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”Industriforskningsinstituten ska vara 
internationellt konkurrenskraftiga och verka för 
hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka 
näringslivets konkurrenskraft och förnyelse.” 

Utdrag ur Forskningsproposition 2016/17:50 
(Kunskap i samverkan)
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Ägarens uppdrag till RISE



 Sverige behöver ett kraftfullt forskningsinstitut 
för att klara den internationella konkurrensen 
och möta globala utmaningar. 

 RISE utvecklar innovativa hållbara lösningar 
för svenskt näringsliv och samhälle.
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RISE – ett starkt, samlat 
forskningsinstitut för Sverige



 Finns över hela Sverige – och lite till.

 2 300 medarbetare, varav 30 % disputerade 
forskare. +355 nya medarbetare från Swerea
från den 1 oktober 2018. 

 Omsatte 2017 cirka 2,7 miljarder SEK. 

 En stor del av kunderna är små- och 
medelstora företag som står för ca 30 procent 
av omsättningen.

 Driver ett 100-tal test- och demonstrations-
miljöer, öppna för företag och lärosäten 
(Ägare och partner i 60 % av Sveriges samlade 
test- och demonstrationsmiljöer).
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Fakta om RISE-koncernen



Med vår kompetensbredd och unika
expertis skapar vi nytta för många

Bioekonomi Brand & risk

Cement & betong Certifiering Cirkulär ekonomi Design Elektronik Energi & bränslen

Förpackning Glas Hälsa, vård & omsorg ICT och Telecom Jordbruk & livsmedel Kemi, material & ytor

Life Science Maritim Maskinteknik Mekanik Metrologi & mätteknik Papper och massa

Processutveckling Samhällsbyggnad Säkerhet Transport Trä Vatten



Tillämpad forskning och utveckling

 Forskning och innovation

 Tjänstedesign och designprocesser

 Expertstöd

 Innovationsstöd för små och medelstora företag 

Industrialisering och verifiering

 Test- och demonstrationsmiljöer

 Teknisk utvärdering och verifiering

 Prototyper och pilotproduktion

Kvalitetssäkring

 Certifiering

 Kalibrering och besiktning

 Riksmätplats
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Vårt samlade erbjudande



 Ledningssystem

 Produktcertifiering

 Personcertifiering
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RISE Certifiering



Fördelar med oberoende certifiering

 En kvalitativ certifiering hos ett oberoende certifieringsorgan innebär att den certifierade 
personen verifieras mot kompetens och erfarenhet som är definierade i certifieringsregler. Detta 
gäller under en bestämd giltighetstid - certifikatstiden. Vi gör årliga uppföljning, sk
årsrapporteringar.
 Enklare certifieringar eller diplomeringar som kan ske i samband med kursverksamheter markerar 

ofta ett avslut på en utbildning. 
 Företag och organisationer är ibland medvetna om skillnaden och vänder sig till oss med önskan om 

att vi ansvarar för certifieringen i stället för att de själva skapar en enklare "certifiering". Största 
tjänsten är KA (Kontrollansvarig) där det är Plan och Bygglagen som ställer kraven. 

 Både ackrediterade och oackrediterade tjänster – jobbar lika med båda.
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Personcertifiering – vad är det?



 RISE (SP) har certifierat personer sedan 1992. 
Vi började vår verksamhet med att styrka 
personkompetenser inom byggbranschen. 

