
 

 
Datum Vår beteckning Sid 

2020-04-15 2020/016626 1 (7) 
  

  

Enheten för produktsäkerhet 

Joakim Medin, 010-730 90 00 
arbetsmiljoverket@av.se  

 
 
 
 
 

 
Postadress: 112 79 Stockholm 

Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 

E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se 

Organisationsnummer: 202100-2148 

 

 

 

Uppföljning av Arbetsmiljöverkets 

marknadskontroll 2019 
  



 

 
Datum Vår beteckning Sid 

2020-04-15 2020/016626 2 (7) 
 

 
 
 
 
 
 

Arbetsmiljöverkets marknadskontrollansvar 

Arbetsmiljöverket har marknadskontrollansvar för följande områden:  
- Maskiner (MD) 

- Personlig skyddsutrustning (PPE) (delat tillsynsansvar med 
Konsumentverket)  

- Tryckbärande anordningar (PED)  

- Enkla tryckkärl (SPVD) 

- Utrustning för explosionsfarlig miljö (ATEX)  

- Produkter inom det oharmoniserade området (OH)  
 
Arbetsmiljöverkets enhet för produktsäkerhet har under det gångna året börjat 
hitta sina arbetsformer och rutiner sedan omorganisationen 2018. Detta har 
resulterat i att vi i större utsträckning har kunnat fokusera på såväl 
ärendehantering som utvecklingsarbete. Dessutom har vi påbörjat 
effektiviseringsarbetet av marknadskontrollen. Ett steg i den riktningen har 
varit att utveckla metoder för träffsäkrare planering av proaktiv 
marknadskontroll. 

 

Proaktiv och reaktiv marknadskontroll  

Under året har Arbetsmiljöverket bland annat genomfört en pilotstudie av 
rökdykutrustning för brandmän, där vi hade kontakt med såväl tillverkare som 
användare. Studien pekade på brister i tillverkarnas kunskaper om gällande 
produktlagstiftning. Resultatet blev en checklista och marknadskontrollstrategi 
för dessa produkter.  
 
Arbetsmiljöverket har även ansvar för säkerheten hos maskiner som används av 
konsumenter. Under året har vi inom ramen för detta genomfört proaktiv 
marknadskontroll av ett stort antal elcyklar.  
 
I stor utsträckning har dock vår marknadskontroll varit reaktiv, i form av att vi 
agerar på inkomna anmälningar om farliga produkter, informationsutbyte inom 
EU, inkomna tullärenden och inte minst genom vår kontakt med vår 
inspektionsavdelning. 
 
Tabell 1. Planerade aktiviteter inom Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram samt 
resultat för 2019. Tabellen anger även vilket direktiv som avses: MD=maskindirektivet, 
PPE=personlig skyddsutrustning, PED=Tryckbärande anordningar, SPVD=Enkla 
tryckkärl, ATEX=Utrustning för explosionsfarlig miljö, OH= Det oharmoniserade 
området. 
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(K)=konsumentprodukt 
(EU) = samarbete inom EU 

 
Planerad aktivitet inom 
programmet 2019 

Direktiv Resultat 2019 (avslutat/pågående) 

Elcyklar 

(K) 

MD Avslutat 

Totalt granskades 63 st. elcyklar. Av dessa hade 
9 st. formella brister.  

Handhållna maskiner 

(K) (EU) 

MD Ej påbörjat 

Ingen Joint Action har påbörjats under året. 
Arbetsmiljöverket har därför avvaktat med 
detta projekt. 

Maskinlinjer 
(sammansatta maskiner) 

(EU) 

MD Ej påbörjat 

Ingen Joint Action har påbörjats under året. 
Arbetsmiljöverket har därför avvaktat med 
detta projekt. 

Jordförflyttningsmaskiner 

(EU) 

MD Ej påbörjat 

Ingen Joint Action har påbörjats under året. 
Arbetsmiljöverket har därför avvaktat med 
detta projekt. 

Motorkap MD Avslutat  

Förstudie i syfte att ta reda på hur de risker 
som inte berörs av aktuell standard, hanteras 
av tillverkarna. Förstudien resulterade i 
bedömningen att standarderna behöver ses 
över, revideras och kompletteras. 

Maskiner på fordon MD Ej påbörjat  

Arbetsmiljöverket har efter en pilotstudie 
beslutat att framöver påbörja ett 
marknadskontrollprojekt avseende maskiner 
på fordon.   

Hoverboards (eldriven 
balansbräda) 

(K) 

MD Avslutat 

Marknadskontrollrådets e-handelsprojekt 
gällande hoverboards. Formaliakontroll mot 
maskindirektivet av 3 st. hoverboards. 
Samtliga befanns ha brister när det gällde 
försäkran om överensstämmelse och 
bruksanvisning.   

Utrustning i 
explosionsfarlig miljö 

ATEX 

MD 

Avslutat 

Syftet med projektet är att kontrollera 
regelefterlevnaden inom ett område där det 
finns indikationer på tillbud och olyckor, och 
där Arbetsmiljöverket inte tidigare genomfört 
marknadskontroll. Arbetsmiljöverket hittade 
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endast en importör av ATEX-klassade 
hammarkvarnar, där ingen försäljning skett 
under åtminstone de senaste fem åren i 
Sverige. Projektets uppfattning är det inte 
finns några ATEX-klassade hammarkvarnar 
installerade i svenska flispannor. 
 

Styrsystem i process-
anläggningar 

MD 
PED 

Pågående  

Förberedande planering har genomförts.  

Skydd mot hetta och 
flamma 

PPE Pågående 

Förberedande planering har genomförts. 

Små ångpannor PED Ej påbörjat 

På grund av omprioritering av tillgängliga 
resurser har projektet ej påbörjats.  

