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Sammanfattning 

Antalet miljödirektiv fortsätter att öka och de befintliga kompletteras regelbundet med nya krav och 

regler. ÅF har tillsammans med industrin och dess leverantörer utvecklat ett verktyg, ÅF PRS, för att 

handskas med de problem direktiven skapar för företagen. Syftet med detta arbete var att identifiera 

företags nuvarande processer för hantering av direktiven REACH, RoHS och ErP och föreslå förbättringar 

av PRS i linje med det som identifierats.  

10 företag valdes ut baserat på omsättning och antalet anställda. Ett krav var att de skulle vara 

verksamma på den svenska marknaden. Bland företagen återfanns både sådana verksamma inom 

industrin och detaljhandeln. Metoden som valdes för arbetet var kvalitativa intervjuer av ansvariga inom 

miljöområdet. 

PRS, Product Regulatory Support, är ett webbaserat verktyg för företag att samla in information från 

sina leverantörer. Det hjälper företagen genom att automatisera insamlingen av information och 

möjliggör för företagen att snabbt få överblick om dess produkter är compliant – uppfyller lagar och 

regler. 

Studien visade att företag inom detaljhandeln kommit längre i sitt arbete med complaince än de inom 

industrin. Detaljhandelsföretagen menade att de kommit långt i sitt arbete och att de flesta av de 

produkter de sålde uppfyllde de olika direktiven. Bland industriföretagen var processen att 

implementera miljöarbetet i organisationen mycket olika långt gånget. Det fanns exempel på dem som 

precis startat men även ett som ansåg sig ha full information om alla sina inköpta artiklar.  

Analysen av det insamlade materialet visade tydligt att ÅF PRS fyller ett syfte på marknaden. 

Intervjuerna visade dock att verktyget kunde utvecklas ytterligare för att bemöta de olika företagens 

behov och företagsstrukturer. 
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Abstract 

The number of environmental legislations continues to increase and the existing is regularly 

supplemented with new requirements and rules. ÅF has together with the industry and its suppliers 

developed a tool, ÅF PRS, to deal with the problems the directives cause for businesses. The purpose of 

this thesis was to identify the company's current processes for handling the directives REACH, RoHS and 

ErP, and suggest improvements to PRS in line with what was identified. 

10 industrial and retail companies were chosen based on sales and number of employees. The 

companies were required to be active in the Swedish market. The method chosen was qualitative 

interviews with the environmental managers. 

PRS, Product Regulatory Support, is a web-based tool for companies to gather information from their 

suppliers. It helps companies by automating the collection of information and allows enterprises to 

quickly get an overview if their products are compliant with current laws and legislations. 

The study showed that companies in the retail sector were more advanced in their work with 

compliance than the industry. The retail companies meant that most of their products met the various 

legislations. Among the industrial companies, the progression of implementing REACH and RoHS 

processes had reach very different stages. There were examples of those who had just started, but also 

one who claimed to already have all the information on their purchased items. 

The analysis clearly showed that ÅF PRS fulfills a purpose in the market. The interviews showed that the 

tool could be further developed to meet the different needs of companies and business structures. 
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1. INTRODUKTION 

I detta kapitel ges en bakgrund till det av studien undersökta problemet, vad målet med studien 
var och vilka begränsningar och förutsättningar som valdes eller fanns. 

1.1. Bakgrund 

Antalet miljödirektiv fortsätter att öka och de befintliga kompletteras regelbundet med nya krav och 

regler. Detta medför nya utmaningar för företag som behöver identifiera lagarna, tolka dem och sedan 

implementera processer för att säkerställa att de följer de krav som ställs på dem. ÅF menar att det 

skapar en stor konkurensfördel att att uppfylla lagar och regler – att vara compliant. 

