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Att kranvattnet är rent, att bilarna inte släpper ut för mycket avgaser och  
att maten du äter är säker, garanteras av företag som har i uppgift att  
kontrollera och bedöma olika produkter, miljöer och tjänster. Besiktning  
och provning är en förutsättning för att vi ska känna oss trygga och säkra  
i samhället och väsentligt för svensk industris framgång.

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification  
är branschorganisationen för företag som arbetar med provning, besiktning, kontroll och  
certifiering. 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
Oberoende besiktning och kontroll
Av tredje part utförd undersökning av ett objekt eller  
anläggning för att bedöma om specificerade krav uppfylls.
Som fordonsägare ska man kunna lita på att bromsen på  
bilen fungerar som den ska. Som besökare på ett tivoli ska  
man kunna lita på att maskinerna fungerar som de ska.

Provning
En produkt kan bedömas hur tålig den är i den miljön den  
ska fungera i eller hur energieffektiv den är. TV-apparater,  
kylskåp, frysar, ugnar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tork- 
tumlare, luft- och luftvärmepumpar och lampor måste  
exempelvis märkas med EU:s energimärkning. Provning  
kan också vara att upptäcka skador eller brister i material.

Certifiering
Certifiering är en märkning eller ett intyg. Certifiering kan  
tilldelas en person, en produkt eller ett företags ledningssystem  
som bidrar till att förbättra processer och konkurrenskraft 
– Personcertifiering är en god metod att säkerställa en  
 persons kompetens. Det kan vara allt från besiktningstekniker  
 och svetsare till kontrollansvariga och energiexperter.
– Certifiering av en produkt kan vara livsmedel som KRAV 
 eller EU-ekologiskt. 



Ackreditering
Ackreditering syftar till att säkerställa att kontroller 
genomförs på ett tillförlitligt och enhetligt sätt, samt att 
de personer som genomför dem har rätt kompetens 
och är oberoende. Samtliga våra medlemsföretag är 
ackrediterade.
    Ackreditering verifierar kompetensen hos ett företag 
att till exempel utföra certifiering av ledningssystem för 
kvalitet och av certifiering av personer för att utföra 
vissa mätningar, miljö och arbetsmiljö, informations- 
säkerhetbesiktningar eller provtagningar.

Samtalspart och remissinstans
Vi är medlemmarnas röst i frågor som är gemen- 
samma för branschen. En av våra viktigaste funktioner 
är att föra dialog med de myndigheter som reglerar 
branschen samt agera samtalspart i branschgemen-
samma frågor. Vi är också en betydande organisation 
som bjuds in att svara på remisser som kan leda till  
nya lagförslag. 

Vad vi tycker
– 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 konkur-
renskraft, inte minst i en allt mer global ekonomi.

Vår organisation
Vi är en icke vinstdrivande förening med cirka 40 
medlemsföretag med kansli hos Teknikföretagens 
Branschgrupper. Besök gärna vår hemsida för mer 
information: swetic.org 
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