att undvika missförstånd mellan författarna och ständigt ha möjlighet till diskussion samt 

feedback, utfördes allt arbete gemensamt på samma arbetsplats. 

2.5 Analys av data 

För analys av data användes två metoder, kvalitativ analys (Eriksson, 2011) och de tolv råden 

(Miles & Huberman, 1994). Upplägget var att till en början arbeta kvantitativt, d.v.s. en stor 

mängd datainsamling skedde för att scanna av och få en uppfattning om området. Därefter 

skedde en stegvis avskalning och arbetet övergick till att kvalitativt undersöka relevant data. 

2.5.1 Kvalitativ analys 

En kvalitativ analys genomfördes för att analysera, hantera och strukturera den data som samlats 

in under examensarbetets gång. Nedan visas en modell som ger en tydlig bild hur insamlad data 
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har hanterats och analyserats. Syftet med denna modell är att ur en stor mängd data kunna filtrera 

bort data och sammanfatta det på ett sådant kvalitativt sätt som möjligt (Sallnäs, u.d.). Fördelen 

med denna modell är att dess användningsområden sträcker sig från intervjuer till litteratur och 

att den kan tillämpas såväl inom samhällsvetenskaplig forskning som i naturvetenskaplig 

forskning (Eriksson, 2011).

 

Figur 1 Kvalitativ analys (Eriksson, 2011) 

Första steget var att samla in rådata som kom att utgöra underlaget för analysen, därefter skedde 

en stegvis reduktion och silning av rådata som inte ansågs relevant för att kunna besvara 

frågeställningarna. För att få en bättre vidd och förståelse bildades det vid intervjuerna olika 

dimensioner för att uppnå utförligare svar och möjlighet till att låta respondenten utveckla tankar 

kring ämnet. En undersökning av olika mönster har genomförts för att identifiera möjliga 

likheter/olikheter där en syntes, analys och tolkning har genomförts för att dra slutsatser samt 

analysera. Som ett sista steg har de framkomna slutsatserna granskats och sammanställts för att 

försäkra sig att dessa är sanningsenliga och väl begrundade (Sallnäs, u.d.). 

2.5.2 De tolv råden 

Data som erhölls från intervjuerna har analyserats med hjälp av metoden ”De tolv råden”. Råden 

ses som strategier för att data som hämtats skall medföra nytta och värde. Data som insamlats har 

bestått av beskrivningar, åsikter och personliga upplevelser från flertal personer, därför har 

lämpliga råd valts ut för att passa undersökningen. De råd som använts för analys av insamlad 

data från intervjuerna är markerade med fet stil. 

De tolv råden: 

1. Att räkna med. 

2. Att hitta mönster och teman, utifrån intervjusvaren kunna hitta en röd tråd, jämföra 

data och förstå hur saker och ting är kopplade till varandra. 

3. Att leta efter det sannolika, kunna skilja på åsikter och konkret fakta. 

4. Att sammanställa, kategorisera och dela in intervjusvar i grupper efter sammanhang. 

5. Att skapa metaforer. 

6. Att dela upp variabler. 

7. Att hänföra det speciella till det generella. 
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8. Reducering, sortering efter relevans och utelämnande av det som inte tillför värde 

9. Att notera relationer mellan variabler, ”fem varför” d.v.s. hitta grundorsaken. 

10. Att hitta mellanliggande variabler. 

11. Att bygga upp en logisk bevisföring, konkret fakta som stödjer påståenden. 

12. Att skapa en inre teoretiskt sammanhang. 

Ovanstående råd har utnyttjats vid analys av data, det är även viktigt att poängtera att råden har 

anpassats specifikt för detta examensarbete (Miles & Huberman, 1994). 
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3 Teoretisk referensram 

Teorier och modeller av relevans för examensarbetet presenteras i detta kapitel. 

3.1 Regelverk och teknisk specifikation 

En stor del av examensarbetet byggde på olika former av regelverk samt tekniska specifikationer. 

För att förstå och kunna ta till sig av examensarbetet beskrivs därför följande regelverk och 

tekniska specifikationer: 

 Föreskrifter 

 

Föreskrifter är detaljerade och tvingande regler i specifika sakområden som myndigheter 

beslutat. De föreskrifter som nyttjades i detta examensarbete var: 

o AFS 1995:5 – omfattar utrustningar i explosionsfarlig miljö. 

o AFS2003:3 – omfattar arbete i explosionsfarlig miljö. 

o ELSÄK-FS1995:6 – omfattar elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö. 

o SRVFS2004:7 – omfattar hantering av brandfarliga gaser och vätskor i 

explosionsfarlig miljö. 

 Direktiv 

 
EU anger via direktiv vilka mål som unionsländerna skall uppnå. Hur målen uppnås är 
dock upp till unionsländerna själva att bestämma. Syftet med direktiven är att 
harmonisera, d.v.s. samordna lagstiftningen i de olika unionsländerna. De direktiv som 
nyttjades i detta examensarbete var: 

o Direktiv 94/9/EG – omfattar utrustningar i explosionsfarlig miljö. 

o Direktiv 99/92/EG – omfattar arbete i explosionsfarlig miljö. 

o Direktiv 2008/57/EG – omfattar driftkompatibiliteten hos järnvägssystem. 

o Direktiv 2006/42/EG – omfattar maskiner. 

 EU-förordningar 

 
En EU-förordning är bindande regler och direkt tillämplig i alla unionsländer, d.v.s. EU-
förordningen gäller såsom de är skrivna direkt som lag i unionsländerna. En EU-
förordning är ekvivalent med den nationella lagstiftningen och skillnaden mellan en EU-
förordning och ett direktiv är att EU-förordningen gäller för alla. Den EU-förordning 
som nyttjades i detta examensarbete var: 

o EU-förordning 445/2011 – omfattar ECM och ECM-certifiering. 

 Tekniska specifikationer 

 
Teknisk specifikation för driftkompatibilitet (TSD) är enligt EU-direktiv 2008/57/EG 
”en specifikation som antagits i enlighet med detta direktiv, som varje delsystem och varje 
beståndsdel i ett delsystem underkastas för att de väsentliga kraven ska kunna uppfyllas 
och driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet säkerställas” (Europaparlamentet och 
rådet, 2008). De TSD:erna som användes i detta examensarbete tas upp i kapitel 6.2. 

3.2 PDCA 

PDCA är en förbättringscykel utvecklad av W. Edwards Deming och fungerar som en 

kvalitetsmetod vars syfte är förbättringsarbete. PDCA är en utveckling av Demings mentor, 
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Walters Shewarts version vid namn PDSA. Metoden PDCA utnyttjades som ett genomgående 

verktyg med syfte till att kvalitetssäkra och styra examensarbetet i önskad riktning. 

PDCA är en kontinuerlig cykel som består av fyra faser. Stegen under varje fas kan anpassas från 

projekt till projekt vilket gör att metoden är väldigt flexibel och kan utnyttjas i flera sammanhang. 

En generell beskrivning av metodens faser är: 

 Plan - Planera, hypotes, föreslå motåtgärd. 

 Do - Genomför, försök, identifiera lösningar. 

 Check - Kontrollera, observera, reflektera, lär. 

 Act - Justera eller standardisera. 

 

För att få relevans och möjlighet att knytas till sammanhanget utformades och anpassades faserna 

på följande sätt: 

 Plan 

Målet identifierades samt tillvägagångssätt för att uppnå målet. Insamling av data. 
Frågeställningar upprättades och en tidsplan utformades. 

 Do 

Genomförande av tillvägagångssättet för att uppnå målet. 

 Check 

Analys av datainsamling, återkoppling till det uppsatta målet och diskussion med 
handledarna. 

 Act 

Dokumentation, resultat, slutsats och utvärdering. 

Enligt Deming bör alla fyra faserna balanseras och ägnas lika mycket uppmärksamhet, d.v.s. inte 

ett snabbt utförande av plan fasen, stor noggrannhet på genomförandet, ignorera kontrollen och 

därefter slarvigt genomföra justeringsfasen. Deming poängterar även att PDCA är en kontinuerlig 

cykel och att planeringsfasen inte nödvändigtvis bör vara den första fasen (Bicheno, et al., 2011). 

Plan

Do

Check

Act

Figur 2 PDCA-cykel 
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3.3 Marknadsundersökning 

Under examensarbetets gång har större delen av arbetet baserats på en marknadsundersökning 

där undersökning och analys av marknadspotential och nyttan genomfördes. 

Marknadsundersökning kan kortfattat beskrivas som metodisk användning av undersökningar där 

data samlas in, analyseras och rapporteras. En marknadsundersökning kan delas in i olika 

moment under processen.

 

Figur 3 Olika moment under processen (Kotler, et al., 2012) 

Vid första steget definition av målet med undersökningen användes examensarbetets syfte och 

frågeställningar i det inledande kapitlet där dessa beskrivs och definieras, se Syfte samt 

Frågeställningar kapitel 1.2 och 1.3.1.  

Under det andra steget utvecklades en plan för att samla in informationen, detta baserades på 

examensarbetets projektplan. Inom steget planerades och definierades hur och vilka 

modeller/metoder som skulle användas.  

I det tredje steget genomförande av undersökningsplanen samlades data in, analyserades och 

samanställdes. För detta användes olika datainsamlingsmetoder: intervju, enkät, 

litteraturinsamling, kvalitativ analys och de tolv råden, se Metoder kapitel 2.  

Fjärde steget tolka och avrapportera resultatet. I detta steg var det tid för att analysera, dra 

slutsatser och presentera för uppdragsgivare samt handledare på KTH. Se kapitel 6, 7, 8, 9 och 

10. 

(Kotler, et al., 2012) 

3.4 Fem Varför 

Fem Varför är en metod inom förbättringsarbete vars syfte är att definiera problemet på rotnivå, 

d.v.s. det är en rotorsaksanalys som upptäcker grundanledningen, rotorsakerna, till problem. 

Metoden kan användas i intervjusammanhang men även för att enskilt undersöka och analysera 

orsaker till problem. I detta examensarbete nyttjades metoden enbart i intervjusammanhang där 

respondenten fick utveckla och förklara tankar för att till slut komma till grund med problemet 

(Bicheno, et al., 2011).  

Metoden togs fram under 1970-talet av Toyota för att snabbt hitta och behandla problem som 

uppstod och är enligt många anledningen till att bilindustrin i Japan är ledande när det gäller 

produktivitet, pålitlighet och kvalitet (Chefstidningen, u.d.).   

Definiera problem och 
mål med undersökningen 

Utveckla en plan för att 
samla in informationen

Genomför 
undersökningsplanen -
samla in  och analysera 

data

Tolka och avrapportera 
resultatet 
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Fem Varför är en väldigt effektiv metod som bygger på den enkla idén att ställa frågan ”varför” 

fem gånger för att hitta orsaken till problemet, att aldrig acceptera första svaret utan leta bakom 

det och försöka hitta grundläggande orsaker (Bicheno, et al., 2011).  

 

  

Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? Orsak

Figur 4 Illustrering av metoden fem varför 
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4 Nulägesbeskrivning 

För att förstå hur myndigheterna och företagen är kopplade till varandra i nuläget ges i detta 

kapitel en förklaring och beskrivning hur deras verksamhet bedrivs, organiseras och en 

överskådlig förklaring till sambandet parterna emellan. Syftet med nulägesbeskrivningen är att ge 

en bättre bild och skapa en bättre förståelse av hur nuläget ser ut. 

Sambandet mellan parterna fungerar på följande vis; SWEDAC är den statliga myndighet som 

ackrediterar företag och organisationer som utför kontroller i konkurrens med varandra. 

SWEDAC är alltså den myndighet som ackrediterar Inspecta Sweden AB att vara certifierings – 

och kontrollorgan. Boverket, Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten är myndigheter 

som har regeringens och riksdagens uppdrag att genomföra de beslut som regeringen och 

riksdagen har fattat inom respektive område. Myndigheterna ger i sin tur ut förordningar och 

författningssamlingar som Inspecta Sweden AB vid sina kontroller utgår från och ser till att de 

uppfylls. SWETIC är branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, 

kontroll och certifiering samtidigt som det även fungerar som ett viktigt remissorgan i 

gemensamma frågor för branschen. Inspecta Sweden AB är alltså ett medlemsföretag i SWETIC. 

 

Figur 5 Illustration av sambandet mellan parterna (Pedersen, 2014) 

4.1 Inspecta Sweden AB 

Inspecta koncernen har idag totalt ca 1400 anställda, varav 620 är anställda på Inspecta Sweden 

AB. De är Nordens ledande inspektionsföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Finland, 

Danmark och Baltikum. Inspecta Sweden AB är ett kontrollorgan som agerar oberoende och 

utför en rad olika tjänster inom besiktning, provning, teknisk konsultation, certifiering och 

utbildning. Företaget strävar med sina fem områden efter att medverka och hjälpa verksamheter 

till att bli säkrare, enklare och lönsammare (AB, Inspecta Sweden, 2014).  