 Idag, 25 år senare, certifierar vi personer inom 20 
områden. Dessa spänner från informationssäkerhet 
till sakkunniga enligt Plan- och bygglagen.
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RISE Personcertifiering
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Våra tjänster



Kravspecifikation

 Krav på allmän teknisk kunskap
- Utbildning

 Krav på teoretisk kunskap
- Kunskap om lagar/förordningar mm

 Krav på praktisk erfarenhet

 Lämplighet för uppgiften

 Certifiering lämnas för en period av högst fem år

 Årsrapportering varje år



Omcertifiering

 Var femte år sker omcertifiering

 Ansökan om omcertifiering till RISE

 Nytt kunskapsprov

 Nytt lämplighetsintyg

 Årsrapportering för senaste året



Återkallande av certifiering

 Har den certifierade uppvisat uppenbar olämplighet för uppgiften eller har 
erhållit certifiering på felaktiga grunder, får det organ som utfärdat 
certifieringen återkalla denna 
(BFS 2011:15 – KUL 2)

 Allmänt råd
Uppenbar olämplighet kan bestå i utfärdande av felaktiga eller falska intyg eller uppvisad 
oskicklighet vid utförande av arbetsuppgiften



Klagomål (vanligtvis)

 Har man klagomål mot certifierad eller funderingar kring regelverket så 
kontaktar man RISE

fragor.person@ri.se

Sektionschef personcertifiering
RISE CERTIFIERING 
Box 553 
371 21 Karlskrona 

mailto:fragor.person@ri.se


Certifieringsregler 
Sakkunning inom radon

 Nya certifieringsregler finns 
framtagna 2019

 Visar de krav som ställs för 
personcertifiering

 Kraven är framtagna tillsammans 
med bla Svensk Radonförening 
och myndigheter



Certifieringsregler - Sakkunning inom radon
Behörigheter

 Radonbesiktning 
(utredning)

 Radonprojektering 
(nybyggnation av byggnader och anläggningar)

 Radonmätning

 Radonåtgärder/Radontekniker 
(utförare av åtgärder)



Certifieringsregler - Sakkunning inom radon
Utbildning

 Ingen formell grundutbildning krävs.  

 RISE rekommenderar deltagande i kurser inom området.

Den sökandes kompetens värderas utifrån individuellt kunskapsprov 
samt praktisk erfarenhet inom området. 



Certifieringsregler - Sakkunning inom radon
Erfarenhet

 Den sökandes erfarenheter ska sammanlagt motsvara normalintensiv 
yrkesverksamhet under minst 2 år. 

 Erfarenhet ska styrkas med intyg. 

 Utöver tjänstgöringsintyg ska den sökande redovisa erfarenhet från projekt med 
en projektlista. 



Certifieringsregler - Sakkunning inom radon
Erfarenhet, projektlista

 Projektlistan ska visa genomförda projekt.

 Minst 5 projekt med tillhörande referenser ska redovisas.

 Projektlistan ska visa:
- Projektbeskrivning
- Din roll i projektet
- Projekttid
- Referenser

Mall för projektlista finns



Certifieringsregler - Sakkunning inom radon
Lämplighet

 Lämplighet för uppgiften att vara Sakkunnig inom radon ska styrkas av den 
sökande med en signerad blankett ”Accepterande av Professionellt 
förhållningssätt”.

Uppträdande, 
Fackmässighet, 
Integritet, 
Lojalitet och oberoende, 
Konfidentialitet, 
Lagstiftning och standarder, 
Certifieringsregler

Mall för lämplighet finns



Certifieringsregler - Sakkunning inom radon
Kunskapsprov

 Skrivtid är 2 timmar

 70% av svaren ska vara rätt för att bli godkänd

 Möjlighet till omprov finns

 Prov bokar man via kursledning eller via RISE

 Prov kan skrivas i samband med kurs hos exempelvis Svensk Radonförening

 Viktigt att provet är ett av RISE godkänt prov om man vill bli certifierad.



Ansökan om certifiering

 Ansökan

 Tjänstgöringsintyg

 Projektlista

 Lämplighetsintyg

 Genomfört godkänt prov 

Ansökan görs enklast via http://www.sp.se/personcertifiering/ansokan

Pappersblankett för ansökan finns

http://www.sp.se/personcertifiering/ansokan


RISE Research Institutes of Sweden

TACK!
Stina Wibom

Stina.wibom@ri.se

010-516 63 39

Personcertifiering
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