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De 10 Kostsamma MISSTAGEN som ofta görs 

vid upphandling av CE-konsulter! 

Och vad du ska göra istället för att få en integrerad, smidig och 

korrekt CE-märkning 

Vid upphandling av konsulttjänster inom CE-märkning för er produkt är det viktigt att tänka på vissa saker. 

Jag vill med detta dokument hjälpa er att undvika vissa av de kostsammaste misstagen. 

1. Man fokuserar på att CE-märkningen ska klaras av, inte på att produkten ska bli säker. 

Det finns ett utbrett tänk om att CE-märkning är ett nödvändigt ont, men se det istället som en 

hjälp att med ett strukturerat angreppsätt skapa ett bättre slutresultat. I grund och botten (bortse 

från CE-märkning en stund) så ska vi följa produktansvarslagen. Att gena sig igenom CE-

märkningen gör att man missar målet. 

2. Riskbedömningen upphandlas så att konsulten gör detta moment själv, men utan er djupa 

kunskap och erfarenhet om er produkt och applikationen. 

Att konsulten ska göra riskbedömningen själv utan er inblandning blir inte bra. Det är ni som kan 

applikationen och detta kan leda till att man missar risker som senare blir mycket dyra att åtgärda. 

Se istället riskbedömningen som en möjlighet till ett bättre och säkrare slutresultat och kräv att 

delta! Ni får på det viset en stor möjlighet att spara pengar i slutändan. 

3. Man missar att inkludera hur CE-märkningen kan bli en del av er utvecklingsprocess.  

Det är lätt att se på CE-märkning kortsiktigt och ta det produkt för produkt och uppfinna hjulet 

flera gånger om. Det kan vara väldigt bra att använda en konsult när er produkt ska CE-märkas, 

men hur blir den integrerad i er utvecklingsprocess så att det blir naturligt att jobba med och inte 

en checkruta i slutet av projektet? Helst ska inte ens rutan CE-märkning finnas med i 

utvecklingsprocessen! Gör ni så kommer era konstruktörer inte behöva fundera på CE-märkning, 

det löser sig själv. 

4. Man styr inte upp vilken typ av dokumentation som konsulten ska lämna efter sig.  

Om ni erhåller en lunta papper som hamnar i en mappstruktur någonstans kan man nästa räkna 

med att det sedan glöms bort. Ni ska se till att ni får en tydlig bild, innan projektets start, vilken 

typ av dokumentation ni kommer erhålla. Alla måste kunna ta till sig dokumentationen, oavsett 

om det är konstruktionschef, VD eller annan ansvarig person och därför måste också 
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dokumentationen anpassas? Varför inte ett förklarande dokument till respektive funktion? Då kan 

ni få ett lugn i att ni fått det ni behöver vid en eventuell granskning. 

5. Man funderar inte i detta läge på hur man ska kunna vidareutveckla produkten och få den att 

fortsätta vara CE-märkt.  

Utan utveckling går man bakåt, alltså måste vi också ha en plan för vidareutvecklingen av 

produkten. Vid en ändring ska man uppdatera riskbedömningen för att dokumentera den tillförda 

risken. Här är det viktigt att konsulten kan beskriva hur detta ska göras så att ni inte knyter upp 

er mot sagda konsult för att kunna göra mindre ändringar så att ni kan (om ni vill) jobba vidare 

med detta själv. Ni vill ju framåt, eller hur? En tydlig plan för hur produkten ska vidareutvecklas 

gör att ni har möjligheten till det och med så lite overhead som möjligt. 

6. Konsulten kan inte förklara hur hans process kan knytas mot aktuellt direktiv 

Om ni inte förstår processen, hur kan ni då följa arbetet? Ni blir rätt utelämnade och börjar 

fundera på vad som är nästa steg, när och om ni ska agera. Se till att ni förstår, inte nödvändigtvis 

allt men i alla fall i grova drag, vad konsulten tänker göra och hur ni blir inblandade. På detta vis 

kan ni känna att ni ändå äger processen (vilket ni ska göra) och kan vara lugna med att 

slutresultatet är på gång.  

7. Man tar projektet på fast pris men är otydlig i vad som ska ingå 

Att välja en konsult kan vara lurigt och det är lätt att jämföra priser mellan olika konsulter men 

utan tydlig specifikation är det som att jämföra äpplen och päron. Alla samarbeten med en konsult 

ska man se långsiktigt på och är man inte tydlig med vad som ska eller inte ska ingå så är det stor 

risk för onödiga slitningar. Var övertydlig med kravställningen och fråga om ni inte förstår så 

undviker ni dyra tilläggskostnader.  

8. Man missar att konsulten ska beskriva hur mycket av er tid ni måste allokera för processen. 

Om ni inte vet innan vad som förväntas av er så skapas återigen onödig stress och irritation över 

processen. Det är ganska enkelt att man hamnar i en situation där man tycker att man ändå får 

dra ett tungt lass, trots att man anlitat en konsult. Detta faller tillbaka lite på föregående punkt 

och det handlar om tydlighet.  

9. Konsulten är inte lyhörd för era behov och villig att anpassa arbetsmetoden. 

Det är ni som behöver hjälpen och konsulten som har expertisen men upplever ni att konsulten 

vill köra på sitt eget invanda sätt utan att lyssna på era behov kan det vara värt att fundera en 

gång till. Ni kanske vill göra vissa saker själva? Eller vill göra så lite om möjligt? 

10. Man kommer inte överens om leverans till ett visst datum som passar med era behov. 
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Utan tidsplan finns inga garantier att ni håller er tidsplan i projektet. Som ni vet är det oerhört 

svårt att ta igen en dag i slutet som man förlorat i början av projektet. Vad ger det för 

konsekvenser för er? Alltså återigen, tydlighet. Se till att konsulten har tid med er helt enkelt. 

Okej, jag sa 10 men 11:an är också viktig: 

11. Se till att personkemin stämmer.  

Det är ju inget kafferep förstås men ni ska ju trots allt arbeta och eventuellt ta en kopp kaffe 

tillsammans. Ni måste förstå varandras ingångsvärden och om konsulten är lyhörd och trevlig är 

det förstås en bonus. 

Boka en kostnadsfri konsultation här:  roberth.jonsson@zatisfy.se   

 

Författare: Roberth Jonsson 

Ägare och grundare, Zatisfy AB 

roberth.jonsson@zatisfy.se 
+46 (0) 70 579 00 27 
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