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Peter Strömbäck
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Peter är generaldirektör för myndigheten Swedac och ordförande 
i Marknadskontrollrådet. Han har en kombinerad kommersiell och 
statlig bakgrund med en civilingenjörsexamen från KTH i bagaget. 
Han har en mångårig erfarenhet som ledare i kunskapsintensiva 
verksamheter med inriktning mot forskning, utveckling, marknads- 
föring, affärsutveckling, investering och stadsförvaltning där  
internationella relationer och förhandlingar utgjort viktiga delar.  
Han har varit departementsråd på näringsdepartementet och vd  
för det statliga bolaget Innovationsbron AB.

Åsa Julin
moderator
Åsa är journalist och moderator med många års erfarenhet av 
samhälls- och ekonomibevakning från de stora TV- och radioredak-
tionerna, bl.a. TV4 Nyheterna. Hon modererade Marknadskontroll-
rådets konferens ”Din produkt, ditt ansvar” även 2015.

Ann Linde
EU-och handelsminister
Ann Linde är sedan maj 2016 Sveriges EU- och handelsminister. 
Förutom övergripande EU- och handelsfrågor ansvarar hon bl.a.  
för EU:s inremarknadsregelverk. Som del av detta har hon ett  
horisontellt ansvar för produktregler och hur dessa övervakas  
genom marknadskontroll.

Talare



DIN PRODUKT, DITT ANSVAR 2017

28 APRIL 2017, NALEN 

Sara Elfving 
Boverket
Sara har jobbat på Boverket i många år. Hon jobbar på både 
nationell och europeisk nivå med frågor som rör byggprodukter, i 
synnerhet den europeiska byggproduktförordningen med dess krav 
på prestandadeklaration och CE-märkning. Sara jobbar bland annat 
med information till myndigheter och företag, marknadskontroll av 
byggprodukter, utveckling av regelverket och
standardiseringsfrågor.

Rauni Melin
Läkemedelsverket
Rauni är utredare inom medicinteknik på Läkemedelsverket sedan 
2005. Hon arbetar även med tillsynsaktiviteter som inspektör sedan 
många år. Eftersom ny medicinteknisk lagstiftning beräknas träda 
i kraft inom kort arbetar Läkemedelsverket intensivt med genom-
förandet både på internationell och nationell nivå. Arbetet drivs via 
en projektgrupp och Rauni är medlem i denna grupp. Hon har sin 
bakgrund inom hälso- och sjukvården och har även arbetat som 
informatiker på myndigheten.

Cecilia Norlander
Konsumentverket
Cecilia har sedan 2008 arbetat som jurist på Konsumentverket inom 
området elektronisk kommunikation. Hon arbetar främst med tillsyn 
av marknadsföring och avtalsvillkor inom telefoni, internet och tv 
men även inom mer allmänna områden som e-handel, prisinforma-
tion och marknadsföring riktad mot barn och unga. Hon har sedan 
2009 även utbildat kommunala konsumentvägledare i konsumenträtt.

Jenny Virdarson
Kemikalieinspektionen
Jenny arbetar som rådgivare om kemikalieregler på Kemikalie- 
inspektionens enhet för upplysning och utbildning. Hon informerar 
företag och andra intressenter framför allt om kraven i Reach- 
förordningen, men också om andra kemikaliekrav för varor och 
kemiska produkter. Jenny är kemist och har arbetat på Kemikalie-
inspektionen sedan 2010, bland annat med regelutveckling inom 
Reach-förordningen.
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Maria Lundberg
Business Sweden
Maria arbetar på exporttekniska avdelningen som varje år hjälper 
hundratals svenska företag inom områden som tullar och handels- 
regler, betalnings- och finansieringslösningar, dokument- och 
certifieringskrav, frihandelslösningar, transport-och logistikfrågor 
och mycket mer. Maria har affärsjuridisk och företagsekonomisk 
bakgrund och har lång erfarenhet från näringslivet, främst inom 
logistik och transport.

Karl Flöhr och Per Holgersson
Tullverket
Karl Flöhr och Per Holgersson arbetar som Tullverkets nationella 
specialister inom produktsäkerhet och immaterialrätt. Tullverkets 
nationella specialisters främsta uppgifter är att utarbeta policy och 
normgivning inom sina sakområden. De är Tullverkets represen-
tanter i Marknadskontrollrådet och deltar också på internationella 
möten och konferenser angående produktsäkerhet. 