4.1.1 Besiktning 

Inspecta Sweden AB är ackrediterade av SWEDAC, d.v.s. de är godkända av den nationella 

ackrediteringsmyndigheten att genomföra besiktningar enligt internationella standarder och 
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utföra besiktningar inom områden som konstruktions- och tillverkningskontroll, installations- 

och revisionsbesiktning och återkommande besiktning. Besiktning kan bidra till fördelar i 

verksamheten, somliga besiktningar är obligatoriska och andra är frivilliga att utföra. De fördelar 

som kan genereras genom väl utförd besiktning är ökad säkerhet för personal, undvika framtida 

problem som driftstopp, olyckor, kostnader, det skyddar även produktion, tillgångar och miljön 

(AB, Inspecta Sweden, 2014). 

4.1.2 Provning 

Inspecta Sweden AB arbetar både med oförstörande och förstörande provning. Inspecta Sweden 

AB har god kunskap om vilka metoder som ska användas för bästa resultat, syftet och även hur 

man ska analysera resultatet. Metoder som används är t.ex. ultraljudsprovning, hårdhetsprovning 

och magnetpulver provning (AB, Inspecta Sweden, 2014).  

4.1.3 Certifiering 

Ledningssystem, produkter och personal är de områden som Inspecta Sweden AB genomför 

certifiering inom. Certifiering är ett bevis på att produkten, ledningssystemet eller personalen 

upprätthåller rätt kvalitet och stämmer överens med internationella, nationella och lokala krav. 

Certifiering är även ett starkt intyg från en tredje part i bevis av ett engagerat arbete för säkerhet, 

hållbarhet och förmåga att leverera på korrekt sätt (AB, Inspecta Sweden, 2014).   

4.1.4 Teknisk konsultation 

Teknisk konsultation innebär att Inspecta Sweden (Inspecta Technology AB) hjälper företag med 

analyser och lösningar för att uppnå en ökad säkerhet och tillgänglighet för system samt 

mekaniska komponenter. Inspectas Sweden AB:s huvudområden delas in i fem olika delar: 

hållfasthetsanalyser, riskanalyser, material och korrosionsfrågor, konditions och livslängdsanalys 

och inspektions- och underhållsplanering (AB, Inspecta Sweden, 2014).  

4.1.5 Utbildning 

Inspecta Sweden AB erbjuder även utbildning för de som vill utveckla sin verksamhet och leva 

upp till de krav som ställs på industrin. Under utbildningen hjälps deltagarna förstå och uppfylla 

kraven i regelverk och kontinuerligt utveckla och förbättra effektivitet, säkerhet och kvalitet för 

verksamhet, tjänster och produkter (AB, Inspecta Sweden, 2014). 

4.2 SWETIC 

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification är 

branschorganisationen inom oberoende teknisk kontroll d.v.s. provning, besiktning, certifiering 

och kontroll. I denna branschorganisation finns det diverse företag som är ackrediterade inom 

dessa områden. Inspecta Sweden AB är ett av medlemsföretagen och beskrevs ovan. 

Medlemsföretagen har god kunskap inom oberoende teknisk kontroll, några områden som 

företagen har expertiskunskap inom kan t.ex. vara el, mekanik, kvalitet och arbetsmiljö osv 

beroende på företag.   

SWETIC förespråkar branschen och har dialog med myndigheter angående lagar, regler samt 

gemensamma frågor. Inom SWETIC finns följande tekniska kommittéer (SWETIC, 2014): 

 Produktcertifiering - t.ex. säkerställa produkter. 
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 Personcertifiering - t.ex. säkerställa personkompetens.  

 Systemcertifiering - t.ex. kvalitet, IT och miljö. 

 Provning - t.ex. oförstörande provning.  

 Lyft - t.ex. hissar och kranar.  

 Tryck - t.ex. tryckkärl och pannor. 

4.3 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket arbetar och ansvarar för att ta fram regler som ska skapa en säker arbetsmiljö 

ur ett helhetsperspektiv d.v.s. både psykisk och fysisk miljö på arbetet. Man strävar efter att ingen 

ska bli skadad eller sjuk på sin arbetsplats och med hjälp av dessa regler skall detta förhindras. Till 

stor del stämmer de regler som Arbetsmiljöverket har med övriga europeiska länders regler. 

Arbetsmiljöverket utgår och styrs av lagen om arbetsmiljö, arbetstid och husligt arbete. 

Arbetsmiljön på en arbetsplats skall uppfylla kraven som finns i arbetsmiljölagen. Vid inspektion 

kontrolleras att arbetsmiljölagen och att föreskrifterna efterföljs på arbetsplatsen.  

Arbetsmiljöverket arbetar efter en förordning (2007:913) med instruktioner för Arbetsmiljöverket 

som de skall följa, där regeringen anvisar om uppgifter, råd och ledning. För att skapa sunda, 

säkra samt utvecklade arbetsmiljöer har regeringen beskrivit vilka mål som arbetsmiljöverket skall 

arbeta efter när det gäller föreskrifter på arbetsmiljön. Med hjälp av en författningssamling 

beskriver arbetsmiljöverket på en mer ingående nivå vad som skall gälla, de ger även ut allmänna 

råd som komplement till författningssamlingen och tillsammans preciserar de vilka krav som 

ställs på arbetsmiljön. De allmänna råden är man dock inte tvingad att efterleva, utan kan tolkas 

som en guidning hur man bör gå till väga (Arbetsmiljöverket, 2014). 

4.4 Boverket 

Boverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för frågor om: 

 Byggd miljö.  

 Hushållning med mark- och vattenområden. 

 Fysisk planering. 

 Byggande och förvaltning av bebyggelse. 

 Boende och bostadsfinansiering. 

Dessutom är Boverket även ansvariga för den centrala administrationen av statliga stöd och 

bidrag inom sitt verksamhetsområde.  

Boverkets uppgifter är att utföra de beslut som riksdagen och regeringen fattat. De regelverk som 

utgör grunden för Boverkets arbete styrs och påverkas av plan- och bygglagen, delar av 

miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen. 

Ett av Boverkets viktigaste uppdrag är att ge ut föreskrifter, men utöver detta beslutar dessutom 

Boverket om allmänna råd. De allmänna råden är för det mesta direkt kopplade till en föreskrift, 

men skillnaden mellan föreskrifter och de allmänna råden är att föreskrifter alltid är bindande till 

skillnad från de allmänna råden som inte är bindande. De allmänna råden innehåller allmänna 

rekommendationer om hur man ska tillämpa en föreskrift och ger förslag på hur man kan eller 

bör agera i en situation. De författningssamlingar som boverket ger ut innehåller alla de 
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författningar, d.v.s. lagar, förordning och föreskrifter, som Boverket har utgett fast i ett samlat 

dokument (Boverket, 2014). 

4.5 SWEDAC 

SWEDAC- styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är ett nationellt ackrediteringsorgan, 

d.v.s. de ackrediterar laboratorier, certifieringsorgan och kontrollorgan enligt de internationella 

standarder och regelverk som finns. SWEDAC har förutom detta andra roller och områden som 

de arbetar inom men som inte är direkt relevanta just för detta examensarbete. Arbetet som 

SWEDAC utför styrs till stor del av lagar och förordningar som Sveriges riksdag och regering har 

beslutat om. Även direktiv och förordningar av EU används som riktlinjer för SWEDAC. 

SWEDAC är en statlig myndighet som ackrediterar företag och organisationer som utför 

kontroller i konkurrens med varandra. De som sedan uppfyller kraven för ackreditering kan t.ex. 

besiktiga hissar, utföra fordonsbesiktning, verifiera vågar eller analysera vattenprover. Man måste 

helt enkelt vara ackrediterade av SWEDAC om man önskar att utföra ”kontrollerande” eller 

”besiktigande” tjänster. Själva ordet, ackreditering, avser att säkerställa att de som kontrollerar 

arbetar på ett tillförlitligt och homogent sätt, att de har den rätta tekniska kompetensen och är 

oberoende. Med andra ord kan man säga att SWEDAC kontrollerar kontrollanten. En del av 

marknadskontrollen utför även SWEDAC själva, t.ex. kontrollera finhalt och stämplar för 

ädelmetallarbeten samt slumpmässiga kontroller på butiksvågar. 

SWEDAC har även ansvaret för samordningen av den svenska marknadskontrollen, då varor 

inom EU får röra sig fritt så länge de uppfyller alla krav på hälsa, säkerhet, miljö osv, skall 

SWEDAC som myndighet säkerställa att tillverkare och andra ekonomiska aktörer uppfyller sina 

skyldigheter och enbart säljer produkter som uppfyller kraven från lagstiftningen. 

SWEDAC är dessutom den myndighet som ansvarar för kontroll av alla områden/verksamheter 

som använder sig av mått och vikt i någon form. SWEDAC är alltså en föreskrivande myndighet 

och tillsynsmyndighet inom det mättekniska området. Många av SWEDAC:s föreskrifter bygger 

på direktiv från EU, t.ex. mätinstrumentdirektiv, vattenmätare, elmätare, automatiska vågar, 

bränslepumpar och taxametrar. 

Ackreditering är ett nyckelord som SWEDAC identifierar sig med. För att bättre förstå 

SWEDAC är det nödvändigt att man är bekant med ordet ackreditering. Ackreditering är en 

prövning av kompetens som genomförs enligt europeiska och internationella standarder. 

SWEDAC kontrollerar kontinuerligt att företaget eller respektive organisation är tillräckligt 

kompetent för att utföra de uppgifter som de en gång ackrediterats för. SWEDAC:s avsikt med 

ackreditering är att kunna säkerställa att certifiering, kontroll och provning utförs med en hög 

kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag. Det största området som 

SWEDAC ackrediterar inom är certifiering, men de ackrediterar även inom hälso- och sjukvård, 

anläggningar och installationer, miljö och livsmedel, industri samt fordon.  

Ackreditering och certifiering är två begrepp som är viktiga att man håller isär och inte blandar 

ihop. Skillnaden mellan ackreditering och certifiering är, kort sagt, att ackreditering är ett formellt 

erkännande att ett företag eller en organisation har kompetens att utföra vissa specificerade 

uppgifter inom provning, kontroll och certifiering. De som kan ackrediteras är enbart juridiska 

personer, d.v.s. företag eller organisationer. Certifiering däremot innebär att en organisation, 

produkt eller person bedöms/har bedömts uppfylla särskilda krav som ställs i standarder eller 

andra normerande dokument (SWEDAC, 2014).  
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4.6 MSB 

MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är en statlig myndighet vars uppgift är att 

stärka samhällets förmåga att hantera/förhindra kriser och olyckor, minska konsekvenser av 

kriser och olyckor samt upprätta utbildningar och övningar inom dess ansvarsområde. 

De områden som MSB är aktiva inom är: 

 Allvarliga kemikalieolyckor. 

 Brandfarliga och explosiva varor. 

 Civilt försvar. 

 Krisberedskap och informationssäkerhet. 

 Ordning och säkerhet. 

 Skydd mot olyckor. 

 Transport av farligt gods. 

MSB styrs av regeringen via en instruktion och regleringsbrev som ges ut varje år. Instruktionen 

anger myndighetens ansvarsområden och uppgifter medan regleringsbrevet anger mål, 

återrapporteringskrav samt vilka resurser myndigheten tilldelats (MSB, 2014). 

4.7 SWEDTRAIN 

SWEDTRAIN – Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, är en branschorganisation för 

tågfordonsindustrin i Sverige. Medlemsföretagen, tjugofem till antalet, i organisationen är 

tillverkande, fastighets- och konsultföretag, underhållsföretag och även forskningsinstitut från 

hela Sverige som är verksamma inom den svenska järnvägsindustrin. 

SWEDTRAIN arbetar för att stärka svenska järnvägens- och järnvägsindustrins konkurrenskraft 

samt för att främja den potential som finns inom den växande exporten. 

SWEDTRAIN:s uppgifter är att (SWEDTRAIN, 2014): 

 Öka kunskapen om järnvägen. 

 Förespråka vikten av väl utvecklad infrastruktur och utökad kapacitet i järnvägssystemet. 

 Framhäva nyttan av forskning, innovation och kompetens. 

 Undersöka utvecklingen av regler och tekniska standarder. 

 Rekommendera och informera järnvägens organisation om eventuella förbättringar. 
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5 Sammanställning intervjuer 

I detta kapitel sammanställdes alla intervjuer som utfördes under examensarbetets gång. 

Intervjuerna delades in i två intervjumoment där det till en början samlades in data kvantitativt. 

