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Centrala frågeställningar

Vilken produkt säljer du?

Vilken typ av ekonomisk aktör är du?

Hur hittar jag aktuella regler?

Vad händer om jag gör fel?

Var kan jag få hjälp?



Vilken produkt säljer du?

Nästan alla produkter omfattas av regler



Vilken typ av ekonomisk aktör är du?

Tillverkare?

Importör?

Distributör?



Tillverkare

Den som tillverkar, eller låter tillverka, en produkt och saluför denna 
produkt, i eget namn eller under eget varumärke.

Den som saluför produkten i eget namn

Den som ändrar avsedd användning för en produkt

Den som ändrar eller bygger om en produkt



Importör

Den som för in produkter från länder utanför EU



Distributör

Den som tillhandahåller en produkt på marknaden och inte är 
tillverkare eller importör



De ekonomiska aktörernas skyldigheter



Tillverkaren

Säkerställa att produkten uppfyller alla krav

Genomföra rätt förfarande för bedömning av överensstämmelse

Upprätta teknisk dokumentation

Säkerställa spårbarhet

Upprätta EU-försäkran om överensstämmelse

CE-märka produkten



Importören

Säkerställa att produkten uppfyller alla krav

Att tillverkaren upprättat teknisk dokumentation

Att kraven på märkning och spårbarhet är uppfyllda

Att tillverkaren genomfört rätt förfarande för bedömning av 
överensstämmelse

Att under 10 år kunna göra teknisk dokumentation och försäkran om 
överensstämmelse tillgänglig för myndigheterna



Distributören

iaktta vederbörlig omsorg för att se till att de tillämpliga kraven är uppfyllda



Gemensamma skyldigheter

Säkerställa korrekt märkning och bruksanvisning på relevant språk

Säkerställa att lagrings- och transportförhållanden inte äventyrar produktens 
överensstämmelse

Vidta åtgärder mot produkter som inte uppfyller kraven

Under 10 år kunna identifiera närmaste led i leverenskedjan (ej slutanvändare)

Samarbeta med marknadskontrollmyndigheter



Vad är bedömning av överensstämmelse?

En process där det visas huruvida specificerade krav 
avseende en produkt, en process, en tjänst, ett system, en 
person eller ett organ har uppfyllts



Förfaranden för bedömning av överensstämmelse

A - Intern tillverkningskontroll

B - EG-typkontroll

C - Överensstämmelse med typ

D - Kvalitetssäkring av tillverkning

E - Kvalitetssäkring av produkter

F - Produktverifikation

G - Verifikation av enskilda objekt

H - Fullständig kvalitetssäkring



Vad är ackreditering?

Kontinuerlig tredjepartsbedömning av organ som utför bedömning av 
överensstämmelse

Granskning av ledningssystem, metoder, organisation/oberoende, 
kompetens

Bedömning sker mot krav i lagstiftning och standarder



Skyldigheter vid försäljning av produkter på nätet

Kontaktuppgifter (namn, adress, e-post, telefonnummer, organisationsnummer)

Information om produkten (egenskaper, pris, leveranskostnader, betalningsvillkor)

Upplysning om konsumenträttigheter (reklamation, ångerrätt)

I samband med beställning: tydliggörande att beställning medför 
betalningsförpliktelse, avtalsvillkor

Om informationen inte ges på rätt sätt 
är konsumenten inte bunden av avtalet



Några lagar att hålla koll på

Produktsäkerhetslagen

Produktansvarslagen

Skadeståndslagen

Konsumentköplagen

Köplagen

Marknadsföringslagen

E-handelslagen

Sektorslagstiftning 
(lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter om olika produkter/
produktegenskaper)



Vad ska jag göra om jag upptäcker brister?

Sluta sälja produkten

Åtgärda brister

Utfärda varningar

Återkalla farliga produkter

Informera ansvarig myndighet om 
säkerhetsbrister





Gränskontroll

Tullverket ansvarig myndighet

Bristfälliga varor får inte övergå i fri 
omsättning

Samarbete med marknadskontrollmyndigheter



Marknadskontroll

Åtgärder myndigheter vidtar för att säkerställa att produkter som 
tillhandahålls på marknaden uppfyller alla krav

Ska säkerställa säkra produkter och rättvis konkurrens

Mål: konsumentskydd, hållbar utveckling, säker arbetsmiljö, god 
folkhälsa, giftfri miljö etc.



Hur kan myndigheterna hjälpa till?



Kvalitetsinfrastrukturen

Medborgare

Säkra produkter

Tillit

Trygghet

Kvalitet

Välfärd

Fungerande samhälle

Företag

Innovation

Export

Kvalitet

Effektivitet

Ökad handel

Rättvis konkurrens

Kvalitetssäkring

Certifiering

Verifiering

Kalibrering

Marknadskontroll

Provning

Besiktning

Institutioner
& Kravställare

Ackreditering

Myndigheter

Standardisering

Mätteknik

Lagar

Riksdagen



Swedac

Ansvarig myndighet för

bedömning av överensstämmelse

ackreditering

anmälda organ

reglerad mätteknik

samordning av marknadskontroll









Checklista

Är produkten märkt med tillverkarens eller importörens kontaktuppgifter?

Har produkten rätt märkningar?

Finns all dokumentation?

Kan du spåra alla produkter du köpt av och sålt till?

Har du rutiner för hur du gör återkallelser?

Har du rutiner för hur du anmäler farliga produkter 
till ansvariga myndigheter?

Har du ett klagomålsregister?



Tack för uppmärksamheten!

www.swedac.se

www.marknadskontroll.se

http://www.swedac.se/
http://www.marknadskontroll.se/

