
 

 
 

*) I benämningen certifikat ingår t ex intyg, typkontrollintyg, typgodkännandebevis, beslut om tillverkningskontroll. 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
Certifiering 
Box 857, 501 15  BORÅS 
Telefon: 010-516 50 00, Telefax: 033-13 55 02 
E-post: certifiering@ri.se, Internet: www.ri.se  D
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Produktcertifiering  

Regler för användning av certifikat och märken  

Certifikat  
Certifikatet

*)
 i PDF-format är att betrakta som ett 

original och används i sin helhet (samtliga sidor) vid 
kommunikation med kunder och andra intressenter.  

RISE lämnar ut information om certifikatets status och i 
vissa fall kopia på certifikat. Giltiga certifikat alternativt 
certifikatsuppgifter publiceras i vissa fall på ri.se. 

Certifieringsmärke med RISE-logotyp 
Märket får användas av innehavaren av certifikatet i 
olika marknadsföringssammanhang.  

Märket ska i första hand placeras på produkten, och om 
det inte går, på produktens förpackning eller tillhörande 
dokumentation till exempel monteringsanvisning, 
användarmanual, leveranssedel. 

Märket ska endast användas på de produkter som 
certifieringen omfattar. Det kan användas så att märkta 
produkter inte kan förväxlas med omärkta icke 
certifierade produkter. 

Märket kan även användas på dokument eller 
marknadsföringsmaterial med tydlig information om 
vilken certifierad produkt märket avser. När märket 
används ska det ske i anslutning till företagets namn för 
certifikatsinnehavaren och den certifierade produkten.  

Märket får inte förvanskas eller förminskas så att det 
blir oläsligt. Märket återges i svart/vitt. Giltiga märken 
distribueras av RISE Certifiering. 

Dessa regler gäller tillsammans med regler för 
användning av märken som anges i certifieringsregler 
och certifikat. Vid eventuella motstridiga uppgifter gäller 
reglerna i detta dokument.  

RISE äger märket. 

Övriga märken 
Övriga märken som inte har RISE-logotyp ska återges i 
den färg som det levererades. RISE äger inte märket 
men övervakar användningen. I övrigt gäller samma 
villkor som för märken med RISE-logotyp. 

Övervakning 
RISE kommer i olika sammanhang att övervaka att 
användningen av märket följer dessa regler.  

Produkter som inte uppfyller reglerna i detta dokument 
och eventuella krav som anges i certifieringsregel och 
certifikat ska inte vara försedda med märket.  

Certifikatsinnehavaren är skyldig att ta bort märkning 
som inte följer dessa regler. 

Användning av märke eller certifikat, som inte följer 
dessa regler, kan leda till rättsliga åtgärder. 

Osäker? 

Vid osäkerhet om vad som gäller ska RISE Certifiering 
kontaktas via certifiering@ri.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på certifikat  

 

 

Exempel på märke 

 

 

                                                       