Därefter avgränsades examensarbetet mot specifika områden och en mer kvalitativ datainsamling 

skedde under den andra intervjufasen. Materialet som anges i detta kapitel är baserat på 

respondenternas svar.  

5.1 Intervjumoment 1 

En sammanfattning av det material som framkom från de första intervjuerna utfördes och den 

text som presenteras är utvalda delar av intervjuerna som svarar och resonerar kring 

examensarbetets frågeställningar. För frågorna som ställdes under detta moment hänvisas till 

bilaga A1. 

5.1.1 Intervju Arbetsmiljöverket 

Den generella uppfattningen om oberoende teknisk kontroll är att det är bra om det utifrån faran 

är motiverat. Oberoende teknisk kontroll garanterar kvaliteten utan hänsyn till den ekonomiska 

aspekten. Arbetsmiljöverket har ett bra samarbete med kontrollorganen och kan utifrån deras 

kontroller och erfarenhet göra tolkningar eller revidera föreskrifter. 

Nyttan med oberoende teknisk kontroll kan ses ur flera perspektiv. Ur ett användar- och 

tillverkarperspektiv uppfattas oberoende teknisk kontroll som en garanti och upplevs som en 

säkerhet att produkten/tjänsten uppfyller korrekt kvalitet. Ur ett ekonomiskt perspektiv är 

oberoende teknisk kontroll en fördel då mer tid kan ägnas åt sin kärnverksamhet och man slipper 

lägga tid och kraft på att själv utföra dessa kontroller. Vidare ur ett ekonomiskt perspektiv är en 

följd av oberoende teknisk kontroll att driftsäkerheten och livslängden påverkas positivt om 

objekten underhålls kontinuerligt och kontrolleras regelbundet, då driftstopp och slitage kan 

reduceras.  

Antalet objekt som saknar krav på oberoende teknisk kontroll är inom maskinområdet väldigt 

många. Inom maskinområdet ansvarar Arbetsmiljöverket både för konsument- och professionella 

produkter som finns i alla former t.ex. allt från små borrmaskiner till vindkraftverk och hissar. 

Även om kravet på oberoende teknisk kontroll saknas för vissa produkter finns det fortfarande 

ett produktansvar hos tillverkaren.  

Inom tryckområdet bestäms vilka objekt som skall ha oberoende teknisk kontroll utifrån vissa 

parametrar: 

 Ämne (vätska eller gas). 

 Tryck. 

 Volym. 

 Objektets nominella diameter. 

Utifrån dessa parametrar görs en bedömning i diagram där en undre gräns fastställs och objekt 

som faller under denna gräns anses inte behöva en oberoende teknisk kontroll pga. att de bedöms 

som mindre farliga. Inom tryckområdet reglerar Arbetsmiljöverket utifrån arbetsmiljölagen och 

dessa regler gäller enbart på arbetsplatsen d.v.s. där det finns en arbetsgivare och en arbetstagare.  
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Ett område där man tror att det inte finns lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll är inom 

området ATEX och specifikt för dammexplosiva ämnen. För de som utför avsyningarna inom 

dammexplosiva ämnen krävs det ingen certifiering eller ackreditering för att utföra dessa. Den 

som har ansvaret för hanteringen av dammexplosiva ämnen tros vara föreståndaren på företaget, 

liknande det ansvar som arbetsgivaren har för arbetsmiljön.  

Anledningen till att vissa objekt inte utsätts för oberoende teknisk kontroll baseras på tradition, 

historik samt olycks- och tillbudsstatistik. Utifrån risken för olyckor och konsekvenserna som 

dessa kan leda till görs en utvärdering där man även inkluderar tidigare händelser som uppstått.  

Det är svårt för Arbetsmiljöverket att avgöra för vilka objekt med lagstadgat krav på oberoende 

teknisk kontroll där graden av objekt som faktiskt kontrolleras är låg då de måste skicka ut en 

föranmäl inför sina inspektioner. Företagen hinner då kontakta ett oberoende kontrollorgan och 

utföra den oberoende tekniska kontrollen innan inspektionen äger rum. Anledningen till att 

Arbetsmiljöverket föranmäler sina inspektioner är för att de vill träffa ledningen. Om inte en 

föranmälan görs är risken stor att de personer man vill tala med i ledningen inte är tillgängliga. 

För de objekt där det trots lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll inte kontrolleras tros 

anledningen vara okunskap och missuppfattning från ägarens sida. Även då en 

installationsbesiktning utförs är det många som inte vet eller missuppfattar att det finns krav på 

en återkommande besiktning (Holst & Lindberg, 2014). 

Sammanfattning av viktiga faktorer: 

 Oberoende teknisk kontroll är något som man på Arbetsmiljöverket uppfattar som 

positivt, givande och som inger en trygghet. 

 Tänkbart område där oberoende teknisk kontroll kan saknas är inom området ATEX och 

specifikt för dammexplosiva ämnen.  

5.1.2 Enkät Boverket 

Den allmänna uppfattningen av oberoende teknisk kontroll är att det i vissa fall behövs där det på 

annat sätt inte går att garantera säkerheten. 

Nyttan med oberoende teknisk kontroll är ur ett användar-och tillverkarperspektiv en garanti att 

produkten/tjänsten är säker vid leverans, inköp och användning, d.v.s. att produkten/tjänsten 

håller rätt kvalitet. 

En exakt siffra på antalet objekt som saknar lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll är 

svårt att säga. Man anser att det inte finns något objekt där det borde finnas lagstadgat krav på 

oberoende teknisk kontroll där det inte redan existerar ett sådant krav. Istället anser man att 

antalet olyckor som sker kan reduceras med en ändrad användning av objektet. Anledningen till 

att alla objekt inte har lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll beror på att risken för 

personskada inte väger upp kostnaden av oberoende teknisk kontroll. Man utför en 

konsekvensanalys och den används som beslutsunderlag vid införande av nya eller ändringar av 

föreskrifter. 

Då kontrollen av vissa objekt där det finns lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll är låg 

kan en orsak vara att det blev ägarens ansvar att kontrollera objektet när det öppna systemet 

infördes (Karsna, 2014). 

Sammanfattning av viktiga faktorer: 
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 Oberoende teknisk kontroll är bra i de fall där man inte kan garantera säkerheten på annat 

sätt. 

 Inget objekt anses sakna lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll där det inte redan 

existerar. 

5.1.3 Intervju SWEDAC 

Oberoende teknisk kontroll anses vara ett bra sätt för kontroll av en produkt/tjänst med teknisk 

karaktär. Det är ett sätt att hjälpa samhället hantera tekniska frågor och lösningar. 

Nyttan med oberoende teknisk kontroll ur användaranseende är att man får en större tilltro till 

produkten/tjänsten om man vet att den uppfyller de lagstadgade kraven som ställs. Dessutom är 

det en bekräftelse från ett kontrollorgan, som inte har något intresse i själva affären mellan 

tillverkare och användare. För tillverkaren är oberoende teknisk kontroll ett konkurrensverktyg då 

användaren får en försäkran att produkten/tjänsten uppfyller de krav som ställs på säkerhet, miljö 

och hälsa. 

Om en produkt/tjänst uppfyllt de krav som ställts kan det ekonomiskt sett finnas en vinning med 

oberoende teknisk kontroll då produkten/tjänsten kan röra sig fritt inom EU och inte behöva gå 

igenom samma kontroll ytterligare på respektive marknad. Detta gäller dock inte för den 

återkommande kontrollen. 

Hur många objekt som saknar lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll är svårt att avgöra. 

Teoretiskt sätt skulle man kunna införa ett kontrollregister, liknande bilregistret, för att få en 

bättre överblick av hur många och vilka objekt som saknar lagstadgat krav på oberoende teknisk 

kontroll samt vilka av de objekt med lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll där graden 

som faktiskt kontrolleras är låg. Hissar är ett objekt där det teoretiskt sätt skulle kunna införas ett 

kontrollregister då graden av kontroll är låg trots det lagstadgade kravet på oberoende teknisk 

kontroll.  

Ett objekt där det saknas lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll är gaffeltruckar, där finns 

det enbart krav på egenkontroll om man inte skall använda den till personlyft, då krävs det 

oberoende teknisk kontroll. 

Alla objekt har inte lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll. Skälet till detta baseras på 

historiska skäl, EU-direktiv, EU-förordningar samt olycksstatistik. Vissa objekt klassas som 

särskild fara för allmänheten om inte regelbunden oberoende teknisk kontroll utförs. För att 

beslut om lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll skall införas måste det bygga på en bra 

grund och motiveras, därför är det svårt att jobba förebyggande då det lätt blir gissningar och kan 

medföra stora utgifter (Zubaczek & Pedersen, 2014). 

Sammanfattning av viktiga faktorer: 

 Oberoende teknisk kontroll är ett bra verktyg för kontroll av produkter/tjänster med 

teknisk karaktär. 

 Teoretisk vore det möjligt med ett kontrollregister för vissa objekt, t.ex. hissar. 

 Gaffeltruck saknar lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll, det fordras enbart 

egenkontroll. Används gaffeltrucken vid personlyft krävs dock oberoende teknisk 

kontroll. 
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5.1.4 Intervju Inspecta Sweden AB 

Oberoende teknisk kontroll uppfattas som väldigt bra i och med att ett oberoende kontrollorgan 

bekräftar att den grundläggande säkerhetsnivån uppnås med hänsyn till personsäkerhet och 

arbetsmiljö. Det anses även vara en samhällsnytta då skador förhindras.  

För tillverkaren medför oberoende teknisk kontroll en trygghet och säkerhet att 

produkten/tjänsten uppfyller den bestämda standarden. Användaren får ett utlåtande från ett 

kontrollorgan som inte har något intresse i affären och kan verifiera att produkten/tjänsten håller 

rätt kvalitet och uppfyller alla säkerhetskrav. Ur ett ekonomiskt perspektiv är nyttan med 

oberoende teknisk kontroll att man kan förebygga driftstopp och öka drifttillgängligheten. 

Konkurrensmässigt ligger ansvaret på myndigheterna att granska och undersöka att oseriösa 

kontrollorgan inte existerar utan att alla skall uppfylla kraven som ställs, inneha rätt kompetens 

och hålla samma nivå på kontrollerna. 

Det är väldigt svårt att avgöra hur många trycksatta anordningar som saknar lagstadgat krav på 

oberoende teknisk kontroll. Bedömningen av vilka objekt som skall ha lagstadgat krav på 

oberoende teknisk kontroll görs utifrån en konsekvens och riskanalys, d.v.s. hur stor risken är 

och hur allvarliga konsekvenserna är. Om risken och konsekvensen bedöms som låg utförs ingen 

oberoende teknisk kontroll.  

Inom området trycksatta anordningar avgörs vilka objekt som skall ha lagstadgat krav på 

oberoende teknisk kontroll baserat på ett system som bygger på grundläggande faktorer: 

 Ämne (vätska eller gas). 

 Tryck. 

 Volym. 

Det finns inget konkret objekt, inom trycksatta anordningar, där det borde införas lagstadgat krav 

på oberoende teknisk kontroll. Dock förekommer det att den återkommande kontrollen, där det 

enbart är ägaransvar, ignoreras vilket leder till diverse konsekvenser. En av anledningarna till att 

kontrollen ignoreras är den ekonomiska aspekten. 

Trots lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll är det vissa objekt där kontrollen är låg, 

främst enklare objekt som t.ex. tryckluftsbehållaren i verkstaden. Anledningen till detta kan vara 

okunskap, ägarna är inte tillräckligt insatta i det arbetsmiljökrav som föreligger och i vissa fall kan 

informationen om kontrollen vara bristfällig (Wilck, 2014).  

Sammanfattning av viktiga faktorer: 

 Oberoende teknisk kontroll är väldigt bra och gynnar samhället positivt. 

 Återkommande kontroll är generellt låg. 

5.1.5 Utfall intervjumoment 1  

Utifrån intervjumoment 1 bestämdes det att fördjupning skulle ske inom området ATEX och 

maskindirektivet. Från diskussion med handledarna på företaget framkom det även att 

fördjupning skulle ske inom ECM-certifiering. 

Områden för nästa steg: 

 ECM-certifiering. 
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 ATEX. 

 Maskindirektivet. 

5.2 Intervjumoment 2 

Utifrån resultatet av intervjumoment 1, där tre områden bestämdes att gå vidare med utfördes 

intervjumoment 2. Frågorna i denna fas var mer specifika och riktade mot var och ett av de 

bestämda områdena. Materialet har sammanfattats och utvalda delar av intervjuerna som svarar 

och resonerar kring frågeställningarna för examensarbetet presenteras. För frågorna som ställdes 

under detta moment hänvisas till bilaga A2 och A3. 

