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Revidering av maskindirektivet - Småföretagarnas Riksförbund 

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 

att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 

näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 

stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. En viktig aspekt i detta 

arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i gränserna mellan en företagares vardag och 

svensk myndighetsutövning.  

Småföretagarnas Riksförbund koppling till maskindirektivet består i att det är en viktig regelsamling 

att förhålla sig till om man är företag som tillverkar produkter som faller under direktivets 

omfattning. 

Maskindirektivet finns i sammanhang med ständigt pågående tekniska förändringar varför det kan 

sägas att direktivet står under ett kontinuerligt förändrings- eller uppdateringstryck. Föreliggande 

förslag presenterar olika förändringsbehov vilka paketerats i ett antal handlingsalternativ. 

Vi har som nämnts ovan full förståelse för att det föreligger ett förändringsbehov, dock anser vi att 

förändringsbehoven inte gjorts tillräckligt tydliga och samma gäller föreslagna paket eller ”options”. 

De senare innehåller delvis överlappande aktiviteter.  

I underlaget sägs att flertalet ”stakeholders” anser att maskindirektivet i sin nuvarande utformning i 

rimlig eller stor omfattning beaktar aspekter kopplade till innovationer och nya teknologier. 

Samtidigt sägs att en mindre grupp ”stakeholders” vill se en uppdatering av direktivet med koppling 

till autonomous machines/systems, AI, collaborative robotics, mobile robotics, electrified machines, 

hybrid engines, smart appliances, wireless applications and cybersecurity. 

Eftersom förslagen från Kommissionen baseras på vad en minoritet ”stakeholders” anser är det 

rimligt att dessa presenteras och att man tydligare anger varför Kommissionen väljer att gå på 

minoritetens linje. 

I underlaget presenteras fyra alternativa strategier för uppdatering av direktivet. Såvitt vi kan se 

innehåller inte dessa options sinsemellan helt uteslutande aktiviteter. Tvärtom förefaller de mest 

angelägna aktiviteterna finnas med både i den mest ”ambitiösa” varianten och i den näst enklaste 

varianten. Vi tänker då på nedanstående områden som vi oreserverat ställer oss bakom:  

o reduction of paper-based documentation (i den mest ambitiösa varianten kallas detta för 

allowing digital documentation, vilket borde vara samma sak) 

o clarifications on existing high-risk machinery  
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• better coherence with other and NLF product-safety legislation 

Härutöver anser vi att om man går vidare på minoritetens linje så måste det klargöras betydligt 

tydligare vilka områden som i så fall ingår. Som det är formulerat idag så hänvisar man till en lista 

över teknologiområden som skäl för att välja den mest avancerade varianten: 

•  autonomous machines/systems 

• AI 

• collaborative robotics 

• mobile robotics 

• electrified machines 

• hybrid engines 

• smart appliances 

• wireless applications and cybersecurity 

Men i Option 3 sägs bara to address risks stemming from emerging technologies. 

Att klargöra sammanhanget mellan olika nya teknologier och maskindirektivet är mycket komplext ur 

aspekter som standardisering och utformning av legala produktkrav. Var gränserna bör gå kan variera 

beroende på område och beroende på förekommande regleringar, standardiseringsinitiativ och 

produktkrav med anknytning till respektive område. Samma kan gälla för frågor avseende 

cybersäkerhet och programvaruhantering.  

Som sägs i dokumentationen så kan man grovt dela in förespråkarna i två grupper, en för en mera 

modest ambition och en annan som förordar en högre ambition. Näringslivet står för den förra och 

även vi ansluter oss till detta synsätt.  

Näringslivet generellt liksom vi anser att statliga intressen är en viktig intressent i dessa sammanhang 

men vill samtidigt understryka att statliga intressen inte ska inta en alltför dominerande roll inom 

teknisk standardisering. Hur kopplingen mellan regelverk och lagstiftning å ena sidan och 

innovationer å andra sidan organiseras är av stor betydelse för den ekonomiska tillväxten i varje land 

eller region. Ett aktuellt citat från ett bolag i teknikens framkant, det svenska företaget Einride som 

utvecklar autonoma elfordon för transport: ”Både Europa och USA kommer att vara väldigt viktiga 

marknader. Däremot ser vi att teknikutvecklingen och kommersialisering av autonoma fordon går 

mycket snabbare där än på hemmaplan. Framför allt är det lagstiftningen som släpar efter i Sverige 

och Europa, vilket skapar vissa begränsningar för oss.” (Dagens Industri 2021-05-06) 

Sammanfattningsvis är vi positiva till föreslagna grundläggande uppdateringar av maskindirektivet 

men efterlyser samtidigt en mera fokuserad ansats med tydligare motivering om Option 3 skulle 

väljas.  

Vi vänder oss speciellt mot förslagen inom Option 3 beträffande avskaffande av möjligheter för 

tillverkare att använda sig av egenutfärdad försäkran om överensstämmelse. Om detta införs 

utestängs många mindre- och medelstora företag från marknaden. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn    Sten Lindgren 
Förbundsordförande   
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