Rökdykutrustning  PPE Avslutat 

En pilotstudie av rökdykutrustning för 
brandmän, där vi hade kontakt med 
tillverkare och användare, pekade på brister i 
tillverkarnas kunskaper om gällande 
produktlagstiftning. Resultatet blev en 
checklista och marknadskontrollstrategi för 
dessa produkter.  

Enkla tryckkärl SPVD Ej påbörjat  

På grund av omprioritering av tillgängliga 
resurser har projektet ej påbörjats. 
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Samlad uppföljning av marknadskontroll på 
Arbetsmiljöverket 

 

Antal rapporterade produktrelaterade olyckor  Uppgift saknas 

Antal klagomål, varav  

- antal från konsumenter eller andra användare  

- antal från företag  

59 

58 

1 

Antal inspektioner (=regelbundna eller särskilda besök, 
kontroller (inbegripet kontroller på internet) eller andra 
former av kontakter (e-post eller telefon) i syfte att kontrollera 
att produkter uppfyller lagstadgade krav. Om flera produkter, 
modeller eller föreskrifter är föremål för kontroll vid samma 
tillfälle hos en ekonomisk aktör bör det räknas som en enda 
inspektion. För att betraktas som en inspektion ska åtgärden 
dokumenteras), varav  

- antal reaktiva (föranledda av klagomål från konsumenter, 
användare, anmälda organ, konkurrerande företag, fackliga 
organisationer eller dylikt, olyckor eller tillbud, uppgifter 
från myndigheter i andra MS, t.ex. via Rapex eller ICSMS)  

- antal proaktiva (på eget initiativ)  

- antal inspektioner i samverkan med tullmyndigheterna  

166 

 

 

 

 

 

 

71 

 

 

 

84 

17 

Antal fysiska kontroller (okulärbesiktning av en produkt för att 
kontrollera märkningar, varningar, bruksanvisningar, 
dokumentation m.m. samt för att avgöra om produkten har 
uppenbara tekniska brister)  

250 

Antal provningar i laboratorium  40 

Resultat antal produkter  

- ej i överensstämmelse  

- administrativa/formella brister (märkning, EU-försäkran, 
varningstext, bruksanvisning, teknisk dokumentation m.m.)  

- tekniska brister  

- allvarlig risk  

- risk  

 

171 

132 

 

76 

24 

141 

Resultat antal bristfälliga produkter som stoppats i samarbete 
med Tullverket  

7 

Antal frivilliga åtgärder (näringsidkare vidtar frivilliga 
korrigerande åtgärder)  

125 
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Antal restriktiva åtgärder och sanktioner, varav antal beslut 
om  

- korrigerande åtgärder  

- försäljningsförbud  

- tillbakadragande  

- återkallelse  

- förstöring  

 

 

8 

4 

0 

3 

1 

Antal utdömda viten samt totalbelopp  2 

Antal överklaganden/domar  0 

Samarbete med andra svenska marknadskontrollmyndigheter 
(avsnitt 7)  

43 

Samarbete med marknadskontrollmyndigheter i andra 
medlemsstater (avsnitt 7), varav antal  

- möten i AdCo-grupper eller liknande  

- gemensamma projekt som delfinansierats av 
Kommissionen  

- tjänstemän som deltagit i Kommissionens utbytesprogram  

- studiebesök i andra medlemsstater  

- studiebesök från andra medlemsstater  

 

 

4 

0 

 

0 

0 

0 

Antal underrättelser till andra medlemsstater avseende  

- allvarlig risk (Rapex-underrättelser enl. art. 12 i GPSD eller 
art. 22 i 765/2008)  

- skyddsklausuler (i ICSMS motsvarande art. R31 i beslut 
768/2008 eller liknande)  

- restriktiva beslut enligt förordning 764/2008  

 

5 

 

2 

 

0 

Antal begäranden om ömsesidigt bistånd från andra MS  0 

Antal begäranden om ömsesidigt bistånd till andra MS  0 

Antal inspektioner då myndigheten kontaktat näringsidkare i  

- annat EU-land  

- tredje land  

 

7 

4 

Övrigt (informationskampanjer, förebyggande 
produktsäkerhetsarbete, granskning av kvalitetssystem m.m.)  

Flera av våra 
marknadskontroller 
har fått stor 
uppmärksamhet i 
fackpressen. 
Allmänheten har 
visat stort intresse 
med frågor om vår 
verksamhet. 
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Produkter med avslutad marknadskontroll   

Maskiner                                           199 

Personlig skyddsutrustning (PPE)                              92 

Tryckbärande anordning och Enkla tryckkärl                             24 

Utrustning för explosionsfarlig miljö (ATEX)  0 

Icke harmoniserade området                         14 

Annat direktivområde 0 

Totalt 329 

 
En betydande del av våra ärenden initierades av våra inspektörer som noterat 
brister i samband med inspektioner på olika arbetsplatser. Även anmälningar 
från allmänheten eller konkurrenter om bristfälliga produkter har varit skäl att 
påbörja marknadskontroll. Totalt har 329 produkter kontrollerats under året. 
 
Som ett led i att säkerhetsställa att farliga produkter som har kontrollerats av 
andra medlemsstater inom EU inte finns på den svenska marknaden har vi 
granskat 32 produkter från de internationella databaserna ICSMS och RAPEX. 

 

Kostnader för marknadskontroll på Arbetsmiljöverket 

Den totala kostnaden för marknadskontroll på Arbetsmiljöverket under 2018 
var 4 679 Tkr (arbetstid) + 0 Tkr (tjänster) = 4 679 Tkr (Totalt). 
 
Kostnaden för marknadskontroll 2019 ligger på en likvärdig nivå som 
föregående år.   
 