5.2.1 Intervju MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Denna intervju genomfördes med fokus på ATEX. 

Inom ATEX pratar man om två olika kontroller, det första området är där någon har utfört en så 

kallad klassningsplan. En klassningsplan är en ritning, ofta med vyer uppifrån och från sidan där 

man märkt ut de riskfyllda zonerna. Det andra området är när någon elektrisk eller mekanisk 

utrustning sätts in i dessa riskfyllda zoner. Om klassningsplanerna inte är utförda på rätt sätt sker 

följdfel och rätt utrustning väljs inte pga. att man klassat de riskfyllda zonerna fel i 

klassningsplanen. När man installerar någon utrustning inom dessa områden måste man lita på de 

befintliga klassningsplanerna för att kunna avgöra vilken utrustning som är bäst lämpad.  Det 

finns inget krav på oberoende teknisk kontroll för att kontrollera att dessa klassningsplaner är 

korrekt utförda. 

Det krav som ställs på den som utför en klassningsplan är att man skall kunna yrket, men det 

finns ingen som kontrollerar att utförandet av klassningsplanen är korrekt. Ifall en anläggning är 

tillståndspliktig, d.v.s. om samhället skall kontrollera anläggningen innan man påbörjar sin 

byggnation, kan brandförsvaret komma och kontrollera. Personerna som kommer från 

brandförsvaret är inga experter på området utan i de flesta fallen kontrolleras enbart att en 

klassningsplan existerar.  Om det vidare sker elinstallationer inom dessa områden så finns krav på 

att en annan elektriker kontrollerar och avsynar att man valt och installerat rätt komponenter för 

den riskfyllda zonen. Det är alltså ingen myndighetskontroll. Skillnad mellan dessa två områden 

är att näringslivet genomföra noga kontroller att rätt komponenter satts in men kontrollen av 

klassningsplaner däremot är nästan obefintliga.  

För arbete inom ATEX finns det inte krav på oberoende teknisk kontroll, detta togs bort för ett 

antal år sedan. Om man till exempel skall utföra ett arbete med en borr eller liknande och risken 

finns att det uppstår gnistor finns det krav att man skall tänka igenom detta och ha en plan för 

genomförandet men det finns inget krav på oberoende teknisk kontroll (Synnerholm, 2014). 

Sammanfattning av viktiga faktorer: 

 Saknas lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll av klassningsplaner. 

5.2.2 Intervju SWEDTRAIN 

Denna intervju utfördes med fokus på ECM-certifiering. 

För några år sedan blev det ett krav att för alla godsvagnar skall en underhållsansvarig enhet 

(ECM) kopplas. I nuläget tros de flesta godsvagnar redan ha en ECM men i framtiden när denna 
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tjänst måste upphandlas igen, kan det finnas potential för svenska certifieringsorgan att gå in och 

erbjuda tjänsten ECM-certifiering.  

Anledningen till att det inte existerar något krav på ECM för personvagnar beror på att det inte 

finns någon risk att en personvagn hamnar fel, då underhållet utförs på en bestämd plats. 

Godsvagnarna däremot flödar omkring mycket mellan olika länder och för att garantera att 

underhållet utförs ordentligt finns det krav på ECM för att höja kvaliteten på verkstäder inom 

Europa.  

Inom Sverige är det A3 Certification och Transportstyrelsen som utför ECM-certifiering. Några 

av SWEDTRAINs medlemsföretag som är ECM-certifierade har dock certifierats av organ från 

Österrike och Schweiz. Möjligheten finns alltså att vända sig till ett utländskt certifieringsorgan. 

Anledningen till att de valt att göra så är för att det existerar olika typer av delcertifieringar inom 

ECM-certifiering och Transportstyrelsen ville inte och vill fortfarande inte utföra den typen av 

delcertifiering. Det fanns då ingen att vända sig till inom Sverige, A3 Certification hade inte 

hunnit etablera sig och då återstod det bara ett svenskt alternativ kvar. 

Medlemsföretagen inom SWEDTRAIN skulle tycka det vore bra om det fanns företag i Sverige 

som kan utföra den typen av delcertifieringar. Kommunikationen mellan parterna skulle 

underlättas då båda pratar svenska, alla dokument skulle vara på svenska och ett gynnsammare 

geografiskt läge om en blixtinkallning skulle vara aktuell.  

Anledningen till att det är få certifieringsorgan som utför ECM-certifiering i Sverige tros bero på 

att dessa bedömt att marknaden är för liten, inte tillräckligt med kompetens inom 

järnvägsområdet och att man varit långsamma med att komma igång.  

En marknad med stor potential som kommer växa mycket de närmaste åren är järnvägssystem. 

Sverige har beslutat om en ny nationell plan för transporter och infrastruktur som varar mellan 

2014 – 2025 vilket är en rekordsatsning på järnväg. Ny järnväg skall byggas och enbart införandet 

av det nya signalsystemet går på cirka 30 miljarder kronor. Mycket av denna utrustning måste 

godkännas av ett anmält organ.  Under utvecklingen och när ett sådant system skall tas i drift 

måste ett anmält organ granska och godkänna b.la. ritningar. Det är även många dokument som 

måste godkännas och enligt lag skall ett anmält organ utföra sådant. Speciellt för införandet av 

det nya signalsystemet är det mycket teknisk utrustning som skall finnas på infrastrukturen som 

måste godkännas och det tros även behövas ett anmält organ för att granska utrustningen på 

tågen. Just inom järnvägssystem och specifikt inom signalsystem finns det utrymme för flera 

anmälda organ verksamma inom Sverige eftersom i 10-15 år framöver kommer detta vara en 

växande marknad. Även om man kan ta in ett anmält organ som har sin ackreditering i ett annat 

land i Europa är det viktigt att man har något organ i sin närhet när såhär stora projekt skall 

genomföras (Davidsson, 2014). 

Sammanfattning av viktiga faktorer: 

 Potential för certifieringsorgan som utför ECM-certifiering. 

 Potential för anmält organ inom järnvägssystem specifikt inom signalsystem. 

5.2.3 Utfall intervjumoment 2 

Efter genomförda intervjuer med kunniga personer inom ATEX och järnväg framkom det att 

inom ATEX saknas det lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll av klassningsplaner. Inom 
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järnväg finns det potential som certifieringsorgan för ECM-certifiering samt att det finns en 

växande marknad och ett framtida behov av anmält organ inom järnvägssystem. 

För maskindirektivet genomfördes ingen intervju utan ett samtal hölls med kunnig person på 

Arbetsmiljöverket som hänvisade till att all nödvändig information hittas i maskindirektivet.  

  



 

26 
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6 Analys 

Analysen hade fokus på att arbeta vidare med data från intervjuerna samt att förstå och beskriva 

nuläget för respektive område. En stor del av analysen byggde på att kontrollera relevansen av 

intervjuerna mot konkret fakta, d.v.s. undersöka direktiv, tekniska specifikationer, förordningar 

och föreskrifter. De verktyg som användes under denna fas var en kombination av kvalitativ 

analys, utvalda delar ur de tolv råden samt det fjärde steget i Kotlers processmodell. 

Utifrån det andra intervjumomentet och diskussion med handledarna beslutades att dela in de 

framtagna områdena i tre nivåer: 

1. Djupgående analys 

Analysen genomfördes grundläggande, omfattande och på en mer detaljerad nivå. Det 

grundläggande arbetet hade som syfte att förstå nuläget och få en ingående kunskap om 

ämnet. Därefter undersöktes relevanta direktiv, specifikationer och förordningar för att 

fördjupa analysen på en mer detaljerad och omfattad nivå.  

 ECM-certifiering. 

 Järnvägssystem. 

2. Överskådlig analys 

Analysen genomfördes grundläggande för att förstå nuläget och få en ingående kunskap 

om ämnet. Undersökning av relevanta direktiv och föreskrifter genomfördes för att 

fördjupa analysen på en mer omfattad nivå. 

 Klassningsplaner inom ATEX. 

3. Koncis analys 

Analysen genomfördes grundläggande för att förstå nuläget. Undersökning av direktivet 

genomfördes för att erhålla tillräckligt data att grunda rekommendationen på. 

 Maskindirektivet. 

6.1 ECM-certifiering 

ECM står för Entity in Charge of Maintenance, d.v.s. den organisationen eller företag som 

ansvarar för ett järnvägsfordons underhåll. Tanken med ECM-funktionen är att skapa och 

utveckla speciella enheter med tillräcklig kompetens, tekniskt såväl som administrativt för att 

kunna sköta underhållet av järnvägsfordon. För att kunna använda eller ta ett järnvägsfordon i 

drift krävs det att järnvägsfordonet har en ECM, d.v.s. en enhet som ansvarar för underhållet av 

järnvägsfordonet och att denna enhet är registrerad som ECM i det nationella fordonsregistret.  

För att kunna vara en underhållsansvarig enhet, ECM, krävs antingen ett tillstånd av 

Transportstyrelsen eller ett certifikat från ett ackrediterat certifieringsorgan, d.v.s. det krävs ett 

ECM-certifikat. I nuläget krävs detta certifikat endast för godsvagnar och behövs inte för andra 

järnvägsfordon. 

Inom ECM-certifieringar för godsvagnar finns dels ett certifikat för hela ECM-certifikatet och 

sedan delas ECM-certifiering in i fyra förgreningar av delfunktioner: 
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 Ledningsfunktionen - arbeta för att upprätthålla, fastställa och tillhandahålla en 

passande arbetsmiljö.  

 Underhållsutvecklingsfunktionen - ha ett förfarande för att identifiera alla aktiviteter 

som påverkar säkerheten, garantera att de grundläggande driftkompabilitetskraven 

uppfylls och se till att underhållsanläggningarna, utrustningen och verktygen som krävs 

finns tillgängliga för utförandet av underhållet.  

 Funktionen styrning av flottans underhåll - ha en metod för att kontrollera 

kompetensen och tillgängligheten hos enheten med ansvaret för utförande av underhåll 

innan underhållsbeställningen görs.  

 Funktionen utförande av underhåll - ha förfarande för att kontrollera informationen, 

de relevanta underhållsdokumenten och de relevanta underhållsspecifikationerna finns 

tillgängliga för all berörd personal. Organisationen måste även ha en metod för att 

komponenter och material lagras, hanteras, transporteras, används och uppfyller relevanta 

nationella och internationella regler samt följer underhållsbeställningarna. De skall även 

ha en metod för att säkerhetsställa att underhåll genomförs på ett säkert sätt och att de 

ergonomiska samt hälsoskyddsaspekterna beaktas.  

Transportstyrelsen certifierar endast hela ECM-certifikatet, för certifiering av någon delfunktion 

är det ackrediterade certifieringsorgan som ansvarar (Transportstyrelsen, 2014). 

I Sverige existerar det idag, utöver Transportstyrelsen som enbart certifierar hela ECM-

certifikatet, endast ett ackrediterat certifieringsorgan, A3 Certification. 

A3 Certification är ackrediterade för funktionen utförande av underhåll och inte för någon av de 

resterande tre funktionerna. 

Sverige och alla andra länder inom EU följer och går under EU förordningen nr 445/2011 

(Europeiska unionens officiella tidning, 2011), även kallat för ”ECM-förordningen”. Artikel 6 

punkt 1 i förordningen säger att den enheten som ansvarar för underhållet får välja ett 

ackrediterat certifieringsorgan som skall utfärda ECM-certifikatet. Då utbudet av ackrediterade 

certifieringsorgan inom ECM-certifiering i Sverige är lågt, har flera medlemsföretag i 

branschföreningen SWEDTRAIN som är underhållsansvariga enheter i Sverige valt att vända sig 

till ackrediterade certifieringsorgan inom EU. Anledningen till detta är att medlemsföretagen 

enbart önskat certifiering för en/några delfunktioner. Då Transportstyrelsen inte genomför 

delcertifieringar och A3 Certification startade sin verksamhet inom ECM-certifiering i slutet av 

2013, fanns det inget annat val för företagen än att vända sig till ackrediterade certifieringsorgan 

inom EU som erbjöd den önskade tjänsten.  

ECM-certifikatet gäller i högst fem år och innehavaren av certifikatet måste meddela 

certifieringsorganet om alla förändringar av betydelse som genomförts sedan det ursprungliga 

certifikatet utfärdades. Certifieringsorganet avgör sedan om certifikatet bör ändras, förnyas eller 

återkallas (Europeiska unionens officiella tidning, 2011). Då ECM-certifikatet gäller i högst fem år 

Figur 6 Illustrerar vilka som utför ECM-certifiering i Sverige (ERADIS, 2014) 
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finns det möjlighet för svenska ackrediterade certifieringsorgan att ta sig in på marknaden och 

öka utbudet inför den återkommande certifieringen.  

