
För att vi ska 
känna oss trygga



Oberoende besiktning  
och kontroll
Av tredje part utförd  
undersökning av ett objekt 
eller anläggning för att  
bedöma om specificerade 
krav uppfylls.

Provning 
Undersökning för att bestäm
ma egenskaper hos produkt, 
process eller tjänst enligt ett 
specificerat förfarande eller 
om skador eller förändringar 
uppstått i material. 

Certifiering
Förfarande genom vilket  
en tredje part skriftligen för
säkrar om överensstämmelse. 
En aktivitet som resulterar  
i ett uttalande som ger tilltro 
till att produkt, process, tjänst 
uppfyller specificerade krav. 

För att vi ska känna oss trygga
För att du och jag ska kunna känna oss trygga och säkra och för att skapa  
en god miljö måste produkter, maskiner och miljöer kontrolleras och bedömas.  
Det gäller allt från små borrmaskiner till hela kärnkraftverk. 

Branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning,  
kontroll och certifiering heter Swetic – Swedish Association for Testing,  
Inspection and Certification. Hos oss hittar du de ledande företagen i branschen. 

Våra medlemsföretag har expertis inom områden som mekanik, tryckkärl,  
maskiner, hissar, fordon, ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö,  
livsmedel och informationssäkerhet samt certifiering av personer som är  
miljörevisorer, kvalitetsrevisorer och svetsare.
 

MEDLEMSFÖRETAGEN ERBJUDER



För att vi ska känna oss trygga
ACKREDITERING 
Samtliga våra medlemmar är ackrediterade, 
oftast av Swedac – Styrelsen för ackredite
ring och teknisk kontroll eller av motsva
rande utländsk instans.
Ackreditering verifierar kompetensen hos 
ett företag att till exempel utföra certifiering 
av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbets
miljö, informationssäkerhet eller certifiering 
av personer för att utföra vissa mätningar, 
besiktningar eller provtagningar.

SAMTALSPART OCH REMISSINSTANS
En av våra viktigaste funktioner är att agera 
samtalspart i branschgemensamma frågor 
gentemot de myndigheter som reglerar 
branschen. Vi är också en viktig remiss
instans i frågor som är gemensamma för 
branschen.

VAD VI TYCKER
Vi har formulerat följande budskap:
  Besiktning och provning av teknisk  

utrustning är en förutsättning för ett 
säkert samhälle och väsentligt för  
svensk industris framgång

 Alla besiktningspliktiga objekt måste 
besiktigas, allt annat är en säkerhets  
 eller miljörisk

 Administrativa regler kring besiktning  
kan förenklas till nytta för svenska företag

 Ackreditering säkerställer kompetens  
och oberoende för besiktning, provning 
och certifieringstjänster

KONKURRENSFÖRDEL
En trygg och säker produktion skapar  
dessutom viktiga fördelar för både tillverkare 
och tjänsteleverantörer som till exempel 
sänkta kostnader och stärkt konkurrens kraft, 
inte minst i en allt mer global ekonomi.

VÅR ORGANISATION
Vår verksamhet leds av en styrelse (vilken 
utses av årsmötet) och av föreningens  
Tekniska kommittéer. Utöver de tekniska 
kommittéerna har vi en fristående sektion,  
Sektion Fordons besiktning, för företag  
ackrediterade inom fordonsbesiktning.
De tekniska kommittéerna och sektionen 
bereder remisser, utbildar och kalibrerar 
medlemsföretagens tillämpning av  
standarder och förordningar samt arbetar 
med projekt som berör respektive kompe
tensområde. 

De tekniska kommittéerna är:
  Provning
  Tryck (inkl. TK Cistern och TK Plast)
  Lyft
  Personcertifiering
  Systemcertifiering 
 (Kvalitet, IT, Miljö, Arbetsmiljö, Livsmedel)



AAA Certification AB 
AB Svensk Bilprovning 
ASSA AB 
Besikta Bilprovning i Sverige AB 
BMG Trada Certifiering AB 
Bureau Veritas Certification 
Carspect AB 
CSM NDT Certification AB 
Dekra Automotive AB 
Dekra Industrial AB 
DNV GL Business Assurance Sweden AB
Exova AB 
FORCE Technology Sweden AB 
Fordonsprovarna i Väst AB 
g-ACK AB 
Hissbesiktningar i Sverige AB 
Industrikontroll i Norrköping AB 
Inspecta Sweden AB
Intertek Certification AB 
Kiwa Sverige AB
LH Kvalitetskontroll AB 
LRQA Sverige AB 

SWETIC
c/o Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510, Storgatan 5, 114 85 Stockholm
Tfn 08-782 08 50, fax 08-660 33 78
swetic@tebab.com
www.swetic.org

Lyftbesiktningar i Sverige AB 
Materialkontroll AB 
MaterialRöntgen i Göteborg AB 
NDT Training Center AB 
Nordic NDT AB 
Opus Bilprovning AB 
Qvalify AB
Safe Control NDT AB 
Salwéns Ingenjörsbyrå AB 
SLP Lyft och Elprovning i Sverige AB 
SMP Svensk Maskinprovning AB 
SP Certifiering
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
STK Halmstads Industriteknik AB 
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB 
TRK Kontrolladministration AB 
TRK Kvalitetsteknik AB
TÜV Nord Sverige AB 
Valiguard AB 
WesDyne Sweden AB 
Westinghouse Electric Germany GmbH 
YBB Ystad Bilbesiktning AB
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