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Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se  
till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och 
organisationer. Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhets-
perspektiv. Vi bedriver en aktiv marknadskontroll av många olika 
typer av produkter t.ex maskiner, tryckbärande anordningar, 
personlig skyddsutrustning, arbetsställningar, -stegar och -bockar, 
enkla tryckkärl och utrustning för explosivfarlig miljö. 

Boverket
Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och 
boende. Boverkets marknadskontroll av byggprodukter innebär att 
vi kontrollerar om byggprodukter som säljs i Sverige uppfyller gäl-
lande regler. Kontrollen avser såväl formella krav som provningar för 
att se om produkternas prestanda stämmer överens med vad som 
utlovats av tillverkaren. Information till branschen är en nyckelfaktor. 
Boverket har dessutom ansvar för marknadskontroll av hissar och 
linbaneanläggningar.

Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket är den myndighet som är ansvarig för tekniska 
säkerhets- och EMC-frågor på elområdet. Myndighetens uppdrag 
är att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå 
för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt att medverka 
till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 
Elsäkerhetsverket utfärdar föreskrifter om behörighet att utföra 
elinstallationer samt om elsäkerhet och EMC för elektriska  
anläggningar samt elektrisk materiel. Myndigheten ansvarar också 
för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. En 
stor del av verksamheten utgörs av marknadskontroll av produkter.

Utställare
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Energimyndigheten
Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar 
ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.  
Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning 
och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.  
Utvecklingen av förnybara energikällor får stöd av oss, liksom 
smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Energimyndig-
heten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och 
energimärkning. Vi kontrollerar att kraven i lagstiftningen följs så att 
konsumenter och användare skyddas mot felaktiga produkter. 

Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar 
i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning 
och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har 
tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, 
ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner 
bekämpningsmedel innan de får användas. Vi ger också tillsyns-
vägledning till kommuner och länsstyrelser. Vårt miljökvalitetsmål  
är Giftfri miljö.

Kommerskollegium
Kommerskollegium är en statlig myndighet för utrikeshandel och 
handelspolitik med särskilt uppdrag att främja den fria rörligheten 
inom EU samt verka för en enhetlig och korrekt tillämpning av 
EU-rätten i Sverige. Hos Kommerskollegium finns flera funktioner 
som syftar till att underlätta för den fria rörligheten, bland andra 
kontaktpunkten för varor och SOLVIT. Dessa kan tillhandahålla 
information om nationella produktregler eller hjälp i de fall myndig-
heter inte agerar i enlighet med EU-rätten.

Konsumentverket
Konsumentverket arbetar för att konsumenter ska kunna göra  
medvetna val och inte råka illa ut när de köper produkter eller  
tjänster. Verket har en mängd uppdrag varav ett är att se till att  
konsumentprodukter på marknaden uppfyller gällande säkerhets-
krav och att företagen lever upp till de krav som ställs på dem. 
Verkets arbete med produktsäkerhet sker i form av marknads- 
kontroll på fyra områden; personlig skyddsutrustning för privat 
bruk, leksaker, andra konsumentprodukter och tjänster. En stor del 
av arbetet är förebyggande och vi har täta kontakter med näringsli-
vet och branschorganisationer.



DIN PRODUKT, DITT ANSVAR 2017

28 APRIL 2017, NALEN 

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket är den myndighet som utövar marknadskontroll 
för läkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. Medicin-
tekniska produkter ska vara CE-märkta i enlighet med EU-direktiv 
som är implementerade i svensk lagstiftning. Läkemedelsverkets 
tillsyn innebär bland annat ett register över tillverkare av lågriskpro-
dukter och in vitro-diagnostiska produkter, övervakning av tillverkares 
utredningar om olyckor och tillbud samt inspektioner av svenska 
företag som tillverkar medicintekniska produkter. Vi utfärdar också 
exportintyg för företag som marknadsför produkter utanför EES.

Post- och telestyrelsen
PTS verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra bredband, 
telefoni och post. Myndigheten tilldelar radiofrekvenser till olika 
användningar och bedriver tillsyn av radiostörningar.  
PTS övervakar att radioutrustning som sätts på marknaden i 
Sverige uppfyller de krav som ställs i lag och föreskrifter genom 
marknadskontroll. Marknadskontrollen av radioutrustning syftar till 
att förhindra att otillåten utrustning stör annan radioanvändning.

Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll
Swedac är nationellt ackrediteringsorgan och ansvarig för samord-
ning av den svenska marknadskontrollen. I sin egenskap av central 
förvaltningsmyndighet för reglerad mätteknik är Swedac vidare an-
svarig för regler om och tillsyn av olika mätinstrument, såsom vågar, 
bränslemätare, vattenmätare, värmeenergimätare, färdigförpackade 
varor, taxametrar, gasmätare, avgasmätare, mätare för aktiv elenergi 
och dimensionsinstrument. Syftet med reglerna är till för att kvalitet-
ssäkra mätvärden. Korrekta mätvärden skyddar konsumenten och 
ger förutsättningar för näringslivet att konkurrera på lika villkor. 
Swedac har också ansvar för att säkerställa att de ädelmetallföre-
mål som finns på marknaden uppfyller föreskrivna krav på stämplar 
och angiven finhalt. 

Tullverket
Tullverket är en av Sveriges uppbördsmyndigheter och har till 
uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter. Tullverket är även en 
del i samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra möjligheten att 
föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medbor-
garnas säkerhet, miljö och hälsa. Kort sagt handlar vår verksamhet 
om att ta ut tull samt kontrollera varuflödet. Arbetet ska bidra till att 
uppfylla uppdraget i enlighet med instruktionen för Tullverket och 
regleringsbrevet. Vi har tolkat regeringens krav på den långsiktiga 
inriktningen av vårt arbete i en vision: ETT TULLVERK med effektiva 
och moderna arbetsmetoder förenklar det legala och förhindrar det 
illegala.
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Business Sweden
Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin 
fulla internationella potential och utländska företag att investera 
och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning 
och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens 
mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den  
1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och 
Invest in Sweden. Business Sweden ägs av staten och närings-
livet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges 
Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång 
till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Teknikföretagen
Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisa-
tioner med 3 900 medlemsföretag som står för en tredjedel av 
Sveriges export. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa 
möjliga konkurrensförutsättningar genom att förhandla fram bästa 
möjliga löneavtal och villkor med de fackliga organisationerna,  
ge medlemmarna rådgivning, hjälp med standardavtal, kontrakts-
relaterade frågor, påverkan inom arbetsrätt och produkt- och 
kvalitetskrav.

Svensk handel
Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation för 
små och stora företag inom detaljhandel, partihandel och import. 
Handeln utgör nästan en tiondel av Sveriges BNP och de 11 000 
medlemsföretagen har sammanlagt 300 000 människor anställda. 
Det ställs idag stora krav på att handelsföretagen ska ta socialt 
och miljömässigt ansvar – både i sin egen verksamhet och för hur 
varorna på butikshyllorna produceras och konsumeras. Att bidra 
till en hållbar framtid är handelns viktigaste utmaning. Många 
handelsföretag ligger i framkant och ställer höga krav på en god 
arbetsmiljö, säkra produkter och spårbarhet i leverantörskedjan. 
Svensk Handel verkar bland annat för att öka kunskapen om 
hållbarhetsfrågor i handeln, inspirera medlemmarna till hållbar-
hetsarbete, samt informera beslutsfattare om handelns bidrag till 
ett hållbart samhälle.