Vid samtal med SWEDTRAINS medlemsföretag framkom det att 3/3 var positiva till ett ökat 

utbud av svenska ackrediterade certifieringsorgan inom ECM-certifiering som kan utföra 

delcertifieringar. Anledningen till detta var: 

 Underlätta kommunikationen mellan parterna. 

 Dokument på svenska. 

 Fördelaktig geografisk tillgänglighet. 

En orsak till att det enbart är ett ackrediterat certifieringsorgan i Sverige som utför 

delcertifieringar kan bero på att det fram till 31 maj 2013 inte var ett lagstadgat krav att alla 

godsvagnar, som framförs på huvudspår eller sidospår, måste ha en certifierad underhållsansvarig 

enhet (Transportstyrelsen, 2014). 

6.2 Järnvägssystem 

En nationell transportplan för 2014-2025 har beslutats av regeringen och under denna period 

skall det satsas totalt 522 miljarder kronor. Av dessa går 86 miljarder till järnvägen, vilket är en 

historisk satsning inom järnväg (Regeringen, 2014). 

Satsningen på järnvägssystemet innefattar: 

 Kraftfull förstärkning av drift. 

 Underhåll och reinvesteringar. 

 Större tillförlitlighet. 
 

Framförallt är tanken att förbättra tidsprecisionen i storstäder och höja nivån på det 

förebyggande underhållet, särskilt i Stockholm. Den nationella transportplanen kommer att 

omfatta cirka 150 investeringsprojekt i hela Sverige. Det största projektet är en ny järnväg för 

höghastighetståg mellan Stockholm och Linköping. Ytterligare exempel på projekt (Regeringen, 

2014): 

 Järnväg för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås. 

 Utbyggnad av Stockholms tunnelbana. 

 Fler spår mellan Malmö och Lund. 

Fyra projekt som ingår i den nationella planen och berör järnvägen är (Trafikverket, 2014): 

 Tågledningssystem- trafikledningscentraler byggs om.  

 Fjärrstyrning av järnväg- linjeblockering, om ett tåg är placerat på en spårsträcka 
blockeras andra tåg att komma in på samma sträcka, introduceras.  

 ERTMS- signalsystem, planeras pågå längre än den nationella transportplanen. 

Järnvägssystemet kommer genomgå stora förändringar och mycket ny utrustning kommer att 

införas. En stor del av denna utrustning måste bedömas av anmälda organ för att kunna tas i 

drift. I nuläget existerar enbart två anmälda organ inom järnvägssystem men i och med den 
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nationella planen anser både Transportstyrelsen och Trafikverket att fler anmälda organ kommer 

behövas. 

Järnvägssystemet regleras av EU-direktiv 2008/57/EG (Europaparlamentet och rådet, 2008) som 

har till uppgift att bestämma de villkor som skall uppfyllas för att driftkompatibiliteten hos 

järnvägssystemet skall kunna verkställas och stämma överens med bestämmelserna i direktivet 

om järnvägssäkerhet. Villkoren i fråga gäller: 

 Projektering. 

 Uppbyggnad. 

 Ibruktagande. 

 Ombyggnad. 

 Modernisering. 

 Drift och underhåll av delarna av systemet. 

 Yrkesmässiga kvalifikationer. 

 Hälsa och säkerhet för den personal som arbetar med driften och underhållet av 

järnvägssystemet. 

Järnvägssystemet delas in i olika delsystem (Europaparlamentet och rådet, 2008): 

1. Strukturellt definierade områden: 

 Delsystemet Infrastruktur – omfattar bl.a. spårväxlar, konstbyggnader, spår, 

säkerhets- och skyddsutrustning samt infrastruktur vid stationer. 

 Delsystemet Energi – omfattar bl.a. strömförsörjningssystem, kontaktledningar 

inräknat, samt delar av utrustning som används för att mäta strömförbrukning. 

 Delsystemet Trafikstyrning och signalering – omfattar bl.a. samtlig utrustning 

som krävs för att garantera säkerhet, styrning och kontroll för tågtrafik. 

 Delsystemet Rullande materiel – omfattar bl.a. följande: 

o Strukturen. 

o Styr- och kontrollsystem för all tågutrustning. 

o Strömavtagarsystem. 

o Drivsystem och energiomvandlingssystem. 

o Bromssystem. 

o Koppel. 

o Löpverk (t.ex. axlar) och hjulupphängning. 

o Dörrar. 

o Gränssnitt mellan människa och maskin (förare, passagerare, tågpersonal). 

o Aktiva eller passiva säkerhetsanordningar. 

o Anordningar som krävs för passagerarnas och tågpersonalens hälsa. 

 

2. Funktionellt definierade områden: 

 Delsystemet Drift och trafikledning – omfattar bl.a. metod och utrustning som 

krävs för en sammanhängande drift av de olika strukturella delsystemen. 

Figur 7 Anmälda organ i Sverige inom järnvägssystem (European Commission, 2014) 
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 Delsystemet Underhåll - underhåll som är nödvändig för att garantera 

driftskompatibiliteten. 

 Delsystemet Telematikapplikationer avsedda för person- och godstrafik – 

omfattar bl.a. olika informationssystem. 

Delsystemen inom det strukturellt definierade området kräver anmält organ som utför 

bedömningar, däremot bedöms delsystemen inom det funktionellt definierade området av 

infrastruktursförvaltaren eller av järnvägsföretaget (Transportstyrelsen, 2014). Därför valdes det 

att enbart betrakta delsystemen inom det strukturellt definierade området. 

För att uppfylla alla krav som står i EU-direktiv 2008/57/EG har det tagits fram tekniska 

specifikationer för driftskompatibilitet, TSD, som delas in efter delsystem (Transportstyrelsen, 

2014). I dessa specifikationer bestäms alla villkor som en driftskompatibilitetskomponent skall 

uppfylla och även den metod som skall användas vid bedömningen (Europaparlamentet och 

rådet, 2008).  

TSD:erna delas in i två områden: 

 TSD Höghastighet. 

 TSD Konventionell. 

Delsystemen och driftkompatibilitetskomponenten skall bli godkända av Transportstyrelsen. För 

detta krävs ett EG-certifikat utfärdat av anmälda organ (Transportstyrelsen, 2014). 

Anmälda organ genomför EG-försäkran, d.v.s. utför bedömningar av 

driftkompatibilitetskomponenters överensstämmelse eller lämplighet för användning. Det 

anmälda organet ansvarar även för EG-kontrollen av delsystemet (Europaparlamentet och rådet, 

2008).  

Vid bedömning av driftskompatibilitetskomponenters överensstämmelse och lämplighet samt 

bedömning av delsystems överensstämmelse används olika moduler. I dessa beskrivs det 

förfarande som tillverkaren skall följa för att garantera och säkerhetsställa att kraven för 

driftkompatibilitetskomponenterna och delsystemet i varje TSD uppfylls. I modulerna ingår även 

en beskrivning av det anmälda organets roll och uppgift. Modulerna finns beskrivna i 

2010/713/EU (Europeiska unionens officiella tidning, 2010). 

I detta kapitel betraktas: 

 TSD Infrastruktur Höghastighetstrafik 2008/217/EG. 

 TSD Energi Höghastighet 2008/284/EG. 

 TSD Rullande materiel Höghastighet 2008/232/EG. 

 TSD Infrastruktur Konventionell trafik 2011/275/EU. 

 TSD Energi Konventionell trafik 2011/274/EU. 

 TSD Trafikstyrning och signalering (gemensam för höghastighetstrafik och konventionell 

trafik) 2012/88/EU. 

När anmälda organ söker ackreditering för delsystemet Infrastruktur eller Rullande materiel kan 

de även ansöka om ”TSD Tillgänglighet för rörelsehindrade 2008/164/EG” och ”TSD 

Tunnelsäkerhet 2008/163/EG”, dessa är gemensamma för höghastighetstrafik och konventionell 

trafik. Dessa har inte betraktats då de faller under delsystemen Infrastruktur och Rullande 

materiel. 
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Då anmälda organ söker ackreditering för delsystemet Rullande materiel kan de även ansöka om 

”TSD Godsvagnar 2009/107/EG” och ”TSD för Lok och passagerarfordon 2011/291/EU”. 

Dessa har inte betraktats då de faller under delsystemet Rullande materiel. 

6.2.1 TSD Höghastighet 

TSD:erna som tillämpas för det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetstrafik gäller 

vid ombyggnad, nybyggnad samt modernisering av höghastighetsnätet och för höghastighetståg 

(Transportstyrelsen, 2014). Höghastighetstrafik definieras då: 

 Järnvägslinjer som byggts för hastigheter ≥ 250km/h. 

 Järnvägslinjer som byggts om för att klara hastigheter ≈ 200km/h. 

 Järnvägslinjer särskilt ombyggda pga. dess specifika karaktär där hastigheten anpassas 

från fall till fall. 

Järnvägsnätet består av system för trafikledning, lokalisering och navigering samt tekniska 

installationer för databehandling och telekommunikation. 

 Fordon som kan framföras på järnvägslinjer för höghastighetstrafik med hastighet ≥ 

250km/h. 

 Fordon skall, om järnvägslinjen håller tillräcklig prestanda, kunna färdas med hastighet ≈ 

200km/h. 

(Europaparlamentet och rådet, 2008) 

 TSD – Infrastruktur 

Driftkompatibilitetskomponent 

Det anmälda organet skall, beroende på vad som definieras i modulen som tillverkaren valt, 

utföra en bedömning av en driftskompatibilitetskomponents överensstämmelse och lämplighet 

för användning. Tillverkaren av driftskompatibilitetskomponenten skall innan 

driftkompatibilitetskomponenten släpps ut på marknaden skaffa en EG-försäkran om 

överensstämmelse eller lämplighet för användning (Europeiska unionens officiella tidning, 2007). 

De egenskaper för driftkompatibilitetskomponenter som anmälda organ skall bedöma, hänvisas 

till bilaga B1 och B2. 

Figur 8 Tabellen illustrerar indelningen av förfarande baserat på om driftkompatibilitetskomponenten är 
etablerade eller nya samt när de blivit utsläppta på marknaden (Europeiska unionens officiella tidning, 2007) 
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Beroende på vilket förfarande som skall tillämpas visar nedanstående tabell vilken/vilka moduler 

som skall tillämpas för att bedöma driftkompatibilitetskomponenternas egenskaper. 

Delsystem 

Det anmälda organet skall genomföra EG-kontrollen av delsystemet på projektinnehavarens 

initiativ (Europeiska unionens officiella tidning, 2007). För de egenskaper hos delsystemet som 

anmälda organ skall bedöma hänvisas till bilaga B3. 

Underhåll 

Det anmälda organet skall även bekräfta att en underhållsplan finns tillgänglig med korrekt 

innehåll (Europeiska unionens officiella tidning, 2007). 

TSD – Energi 

Driftkompatibilitetskomponent 

Det anmälda organet skall, beroende på vad som definieras i modulen som tillverkaren valt, 

utföra en bedömning av en driftkompatibilitetskomponents överensstämmelse. Tillverkaren av 

driftkompatibilitetskomponenten skall innan driftkompatibilitetskomponenten släpps ut på 

marknaden skaffa en EG-försäkran om överensstämmelse. Dock krävs ej en EG-försäkran om 

lämplighet för användning (Europeiska unionens officiella tidning, 2008). För de moduler som 

skall användas för att bedöma driftkompatibilitetskomponenternas egenskaper hänvisas till bilaga 

B4. 

Delsystem 

Det anmälda organet skall genomföra EG-kontrollen av delsystemet på projektinnehavarens 

begäran (Europeiska unionens officiella tidning, 2008). För de egenskaper hos delsystemet som 

anmälda organ skall bedöma hänvisas till bilaga B5. 

Underhåll 

Det anmälda organet skall även bekräfta att en underhållsplan finns tillgänglig och att den är 

komplett (Europeiska unionens officiella tidning, 2008). 

Figur 9 Val av modul med hänsyn till förfarande (Europeiska unionens officiella tidning, 2007) 
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TSD – Rullande materiel 

Driftkompatibilitetskomponent 

Tillverkaren av driftkompatibilitetskomponenten skall innan driftkompatibilitetskomponenten 

släpps ut på marknaden skaffa en EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet för 

användning (Europeiska unionens officiella tidning, 2008). De egenskaper för 

driftkompatibilitetskomponenter som anmälda organ skall bedöma, hänvisas till bilaga B6. För de 

moduler som skall användas för att bedöma driftkompatibilitetskomponenternas egenskaper 

hänvisas till bilaga B7. 

