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Rättslig grund 

Arbetsmiljöverket utför marknadskontroll av produkter som finns på den 
svenska marknaden, och ansvarar för sex olika produktområden: 
 

 maskiner 

 personlig skyddsutrustning 

 enkla tryckkärl 

 utrustningar för explosionsfarlig miljö 

 tryckbärande anordningar 

 produkter som inte omfattas av harmoniserad EU-lagstiftning. 

 
Arbetsmiljöverket har även ansvar för säkerheten hos maskiner och 
tryckbärande anordningar som används av konsumenter. 
 
 

Produktområde  Direktiv / Förordning  AV:s föreskrifter  

Maskiner  2006/42/EG om 
maskiner (MD)  

 

AFS 2008:3, 
Maskiner  

Personlig 
skyddsutrustning  

EU-förordning 
2016/425/EU om 
personlig 
skyddsutrustning (PPE) 

  

EU-förordningen 
är direktverkande.  

Enkla tryckkärl  2014/29/EU om enkla 
tryckkärl (SPVD)  

 

AFS 2016:2, Enkla 
tryckkärl  

Tryckbärande 
anordningar  

2014/68/EU om 
tryckbärande 
anordningar (PED)  

 

AFS 2016:1, 
Tryckbärande 
anordningar  

Produkter för 
användning i 
explosionsfarlig miljö  

2014/34/EU om 
utrustning och 
säkerhetssystem som är 
avsedda för användning 
i explosionsfarliga 
omgivningar (ATEX)  

 

AFS 2016:4 
Utrustningar för 
potentiellt 
explosiva 
atmosfärer  
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Produkter inom det 
oharmoniserade 
området  

Produktdirektiv saknas. 
För samtliga produkter 
gäller arbetsmiljölagen 
(OH)  

AFS 2004:3 Stegar 
och arbetsbockar,  

AFS 2013:4 
Ställningar  

AFS 2006:7 
Tillfälliga 
personlyft med 
kranar eller 
truckar  

AFS 1999:3 
Byggnads- och 
anläggningsarbete  

 
Av 3 kap. 8 §, AML, framgår att Arbetsmiljöverket kan rikta 
marknadskontrollåtgärder mot:  
”Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, 
skyddsutrustning eller annan teknisk anordning ska se till att anordningen erbjuder 
betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, 
avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försäljning”. 
 
 

Omvärldsanalys 

Vi har utvecklat metoderna för omvärldsbevakning och marknadsanalys. 
Element i metodutvecklingen är att bland annat analysera importstatistik från 
Tullverket och arbetsskadestatistik. Vi har kunnat skapa oss en bättre bild av 
bland annat produktflöden och trender, men också av farliga produkter utifrån 
arbetsskadestatistiken. Omvärldsbevakningen och marknadsanalysen pekar 
bland annat på att maskiner på fordon ofta är inblandade i olyckor. En analys 
av anmälda arbetssjukdomar visar att även exponering för vibrationer är en stor 
riskfaktor. 
 
Konsekvensen har varit att vi i år har kunnat lägga en mer offensiv och proaktiv 
marknadskontrollplan. 
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Planerade aktiviteter 2020  

Produkt Kommentar  Direktiv  2020 2021 2022 

Snabbfästen för 
grävmaskiner 
(Quick couplers) 

Informationskampanj MD X X  

Handhållna 
maskiner – 
vibrationer  

(K) 

Formaliakontroll och 
teknisk kontroll 

MD X X X 

Maskiner på 
fordon 

Formaliakontroll MD X   

Styrsystem i 
processindustrin  

Formaliakontroll och 
teknisk kontroll 

 

MD X X  

Skydd mot hetta 
och flamma 

Formaliakontroll och 
begränsad teknisk 
kontroll 

 

PPE X   

Tryckkokare  

(K) 

Formaliakontroll 

 

PED X   

Löpande 
hantering av 
reaktiva ärenden 

 Alla X X X 

(K)= Konsumentprodukt   
 
 

Samarbete nationellt och internationellt  

Samverkan är betydelsefull när det gäller våra möjligheter att bedriva en 
effektiv och ändamålsenlig marknadskontroll. Samarbetet med 
marknadskontrollmyndigheter i Sverige, i Norden och inom EU är både 
givande och nödvändigt.  
 
På EU-nivå deltar vi exempelvis i ADCO-grupperna, där vi utbyter information 
och planerar gemensamma marknadskontrollaktiviteter (så kallade Joint 
Actions).  
  
 
  


