
VAD INNEBÄR CE-MÄRKNING?

CE-MÄRKNING  
AV ELEKTRISKA 
PRODUKTER
Öppen eller företagsintern utbildning



Vår grundläggande utbild-
ning om CE-märkning ger er 
kunskap om produktansvar, 
produktsäkerhet och vad 
som krävs för korrekt CE-
märkning. Viktig kunskap 
för många, men speciellt 
för er som arbetar med pro-
duktutveckling, certifiering, 
märkning, kvalitet eller inköp. 

exempelvis chefer inom inköp, försäljning, 
marknad, produktledning, konstruktion, 
produktion, kvalitet och certifiering. Är ni fler 
på samma företag som behöver utbildas, är 
en företagsintern kurs på plats hos er ett 
kostnadseffektivt alternativ.

 
Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

För er som redan har grundläggande 
kompetens i CE-märkning erbjuder Intertek 
mer djupgående kurser om standarder och 
direktiv. Se intertek.se/intertek-academy. 

 
Ur programmet: 
• CE-märkets bakgrund.

• Produktsäkerhet vs produktansvar.

• Vad innebär New Approach-direktiven?

• Genomgång av GPSD –  
General Product Safety Directive.

• Vad innebär det att LVD (lågspännings-
direktivet) är ett krav för CE-märkning?

• Processen för CE-märkning.

• Vad innebär en rutinkontroll?

• Tillverkardeklaration; vem skall signera den 
och vad innebär det?

• Teknisk fil; dokumentationskrav, testrappor-
ter och andra underlag för CE-märkningen.

• Genomgång av skillnader mellan CE-
märkning och certifiering.

• I samband med med öppna utbildningar 
hos Intertek ingår en visning av Interteks 
EMC-labb och radiohallar. 

 

Om Intertek Academy
Våra utbildningar och workshops hjälper 
er att snabbt och kostnadseffektivt nå ut 
till marknaden med era produkter. Hos oss 
kan ni gå både öppna och företagsinterna 
utbildningar.

Vi anpassar även upplägg för just ert företag.

Vi ger er:

• Verktyg för att styra processer och 
aktiviteter.

• Insikt i både dagens och morgondagens 
produktsäkerhetskrav.

• Förutsättningar att öka er lönsamhet, 
stärka ert varumärke och bli mer 
konkurrenskraftiga.

• Möjlighet att korta ledtider och minska 
kostnader utan att göra avkall på regler 
och krav.

LÄNGD
1 DAG

DELTAGARE
5-15 PERSONER

Alla företag som säljer produkter på den 
europeiska marknaden måste kunna visa 
att produkterna uppfyller tillämpliga EU-
krav, såsom Lågspänningsdirektivet, LVD, 
EMC-direktivet och RoHS. CE-märkningen 
är tillverkarens försäkran om att produkten 
uppfyller alla krav som ställs på den utifrån 
relevanta direktiv. Har ni inte full kontroll 
på er CE-märkning kan konsekvenserna 
bli kostsamma. Årligen återkallas ett 
stort antal produkter som inte klarar 
myndigheternas marknadskontroller.

Innehåll
Utbildningen ger er en övergripande kunskap 
om varför CE-märkningskravet finns och vad 
det innebär i form av konkret handläggning. 
Efter utbildningen får ni en högre förståelse 
för att kunna styra era rutiner och 
processer så att risken för att hamna i ett 
produktansvarsmål minimeras.   

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som behöver 
en introduktion i CE-märkning. Alla som 
är en länk i ansvarskedjan för produkten 
har nytta av utbildningen. Detta gäller 
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