Delsystem 

Det anmälda organet skall genomföra EG-kontrollen för delsystemet Rullande materiel och om 

det så krävs även för den ombordbaserade delen av delsystemet Energi, på projektinnehavarens 

begäran (Europeiska unionens officiella tidning, 2008). För de egenskaper hos delsystemet som 

anmälda organ skall bedöma hänvisas till bilaga B8. Modulerna som skall användas för att 

bedöma delsystemets egenskaper illustreras av bilden nedan. 

 

Figur 10 Moduler som skall användas vid bedömning (Europeiska unionens officiella tidning, 2008) 

Underhåll 

Det anmälda organet skall även bekräfta att den information som krävs finns i underhållsplanen 

(Europeiska unionens officiella tidning, 2008). 

6.2.2 TSD Konventionell 

TSD:erna som tillämpas för det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik 

omfattar alla järnvägslinjer (Transportstyrelsen, 2014): 

 Som inte ingår i höghastighetsnätet. 

 Som är fristående regionala och lokala järnvägsnät samt bara avsedda för persontrafik 

eller museitrafik. 

 Lok. 

 Motorvagnar. 

 Personvagnar. 

TSD – Infrastruktur 

Driftkompatibilitetskomponent 

Det anmälda organet skall, beroende på vad som definieras i modulen som tillverkaren valt, 

utföra en bedömning av en driftkompabilitetskomponents överensstämmelse. EG-försäkran 

krävs för följande driftkompatibilitetskomponenters överensstämmelse (Europeiska unionens 

officiella tidning, 2011): 
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 Rälen. 

 Rälsbefästningssystemen. 

 Linjesliprar. 

 Driftkompatibilitetskomponenter som omfattas av andra gemenskapsdirektiv. 

De egenskaper för driftkompatibilitetskomponenter som anmälda organ skall bedöma illustreras i 

tabellen nedan med ”X”: 

De moduler som skall användas för att bedöma driftkompatibilitetskomponenternas egenskaper 

illustreras i tabellen nedan: 

Delsystem 

Det anmälda organet skall genomföra EG-kontrollen av delsystemet på projektinnehavarens 

begäran. För de egenskaper hos delsystemet som anmälda organ skall bedöma hänvisas till bilaga 

B9. Modulerna som skall användas för att bedöma delsystemet egenskaper är antingen Modul SG 

eller Modul SH1 (Europeiska unionens officiella tidning, 2011). 

Underhåll 

Det anmälda organet skall även bekräfta att den information som krävs finns i underhållsplanen 

och att den innehåller rätt moment (Europeiska unionens officiella tidning, 2011). 

Infrastruktursregister 

Figur 11 Egenskaper som skall bedömas (Europeiska unionens officiella tidning, 2011) 

Figur 12 Moduler som skall användas vid bedömning (Europeiska unionens officiella tidning, 2011) 
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Det anmälda organet skall bedöma att egenskaperna för infrastruktursregistret har förberetts 

(Europeiska unionens officiella tidning, 2011). 

TSD – Energi  

Driftkompatibilitetskomponent 

Det anmälda organet skall, beroende på vad som definierats i modulen som tillverkaren valt, 

utföra en bedömning av en driftkompatibilitetskomponents överensstämmelse. EG-försäkran om 

driftkompatibilitetskomponenters överensstämmelse kräver en beskrivning av (Europeiska 

unionens officiella tidning, 2011): 

 Nominell spänning och frekvens. 

 Den högsta hastighet som komponenten är konstruerad för. 

De egenskaper för driftkompatibilitetskomponenterna som anmälda organ skall bedöma, 

hänvisas till bilaga B10. Modulerna som skall användas för att bedöma 

driftkompatibilitetskomponenternas egenskaper illustreras i tabellen nedan: 

Delsystem 

Det anmälda organet skall genomföra EG-kontrollen av delsystemet på projektinnehavarens 

begäran. För de egenskaper hos delsystemet som anmälda organ skall bedöma hänvisas till bilaga 

B11. Modulerna som skall användas för att bedöma delsystemets egenskaper är antingen Modul 

SG eller Modul SH1 (Europeiska unionens officiella tidning, 2011). 

Underhåll 

Det anmälda organet skall även bekräfta att det finns en underhållsplan (Europeiska unionens 

officiella tidning, 2011). 

6.2.3 Gemensamma TSD för Höghastighet och Konventionell 

TSD:erna för trafikstyrning och signalsystem är gemensam för höghastighetstrafik och 

konventionell trafik.  

TSD – Trafikstyrning och signalsystem 

Trafikstyrning och signalsystem delas in i två delsystem som tillsammans med respektive 

relevanta delar illustreras nedan. För en ingående beskrivning av varje del hänvisas till 

2012/88/EU kapitel 4 (Europeiska unionens officiella tidning, 2012). 

Figur 13 Moduler som skall användas vid bedömning (Europeiska unionens officiella tidning, 2011) 
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Figur 14 Delsystemets indelning (Europeiska unionens officiella tidning, 2012) 

Driftkompatibilitetskomponent 

Det anmälda organet skall, beroende på vad som definieras i modulen som tillverkaren valt, 

utföra en bedömning av en driftkompatibilitetskomponents överensstämmelse. Tillverkaren av 

driftkompatibilitetskomponenten skall innan driftkompatibilitetskomponenten släpps ut på 

marknaden skaffa en EG-försäkran om överensstämmelse. Dock krävs ej en EG-försäkran om 

lämplighet för användning (Europeiska unionens officiella tidning, 2012). Förteckning av alla 

driftkompatibilitetskomponenter hittas i 2012/88/EU kapitel 5. Modulerna som skall användas 

för att bedöma driftkompatibilitetskomponenternas egenskaper är ett av följande: 

 Modul CB i kombination med Modul CD. 

 Modul CB i kombination med Modul CF. 

 Modul CH1. 

 Modul CA. 

Delsystem 

Det anmälda organet skall genomföra EG-kontrollen antingen för det fordonsbaserade 

delsystemet eller det markbaserade delsystemet på projektinnehavarens begäran. Bedömningskrav 

för fordonsbaserade delsystem hänvisas till 2012/88/EU tabell 6.2 och för markbaserade 

delsystem hänvisas till 2012/88/EU tabell 6.3. För de moduler som skall användas för att 

bedöma delsystemens egenskaper hänvisas till 2012/88/EU kapitel 6.3.2. Oberoende av 

modulvalet skall det anmälda organet kontrollera att (Europeiska unionens officiella tidning, 

2012): 

 De aktuella TSD-kraven har tagits hänsyn till. 

 Redan bedömda TSD-krav inte påverkas negativt menligt. 

6.3 ATEX 

Vid hantering av brandfarliga vätskor och gaser, miljöer där explosiv atmosfär kan uppstå och där 

tänkvärd risk för brand eller explosion kan förekomma gäller ATEX. I första hand är avsikten att 

förhindra att en explosiv atmosfär bildas, går inte detta skall man förhindra antändning och i 

tredje hand skall man försöka begränsa skadorna. Inom ATEX finns det två olika direktiv, det 
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första verkar för vart det kan uppstå explosiv atmosfär och kallas användardirektivet. Det andra 

agerar där elektrisk eller mekanisk utrustning monteras i de riskfyllda zonerna där en explosiv 

atmosfär kan uppstå och kallas produktdirektivet. ATEX är en förkortning på det franska namnet 

för ett av direktiven, Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles. 

ATEX delas upp på tre myndigheter som handlar inom skilda områden (Synnerholm, u.d.): 

 MSB - var kan explosiv atmosfär uppkomma, agerar inom användardirektivet 1999/92, 

och behandlas med föreskrift SRVFS 2004:7 från MSB.  

 Elsäkerhetsverket - vilken elektronisk utrustning får installeras inom riskfyllda zoner 

som explosiv atmosfär kan uppkomma, verkar inom produktdirektivet 94/9, och 

behandlas med föreskrift ELSÄK-FS 1995:6 från Elsäkerhetsverket. 

 Arbetsmiljöverket - behandlar vilka arbetsmoment samt vilka mekaniska utrustningar 

som får förekomma inom riskfyllda zoner där explosiv atmosfär kan uppkomma, handlar 

inom produktdirektivet 94/9 och regleras med arbetsmiljöverkets AFS 1995:5.  

6.3.1 Klassningsplan 

När man inleder ett ATEX-arbete börjar man med att utföra ett explosionsskyddsdokument. Ett 

explosionsskyddsdokument innehåller sex faser: 

1. Klassningsplan. 

2. Instruktioner för arbete inom explosionsfarlig miljö. 

3. Riskutredning om tändkällor. 

4. Samordningsansvar på plats med flera verksamheter. 

5. Datum för utförandet. 

6. Underskrift. 

Då fokus lades på klassningsplanen är det den enda fas som analyserats. 

En klassningsplan är en ritning där man märker ut riskfyllda zoner, ofta med vyer uppifrån och 

från sidan. Det krav som ställs på den som utför en klassningsplan är att denne är kunnig inom 

området, men det ställs inget krav på oberoende teknisk kontroll av klassningsplanen 

(Arbetsmiljöverket, 2013). Efter samtal med en upplyst person på MSB framkom att oberoende 

teknisk kontroll skulle kunna behövas då klassningsplanen kan variera väldigt beroende på vem 

som utför kontrollen. Om klassningsplanen är fel utförd kan följdfel uppstå, när man kollar på 

vilken elektrisk- och mekanisk utrustning som är behörig att installeras inom dessa områden 

baseras detta på klassningsplanen. Om klassningsplanen inte är korrekt utförd finns risken att fel 

utrustning sätts in och konsekvensen kan bli att risken för olyckor ökar. 

En klassningsplan utförs genom att undersöka vart explosiv atmosfär kan uppstå, hur långt bort 

explosiv atmosfär kan uppstå och hur ofta den uppstår.  Den skall även ange brandfarliga varor 

som hanteras, deras explosionsgrupp och temperaturklass.  

En riskfylld zon klassas utifrån LEL (Lower Explosive Limit) och UEL (Upper Explosive Limit). 

LEL är den lägsta koncentrationen av gas eller ånga i luft som kan skapa en explosion vid någon 

sorts antändning t.ex. gnistor, flammor eller värme inom ett visst avstånd. UEL är den högsta 
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koncentrationen av gas eller ånga som kan skapa en explosion vid någon form av antändning t.ex. 

gnistor, flammor eller värme inom ett visst område. 

Om utsläppet av gasen eller ångan inte ligger i brännbarhetsområdet existerar ingen risk för 

explosion. Klassning av riskzonen görs därför till 25 % av LEL för att ha tillräckligt med marginal 

(Synnerholm, u.d.).  

 

Figur 15 Illustrerar brännbarhetsområdet (Synnerholm, u.d.) 

Riskzonerna delas in i en skala om tre: 

 

Figur 16 Riskzonerna (Synnerholm, u.d.) 
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Ett exempel på hur en klassningsplan kan se ut:  

Jämförelse med Danmark 

I Danmark existerar inte lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll av klassningsplanen dock 

krävs en kontroll från räddningstjänsten som skall godkänna klassningsplanen, detta är ett krav 

som vi inte har i Sverige (Gårsjö, 2014). 

6.4 Maskindirektivet 

Maskindirektivet är ett EU-direktiv för maskiner som sätts på marknaden inom EU och anger 

grundläggande hälso- och säkerhetskrav som ställs på dessa. Maskindirektivet har två syften: 

 Harmonisera nuvarande krav för att åstadkomma ett bra skydd för hälsa och säkerhet. 

 Garantera fri rörlighet på EU-marknaden för maskiner. 

I maskindirektivet, bilaga 4, anges bland annat vilka maskiner som omfattas av oberoende teknisk 

kontroll respektive vilka maskiner som inte omfattas av oberoende teknisk kontroll 

(Europaparlamentets och rådets direktiv, 2010). Enligt person på Arbetsmiljöverket baseras vilka 

maskiner som omfattas av oberoende teknisk kontroll utifrån: 

 Historik. 

 Tradition. 

 Olycks- och tillbudsstatistik. 

 Risk. 

 Konsekvens. 

Ur samtal med kunniga personer på Arbetsmiljöverket framkom att maskindirektivet är bra 

reglerat och att det är väldigt svårt att redovisa statistik som visar för vilka maskiner med 

Figur 17 Klassningsplan (Synnerholm, u.d.) 
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lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll där graden av objekt som kontrolleras faktiskt är 

låg eller vart denna saknas. 
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7 Resultat 

7.1 Nyttan med oberoende teknisk kontroll 

En generell uppfattning om oberoende teknisk kontroll från myndigheter och företag är att det 

garanterar kvalitet och säkerhet för produkter/tjänster. Det oberoende kontrollorganet bekräftar 

att personsäkerheten och arbetsmiljön uppfyller den grundläggande säkerhetsnivån som ställs. 

Oberoende teknisk kontroll ses även fungera som en samhällsnytta då det hjälper samhället att 

hantera tekniska frågor, tekniska lösningar och förhindrar skador. 