Karl började tjänsten som nationell specialist i november 2016 och 
kommer närmast från Tullverkets informationsavdelning. Karl bör-
jade på Tullverket maj 2015 efter åtta år i speditionsbranschen där 
han arbetade med internationella transporter och tullfrågor.  

Per arbetar sedan 1987 på Tullverket och sedan 2004 som nationell 
specialist efter en bakgrund som chef för Tullverkets importavdelning 
på Arlanda flygplats.  

Camilla Sjöberg
Svensk handel
Camilla är jurist och arbetar vid Svensk Handels näringspolitiska  
avdelning. Hon ingår bland annat i den expertgrupp som  
arbetar med hållbarhetsfrågor och säkra produkter. Camilla har  
en bakgrund inom affärsjuridik med fokus på avtal och processer 
då hon under många år arbetat som juridiskt ombud åt företag 
inom handeln.
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Anna Johansson Norlén
Energimyndigheten
Anna arbetar på Energimyndigheten inom området Energieffekti-
visering. Hon började på myndigheten 2006 och arbetade då som 
kvalitetsansvarig och med provningar av produkter. Sedan 2012 
är hon chef på enheten för resurseffektiva produkter som ansvarar 
för ekodesign och energimärkning. Hon har tidigare arbetat på 
Konsumentverket.

Katarina Olofsson
Elsäkerhetsverket
Katarina har jobbat sedan 2007 med marknadskontroll, standardi-
sering och EU-arbete på Elsäkerhetsverket. I hennes dagliga arbete 
ingår allt från att handlägga marknadskontrollärenden, svara på 
frågor, delta i internationella standardiseringsmöten samt intensiva 
debatter med EU-kommissionen. Katarina sitter med i rådgörande 
grupper under EU-kommissionen vad gäller elsäkerhet och repre-
senterar Sverige i dessa. 

Lena Nordquist
Kommerskollegium
Lena är EU-rättsjurist och arbetar som utredare på Kommerskolle-
gium sedan 2010. Hon är engagerad i inremarknadsfrågor främst 
som samordnare av det svenska SOLVIT-centret – en roll som ger 
en värdefull inblick i den dagliga verksamheten på EU:s inre  
marknad och god kunskap om vilken hjälp dess aktörer behöver  
för att få ut det mesta av den.

Anna Stattin
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Anna arbetar som utredare och nationell marknadskontroll- 
samordnare på avdelningen för juridik och inre marknad. Hon är 
sekreterare i Marknadskontrollrådet och Sveriges representant i 
EU-kommissionens expertgrupp för marknadskontrollfrågor. Hon har 
tidigare varit svensk representant i Prosafe, ett europeiskt nätverk 
för marknadskontrollmyndigheter och FN:s arbetsgrupp för 
marknadskontroll.



DIN PRODUKT, DITT ANSVAR 2017

28 APRIL 2017, NALEN 

Maria Brunstedt
Kronan Trademark AB
Maria har sedan 2004 drivit företaget som framförallt är känt för sin 
cykel, Kronan Cykel, som har inspirerats av 40-talets militärcyklar.
Företaget har även tagit fram en ny produkt, Kronan Barnvagn. Ma-
ria kommer att berätta om en nyligen genomförd återkallelse, hur 
man gjorde för att kunderna skulle återfå förtroendet för företaget, 
samt återge sina synpunkter på hur myndigheter bättre kan nå ut 
med information. 

Emanuel Badehi Kullander
Teknikföretagen
Emanuel är sedan april ansvarig för handelspolitik och standardise-
ring på Teknikföretagen. Emanuel har erfarenhet av att arbeta med 
standardiseringsfrågor och produktlagstiftning på Utrikesdeparte-
mentet. Dessförinnan har Emanuel arbetat på Kommerskollegium 
och med handelsrelaterade frågor med beröring till tekniska regler 
och frihandelsavtal.

Stefan Nilsson
Volvo Construction Equipment
Stefan är sedan 2009 ansvarig för att företagets produkter uppfyller 
produktrelaterade lagar och regler på företagets samtliga markna-
der. Han har ett stort internationellt engagemang inom både stan-
dardisering och branschorganisationer. Han är ordförande för de 
arbetsgrupper som ansvarar för den harmoniserade standard som 
används för CE-märkning av anläggningsmaskiner mot maskindi-
rektivet i EU resp. motsvarande inom ISO. Inom branchorganisatio-
nen CECE är han vice ordförande för den tekniska kommission som 
arbetar med tekniska lagkrav i Europa


