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CE-MÄRKNING  
AV ELEKTRISKA 
PRODUKTER
Workshop: skapa en handlingsplan



Vår företagsanpassade 
workshop ger er kunskap om 
CE-märkning och de specifika 
krav era produkter omfattas 
av. Under workshopen tar 
vi gemensamt fram en 
handlingsplan som hjälper er 
att uppfylla gällande regler 
och direktiv för CE-märkning.

en skriftlig handlingsplan. Denna visar vilka 
åtgärder ni behöver genomföra för att era 
produkter ska uppfylla de regulatoriska kraven 
för CE-märkning. Handlings planen innehåller 
bland annat konkreta råd om hur ni ska arbeta 
vidare med kravutredning, provning, fortsatt 
rådgivning och regelbunden regulatorisk 
support. Detta underlättar framtagning av 
nya produkter och efterlevnaden av nya krav 
för era befintliga produkter 

Förberedelse
Inför workshopen tar ni fram produkt-
beskrivningar samt befintligt underlag för 
skapande av teknisk fil. 

Vem vänder sig workshopen till?
Workshopen vänder sig till företag som 
tillverkar, distribuerar eller säljer elektriska 
och elektroniska produkter. Alla som är en 
länk i ansvarskedjan för produkten har nytta 
av utbildningen, exempelvis chefer inom 
inköp, försäljning, marknad, produkt ledning, 
konstruktion och produktion.  

Upplägg och innehåll i en workshop: 
• Presentation/genomgång av era produkter.

• Information om CE-märkning.

• Innebörden av direktiven LVD, EMC, RED, 
MD och RoHS

• Information om de andra direktiven utanför 
CE-märkningen: REACH, WEEE och POPs.

• De ekonomiska aktörernas ansvar.

• Hur man sätter ihop en korrekt teknisk fil 
och Declaration of Conformity som behövs 
för CE-märkningen. 

• Genomgång av de underlag ni har idag.  
Vi identifierar vad som saknas.

• Beroende på vad som behövs skapar vi 
en handlingsplan för att komplettera den 
tekniska filen.

• Svar på allmänna frågor kring de 
regulatoriska kraven.

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
½ - 1 DAG

DELTAGARE
2 - 6 PERSONER

CE-märkning gör det möjligt att sälja varor 
fritt inom Europas gränser och ger en sund 
konkurrens med lika villkor. Genom att sätta 
CE-märket på er produkt försäkrar ni att 
produkten uppfyller EU:s produktkrav.

För att bevisa att din produkt klarar de gällande 
EU-direktiven krävs ofta ett omfattande 
arbete med provning, verifiering och doku-
mentation. Din produkt lyder under ett eller 
flera EU-direktiv och varje direktiv har i sin tur 
standarder som talar om vilka produkt specifika 
krav produkten ska klara. Först när alla krav är 
uppfyllda kan din produkt CE-märkas. 

Har du inte full kontroll på din CE-märkning 
kan kon sekvenserna bli kostsamma. Årligen 
återkallas ett stort antal produkter som inte 
klarar myndigheternas marknadskontroller.

Innehåll
Workshopen är helt anpassad efter ert 
företags behov och kan innefatta en eller 
flera av era produkter. Under workshopen 
går vi igenom grunderna för CE-märkning, 
informerar om de olika direktiv era produkter 
omfattas av samt förklarar hur ni sätter 
ihop en korrekt teknisk fil och Declaration of 
Conformity för era produkter. 

Efter att ni har presenterat era produkter och 
ert befintliga underlag tar vi gemensamt fram 
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