Oberoende teknisk kontroll bidrar med fördelar ur flera perspektiv. Ur användar-och 

tillverkarperspektiv är nyttan med oberoende teknisk kontroll att man får en garanti att kvaliteten 

och säkerheten för produkten/tjänsten uppfyller de lagstadgade krav som ställs vid leverans, 

inköp och användning. För användaren fungerar det även som en bekräftelse från ett 

kontrollorgan som inte har något intresse i affären mellan köpare och säljare. Tillverkaren gynnas 

av oberoende teknisk kontroll då de använder det som ett konkurrensverktyg för att bevisa för 

användaren att produkten/tjänsten uppfyller standarden. Ekonomisk sett är fördelarna med 

oberoende teknisk kontroll att mer tid kan ägnas åt kärnverksamheten, driftsäkerheten ökar då 

driftstopp samt slitage reduceras och livslängden gynnas. 

7.2 Objekt som saknar lagstadgat krav på oberoende teknisk 

kontroll 

Exakt hur många objekt som saknar lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll är svårt 

fastställa då området är väldigt omfattande. Det är svårt att arbeta förebyggande och det saknas 

konkret statistik på exakt antal objekt som inte omfattas av lagstadgade krav. Anledningen till att 

vissa objekt saknar lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll grundas på tradition, historiska 

skäl, olycks- och tillbudsstatistik samt konsekvens- och riskanalyser. 

Ett område där det saknas lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll är klassningsplaner inom 

ATEX. Klassningsplaner anses behöva en oberoende teknisk kontroll av att dessa är korrekt 

utförda. Klassningsplanen är det första steget i explosionsskyddsdokumentet som ATEX-arbetet 

grundas på. Om klassningsplanen är korrekt utförd och kontrollerad minskar risken för följdfel 

och olyckor. En jämförelse visade att klassningsplanen i Danmark kräver kontroll och 

godkännande av räddningstjänsten, ett krav Sverige inte har. 

7.3 Låg kontroll trots lagstadgat krav  

Anledningen till att antalet objekt där lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll existerar men 

där graden av objekt som faktiskt kontrolleras är låg beror på:  

 Okunskap. 

 Missuppfattning. 

 Bristfällig information. 

 Ekonomiska aspekter. 

 Ägarens ansvar att se till att dessa kontroller utförs. 

Även här var det svårt att få fram en procentuell siffra på det exakta antalet objekt med låg grad 

av oberoende teknisk kontroll trots lagstadgat krav pga. att det inte existerar statistiskt underlag. 
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7.4 Verksamheter med lågt utbud av ackrediterade organ 

Två verksamheter där utbudet av ackrediterade organ är begränsat: 

ECM-certifiering 

För ECM-certifiering är utbudet av ackrediterade certifieringsorgan i Sverige lågt. I nuläget 

existerar enbart Transportstyrelsen och certifieringsorganet A3 Certification. Transportstyrelsen 

utför enbart hela ECM-certifikatet och A3 Certification utför en av de fyra olika 

delcertifieringarna inom ECM-certifiering. Transportstyrelsen och tre av SWEDTRAINS 

medlemsföretag var positiva till flera certifieringsorgan i Sverige som utför ECM-certifiering.  

Järnvägssystem 

Järnvägssystemet är en verksamhet med stor potential i och med den nationella transportplanen 

där 86 miljarder kronor satsas på järnvägen. Stor del av utrustningen skall kontrolleras av ett 

anmält organ och i dagsläget existerar enbart två anmälda organ i Sverige som är aktiva inom 

järnvägssystem, DEKRA Industrial AB och Vanaheim AB. Enligt Transportstyrelsen och 

Trafikverket vore det bra med flera anmälda organ inom Sverige eftersom det finns begränsat 

utbud och för att det är krav på att anmälda organ skall utföra kontroller av system och 

utrustning.  
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8 Diskussion 

Examensarbetet redovisar nyttan med oberoende teknisk kontroll, att det finns ett behov för 

anmälda organ inom järnvägssystem och ECM-certifiering samt att det saknas lagstadgat krav på 

oberoende teknisk kontroll för klassningsplaner inom ATEX området. 

De utvalda områdena som resultatet kretsar kring byggde till stor del på de genomförda 

intervjuerna och diskussioner med handledarna. Frågorna i intervjuguiden var öppna vilket gjorde 

att respondenterna ofta gav abstrakta svar och frågans fokus besvarades i begränsad omfattning. 

Möjliga anledningar till att respondenterna inte gav något direkt svar kan bero på att vissa frågor 

inte hade något konkret svar, utformningen på frågorna var för omfattande, respondenten var 

inte tillräckligt kompentent eller tillräckligt förberedd.  

En svårighet var att få tag i personer med rätt kompentens utifrån examensarbetets syfte. Många 

gånger föreslogs andra personer som påstods vara lämpligare. Detta innebar att processen för att 

komma till en slutlig intervjuperson uppfattades som invecklad och tidskrävande. 

Något som framkom under examensarbetet var att konkret statistik av vilka och hur många 

objekt som saknar lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll inte existerar, statistik saknas 

även för antalet objekt där den oberoende tekniska kontrollen uteblir. En teoretisk möjlig åtgärd 

är att införa ett register där man tydligt ser om objektet är besiktigat eller inte likt det 

Transportstyrelsen har för bilbesiktningen. För t.ex. hissar vore detta möjligt då ett sådant register 

tidigare funnits under riksprovsplatstiden. 

Valet av myndigheter och företag som intervjuades framkom efter dialog med handledare på 

Inspecta Sweden AB och kontaktperson på SWETIC. Om intervjuer genomförts med t.ex. annan 

myndighet hade sannolikt andra områden framkommit då de omfattar andra delar av samhället.  

Anledningen till att analysen delades in i tre nivåer med olika djup baserades på den mängd 

relevant data som framkom av intervjuerna. Examensarbetet pågick under en begränsad tid och 

kunde därför inte prioritera en djupgående analys av alla fyra områden då regelverken och de 

tekniska specifikationerna som styr de olika område var svåråtkomliga, omfattande och 

svårtolkade vilket medförde en tidskrävande analys. 

ECM-certifiering och järnvägssystem ansågs vara de mest lämpliga områdena att analysera 

djupare dels pga. den stora satsningen på järnväg och att utbudet av anmälda organ i Sverige är 

lågt. Klassningsplanen inom ATEX behandlades överskådligt då det saknas lagstadgat krav på 

oberoende teknisk kontroll och det hade blivit för omfattande att ta fram det material som 

behövs för att argumentera för ett införande av lagstadgat krav. Anledningen till att 

maskindirektivet inte analyserades på djupet var för att detta område anses bra reglerat och ingen 

relevant data framkom.  
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9 Slutsats 

Syftet med examensarbetet var att hitta och resonera kring vilka områden där oberoende teknisk 

kontroll kan behöva förstärkas, eventuellt utökas, inte existerar, där utbudet av anmälda organ är 

lågt och framhäva nyttan med oberoende teknisk kontroll. Examensarbetet fokuserades på 

områdena ECM-certifiering, järnvägssystem, ATEX och maskindirektivet. Sannolikt existerar fler 

områden som svarar på examensarbetets syfte och frågeställningar men då tidsramen var 

begränsad valdes de områden där mest relevant data framkom under planlagd tid.  

Det centrala innehåll som framkom under examensarbetets gång var följande: 

 Den generella uppfattningen av oberoende teknisk kontroll är att den bidrar med fördelar 
ur användar-, tillverkar- och ekonomiskt perspektiv. De aspekter som tydligast 
poängterades var att oberoende teknisk kontroll ger en garanti av kvalitet och säkerhet för 
produkter/tjänster.  

 Inom ECM-certifiering finns ett behov av fler anmälda organ i Sverige då det i nuläget 

enbart existerar två aktörer i Sverige som utför ECM-certifiering. Ur dialog med företag i 

behov av denna tjänst framkom att 3/3 ansåg att det vore bra med ett ökat utbud av 

svenska certifieringsorgan som utför ECM-certifiering. 

 Inom järnvägssystem finns stor potential för anmälda organ i Sverige i och med den 

nationella transportplanen. Antalet anmälda organ i Sverige är lågt då det enbart existerar 

två stycken. Transportstyrelsen och Trafikverket är positivt inställda till fler anmälda 

organ då det finns begränsat antal i Sverige och just för att det är krav på att anmälda 

organ skall utföra kontrollerna av system och utrustning. 

 Det saknas lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll för klassningsplaner inom 

ATEX. Klassningsplanerna anses enligt MSB behöva en oberoende teknisk kontroll av att 

dessa är korrekt utförda. Klassningsplanen utgör grunden för ATEX-arbetet och en 

korrekt utförd klassningsplan minskar risken för olyckor och följdfel.  

9.1 Rekommendationer 

Området med störst potential anser vi vara järnvägssystem. Detta påstående baseras på den stora 

investering som skall göras på järnvägen i den nationella transportplanen. Baserat på detta samt 

Transportstyrelsens och Trafikverkets uppfattning av att fler anmälda organ behövs inom 

järnvägssystem i Sverige, föreslår vi att en djupare och noggrannare analys av specifikt detta 

område genomförs då vi anser att det finns stora möjligheter för Inspecta Sweden AB att etablera 

sig på denna marknad. Ett ytterligare argument för att gå in på denna marknad är att det i nuläget 

enbart existerar två anmälda organ inom järnvägssystem i Sverige. En strategi för hur etableringen 

på marknaden skall gå till har inte genomförts men ett förslag är att inleda ett samarbete med 

Inspectas enhet i Lettland som är ett anmält organ inom järnvägssystem.  

Vi anser även att potential existerar inom ECM-certifiering då enbart Transportstyrelsen och ett 

certifieringsorgan i Sverige utför certifieringar. Efter samtal med tre svenska företag som använt 

sig av utländska aktörer för att erhålla sin ECM-certifiering framkom att samtliga företag var 

Figur 18 JSC Inspecta Latvia (European Commission, 2014) 
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positiva till flera certifieringsorgan i Sverige som utför ECM-certifiering. Med detta som grund 

rekommenderar vi Inspecta Sweden AB att i samband med en eventuell djupare analys av 

järnvägssystem även betrakta ECM-certifiering då båda faller under kategorin järnväg. 

Inom ATEX existerar inget lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll av klassningsplanen. 

Det krav som existerar är att ”kunnig person” inom området skall upprätta klassningsplanen. På 

MSB uttrycktes det att en oberoende teknisk kontroll av klassningsplanen skulle vara nödvändigt 

då utförandet av klassningsplanen varier mycket beroende på personen som utför den. Vi anser 

och föreslår att SWETIC genomför en mer omfattande undersökning bland myndigheter och 

sina medlemsföretag om deras åsikter av ett införande av lagstadgat krav på oberoende teknisk 

kontroll av klassningsplanen. Ett ytterligare förslag är att Inspecta Sweden AB kan upprätta 

klassningsplanen, även om det inte är ett lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll så krävs 

det en ”kunnig person” och detta kan vara ett anmält organ. 

Maskindirektivet är bra reglerat i nuläget men det existerar ändå ett stort antal objekt som inte 

omfattas av det. En orsak som uppkom är att det är ett väldigt omfattande område där det är 

komplicerat att omfatta alla objekt. Då tidsramen var begränsad fanns det ingen möjlighet till en 

djupgående analys som krävs för att få fram konkreta objekt. Vid en utförlig studie av 

maskindirektivet skulle sannolikt objekt där det saknas lagstadgat krav på oberoende teknisk 

kontroll framkomma. Vi föreslår därför att en mer detaljerad och saklig undersökning genomförs 

av maskindirektivet specifikt samt nedbrutet på dess olika delar. 
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Bilaga A 
 

Bilaga A 1 

Intervjuguide, intervjumoment 1 
Syfte 
Intervjun har som syfte att bidra till underlag för ett examensarbete. Examensarbetet syftar till att 

hitta och resonera kring vilka områden där oberoende teknisk kontroll kan behöva förstärkas, 

eventuellt utökas eller över huvud taget inte existerar. Detta examensarbete skall ses som ett 

arbete för produkter som sätts på marknaden och brukas antingen privat eller i arbetet och som 

dessutom uppfyller rimliga säkerhetskrav.  

Tanken med examensarbetet är att det ska redovisas och användas av Inspecta Sweden AB och 

av Branschorganisationen SWETIC i deras projekt för vad och eventuellt hur man ska gå vidare 

för att informera marknadens aktörer och myndigheter om vad oberoende teknisk kontroll mer 

kan göra och vad man bör fokusera på. 

Tid 
Mötet planeras att ta 1 timme.  

Tillgång 

 Kan denna intervju användas som underlag i examensrapporten?   

 Kan ert namn, titel samt arbetsplats användas som källa/ referens i rapporten?  

 Vill ni ta del av sammanställningen av intervjusvaren? 

 Finns det något konfidentiellt, som ni vill att inte skall tas med i rapporten? 

 Har ni några frågor? 

Inspelning 
Är det okej att spela in intervjun med hjälp av telefon/bandspelare? 

Intervjufrågor 

 Vad är er uppfattning om oberoende teknisk kontroll?  

 

 Vad är nyttan med oberoende teknisk kontroll ur följande perspektiv: 

o Köpar-/användarperspektiv? 

o Tillverkar-/säljarperspektiv? 

o Ekonomiskt perspektiv? 

o Konkurrensperspektiv? 

o Miljöperspektiv? 

o Kvalitetsperspektiv? 

 

 Kan ni ange hur många objekt som saknar lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll?  

o Vilka är de objekt som saknar lagstadgat krav? 

o Finns det något objekt där det borde finnas lagstadgat krav på oberoende teknisk 

kontroll och i så fall vilka? 



 

II 
 

o Av de objekt som inte kontrolleras, hur påverkar dessa miljö, säkerhet och 

lönsamhet? 

o Varför kontrolleras dessa objekt inte? 

 

 Hur skulle följande vinna/tjäna på att det ställdes lagstadgade krav på oberoende teknisk 

kontroll och hur eventuell vinst bidrar miljömässigt och ekonomiskt ur t.ex. 

driftsynpunkt: 

o Samhället? 

o Enskilda personer? 

o Köpare/brukare? 

o Säljare? 

 

 För vilka objekt med lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll är graden av objekt 

som faktiskt kontrolleras låg? Exemplifiera 

o Varför är graden av objekt som faktiskt kontrolleras låg? 

o Om kraven höjs, kommer flera av dessa kontrolleras? 

o Vilken nytta skulle medföras om kraven höjdes? 

 

 Varför är det vissa objekt som har lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll och 

andra som inte har det? 

o Vilka kriterier utgår man från för att bestämma vilka objekt som skall ha 

lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll? 

 

 Vid sammansättning av två objekt, som enskilt är kontrollerade och uppfyller de 

lagstadgade krav som finns, måste ytterligare en kontroll ske för det sammansatta 

objektet?  

o Om endast ett av objekten uppfyller de lagstadgade kraven, måste ytterligare en 

kontroll ske för det sammansatta objektet? 

 

 Hur ser ni på att integrera utomstående part i processen, att kontrollorganet beskriver hur 
man tänker och därmed får utomstående en mer överskådlig förståelse och lättare kan 
upptäcka fel? 
 

 Hur anser ni att oberoende teknisk kontroll har påverkat miljö, säkerhet och 
lönsamhetsproblem efter regeringen 1995 införde ett nytt system med oberoende 
kontrollorgan? 
 

 Hur ser ni på oberoende teknisk kontroll i Sverige jämfört med övriga länder i Europa? 

o Skiljer sig kraven åt mellan olika länder i Europa och i så fall på vilket sätt?  

 

 Finns det någon verksamhet där det inte existerar något ackrediterat kontrollorgan? 

 

 Skiljer sig kraven för ackreditering mellan EU-länderna? 

 

 Upprepas kontrollen av samma produkt när man t.ex. säljer en produkt till ett annat land: 

o Inom EU? 

o Utanför EU? 



 

III 
 

Bilaga A 2 

Intervjuguide, Järnväg 
Syfte 
Intervjun har som syfte att bidra till underlag för ett examensarbete. Examensarbetet syftar till att 

hitta och resonera kring vilka områden där oberoende teknisk kontroll kan behöva förstärkas, 

eventuellt utökas eller över huvud taget inte existerar. Detta examensarbete skall ses som ett 

arbete för produkter som sätts på marknaden och brukas antingen privat eller i arbetet och som 

dessutom uppfyller rimliga säkerhetskrav.  

Tanken med examensarbetet är att det ska redovisas och användas av Inspecta Sweden AB och 

av Branschorganisationen SWETIC i deras projekt för vad och eventuellt hur man ska gå vidare 

för att informera marknadens aktörer och myndigheter om vad oberoende teknisk kontroll mer 

kan göra och vad man bör fokusera på. 

Tid 
Intervjun planeras ta 30 minuter.  

Tillgång 

 Kan denna intervju användas som underlag i examensrapporten?   

 Kan ert namn, titel samt arbetsplats användas som källa/ referens i rapporten?  

 Vill ni ta del av sammanställningen av intervjusvaren? 

 Finns det något konfidentiellt, som ni vill att inte skall tas med i rapporten? 

 Har ni några frågor? 

Inspelning 
Är det okej att spela in intervjun med hjälp av telefon/bandspelare? 

Intervjufrågor 
 
1. Hur ser ni på ECM-certifiering? 

 

2. Hur många anmälda organ inom järnvägsområdet finns det som utför ECM-certifiering? 

 

2.1. Hur stor är marknaden? 

2.2. Behövs det fler anmälda organ? 

 

3. Varför är det få anmälda organ som utgör ECM-certifiering? 

 

4. Hur skulle följande vinna på att det finns flera anmälda organ som utför ECM-certifiering? 

 

4.1. Samhället? 

4.2. Köpare? 

 

5. Hur ser ni på ECM-certifiering i Sverige jämfört med övriga länder i Europa? 

 

Finns det fler anmälda organ i övriga länder i Europa? 
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Bilaga A 3 

Intervjuguide, ATEX 
Syfte 
Intervjun har som syfte att bidra till underlag för ett examensarbete. Examensarbetet syftar till att 

hitta och resonera kring vilka områden där oberoende teknisk kontroll kan behöva förstärkas, 

eventuellt utökas eller över huvud taget inte existerar. Detta examensarbete skall ses som ett 

arbete för produkter som sätts på marknaden och brukas antingen privat eller i arbetet och som 

dessutom uppfyller rimliga säkerhetskrav.  

Tanken med examensarbetet är att det ska redovisas och användas av Inspecta Sweden AB och 

av Branschorganisationen SWETIC i deras projekt för vad och eventuellt hur man ska gå vidare 

för att informera marknadens aktörer och myndigheter om vad oberoende teknisk kontroll mer 

kan göra och vad man bör fokusera på.  

Tillgång 

 Kan denna intervju användas som underlag i examensrapporten?   

 Kan ert namn, titel samt arbetsplats användas som källa/ referens i rapporten?  

 Vill ni ta del av sammanställningen av intervjusvaren? 

 Finns det något konfidentiellt, som ni vill att inte skall tas med i rapporten? 

 Har ni några frågor? 

Inspelning 
Är det okej att spela in intervjun med hjälp av telefon/bandspelare? 

Intervjufrågor 
 
1. Hur upplever ni kontrollerna inom ATEX-området? 

 

2. Varför finns det inget lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll för arbete inom ATEX? 

 

3. Varför finns det bara lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll för vissa utrustningar 

inom ATEX? 

 

4. Vilka utrustningar är det som saknar lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll inom 

ATEX? 

 

4.1. Finns det någon/några utrustningar där det borde finnas lagstadgat krav på oberoende 

teknisk kontroll inom ATEX och i så fall vilka utrustningar? 

 

4.2. Hur påverkas miljö, säkerhet och lönsamhet av att det saknas lagstadgat krav på 

oberoende teknisk kontroll på vissa utrustningar och arbete inom ATEX? 

 

5. Är dammexplosioner ett område där det saknas lagstadgat krav på oberoende teknisk 

kontroll? 

 

5.1. Om det saknas lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll för dammexplosioner, 

varför? 

 



 

V 
 

5.2. Finns det ett behov av oberoende teknisk kontroll för dammexplosioner? 

 

5.3. Vilka positiva effekter skulle medföras om man införde oberoende teknisk kontroll för 

dammexplosioner? 

 

5.4. Finns det krav på oberoende teknisk kontroll för dammexplosioner i övriga länder i 

Europa? 

 

6. För utrustningar och arbete inom ATEX där det saknas lagstadgat krav på oberoende teknisk 

kontroll, hur skulle följande aktörer påverkas om sådana krav ställs: 

 

6.1. Samhället? 

6.2. Personal? 

6.3. Anläggningen? 

6.4. Företaget? 

 

7. För vilka utrustningar med lagstadgat krav på oberoende teknisk kontroll är graden av 

utrustningar som faktiskt kontrolleras låg? 

 

7.1. Varför är graden låg? 

 

 

8. Hur skiljer sig den oberoende tekniska kontrollen inom ATEX i Sverige jämfört med övriga 

länder i Europa? 

 

8.1. Skiljer sig kraven åt mellan olika länder i Europa och i så fall på vilket sätt? 
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Bilaga B 
Bilaga B1 

Här beskrivs de egenskaper för etablerade driftskompatibilitetskomponenter i delsystemet 

Infrastruktur där det krävs ett anmält organ för bedömning. Dessa är markerade med ”X”. 

Tabell hämtad från: (Europeiska unionens officiella tidning, 2007) 

 

 

 



 

VIII 
 

Bilaga B2 

Här beskrivs de egenskaper för nya driftskompatibilitetskomponenter i delsystemet Infrastruktur 

där det krävs ett anmält organ för bedömning. De bedöms endast under konstruktionsfasen, där 

det inte krävs bedömning av ett anmält organ är detta markerat med ”Ej tillämplig”. 

 



 

IX 
 

 

Tabell hämtad från: (Europeiska unionens officiella tidning, 2007) 
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Bilaga B3 

Här beskrivs de egenskaper hos delsystemet Infrastruktur där det krävs ett anmält organ för 

bedömning. Dessa är markerade med ”X” 

Bedömnings fas 1 är kontroll av att värdena/parametrarna stämmer överens med relevanta TSD-

krav. 

Bedömnings fas 2 är kontroll av att produkten stämmer överens med tillämpliga 

konstruktionsparametrar innan produkten tas i drift.  

Bedömnings fas 3, delsystemet status kontrolleras under drift.  
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Tabell hämtad från: (Europeiska unionens officiella tidning, 2007) 

 

 



 

XII 
 

Bilaga B4 

Här beskrivs vilka moduler som ska användas när det anmälda organet gör sin bedömning av 

egenskaper för driftskompatibilitetskomponenter i delsystemet Energi. Dessa är markerade med 

”X”. 

Tabell hämtad från: (Europeiska unionens officiella tidning, 2008) 

  



 

XIII 
 

Bilaga B5 

Här beskrivs de egenskaper hos delsystemet Energi där det krävs ett anmält organ för 

bedömning.  Dessa är markerade med ”X” 



 

XIV 
 

 

Tabell hämtad från: (Europeiska unionens officiella tidning, 2008) 

  



 

XV 
 

Bilaga B6 

Här beskrivs de egenskaper för driftskompatibilitetskomponenter i delsystemet Rullande materiel 

där det krävs ett anmält organ för bedömning. Dessa är markerade med ”X”. 

Tabell hämtad från: (Europeiska unionens officiella tidning, 2008) 
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Bilaga B7 

Här beskrivs vilka moduler som ska användas när det anmälda organet gör sin bedömning av 

egenskaper för driftskompatibilitetskomponenter i delsystemet Rullande materiel. Dessa är 

markerade med ”X”. 

Tabell hämtad från: (Europeiska unionens officiella tidning, 2008) 
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Bilaga B8 

Här beskrivs de egenskaper hos delsystemet Rullande materiel där det krävs ett anmält organ för 

bedömning.  Dessa är markerade med ”X 
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XX 
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Tabell hämtad från: (Europeiska unionens officiella tidning, 2008) 
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Bilaga B9 

Här beskrivs de egenskaper hos delsystemet Infrastruktur där det krävs ett anmält organ för 

bedömning.  Dessa är markerade med ”X”. Om inte anmälda organ krävs är detta markerat med 

”Ej tillämpligt.  

 



 

XXIII 
 

 



 

XXIV 
 

 

Tabell hämtad från: (Europeiska unionens officiella tidning, 2011) 

  



 

XXV 
 

Bilaga B10 

Här beskrivs de egenskaper för driftskompatibilitetskomponenter i delsystemet Energi där det 

krävs ett anmält organ för bedömning. Dessa är markerade med ”X”. Om inte anmälda organ 

krävs är detta markerat med ”Ej tillämpligt.  

 

Tabell hämtad från: (Europeiska unionens officiella tidning, 2011) 
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Bilaga B11 

Här beskrivs de egenskaper hos delsystemet Energi där det krävs ett anmält organ för 

bedömning.  Dessa är markerade med ”X”. Om inte anmälda organ krävs är detta markerat med 

”Ej tillämpligt.  
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Tabell hämtad från: (Europeiska unionens officiella tidning, 2011) 
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