ÅF är det ledande konsultbolaget i norden inom produktutveckling, infrastruktur, industri och energi 

med 6800 anställda och en omsättning på ca 8 miljarder SEK (ÅF, 2012). Tillsammans med några av sina 

kunder har företaget tagit fram en webbaserad kommunikationsplattform som används för att tackla 

svårigheterna med miljödirektiv så som REACH, RoHS, WEEE och Batteridirektivet.  

För att säkerställa att ett företags produkter uppfyller gällande och kommande miljödirektiv på de 

marknader där de agerar krävs att företagen har information om beståndsdelarna i de material 

produkterna består av. Detta medför ofta omfattande datainsamlingar från leverantörer, vilket är ett 

kostsamt och tidskrävande arbete som också ställer höga krav på dokumentation och spårbarhet. 

Många företag använder sig idag av kalkylprogram för arbetet, men ett optimalt verktyg för 

datainsamling bör även kunna hantera och koordinera leverantörsinteraktion, produktsortiment, lagkrav 

och dokument. 

Den framtagna plattformen ÅF Product Regulatory Support, PRS, gör detta genom att effektivisera 

kommunikationen mellan ett företag och dess leverantörer. Jämfört med traditionella tillvägagångssätt 

minskar både tidsåtgång och kostnad eftersom resurserna kan användas mer effektivt. Företaget menar 

att de minskat sina kunders kostnader med upp till 50% genom tjänsten (ÅF, n.d.). 

ÅF vet att deras service i dagsläget är en av de bästa på marknaden och de vill att den skall fortsätta att 

vara så även i framtiden. Företaget vill nu ha förslag på hur PRS skall utvecklas för att på bästa sätt 

tillgodose företags nuvarande och framtida krav och behov. 

1.2. Problemformulering 

Globala och regionala miljölagstiftningar blir allt fler och kraven de ställer på företagen och dess 

leverantörer blir allt hårdare. Utvecklingen går snabbt och det kan vara svårt för stora företag som 

agerar på en global marknad och har sin tillverkning på flera kontinenter att göra de snabba 

processändringar som ibland krävs. Frågan är hur långt företagen har kommit i arbetet med 

implementering av processer för hantering av miljödirektiv och hur de säkerställer att de uppfyller alla 

krav. 
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1.3. Mål 

Arbetet syftar till att undersöka och utvärdera ÅF PRS från ett kundperspektiv för att kunna utveckla och 

anpassa tjänsten för framtidens utmaningar och behov inom produktsäkerhet och miljölagstiftning. 

Genom användning av värdemodeller och väl valda metoder skall följande mål uppnås: 

1. Att identifiera företags nuvarande processer för hantering av REACH, RoHS och ErP. 

2. Att ta fram en funktionslista för ett framtida PRS-system. 

Där viktiga frågor som skall besvaras på vägen är: 

 Vilka problem skapar idag REACH, RoHS och ErP för detaljhandeln, dagligvaruhandeln och 

industrin? 

 Vilka baskriterier är viktiga när det gäller funktionaliteten av ett PRS-system? 

 Vilka problem löser PRS för kunderna? 

 Vad erbjuder konkurrenterna för liknande tjänster? 

 Uppfyller företagen kraven i REACH, RoHS och ErP? 

 Kan ErP implementeras i PRS-plattformen för att tillgodose några av företagens behov? 

1.4. Avgränsningar 

 Av tidsskäl har de undersökta miljödirektiven begränsats till REACH, RoHS och 

Ekodesigndirektivet, ErP. 

 Studien begränsades till 10 företag inom detaljhandeln och industrin. Företagen var alla 

verksamma på den svenska marknaden, hade fler än 1000 anställda, med inköpskontor i både 

Asien och i Sverige och en omsättning på mer än 2500 mkr. 

 Studien på PRS är utförd ur ett funktionalistiskt perspektiv, och därför utelämnas 

användargränssnitt och design under intervjuerna. 

1.5. Förutsättningar 

 Studiens tidsram var 20 arbetsveckor, heltid. 

 ÅF är ett konsultföretag som inte erbjuder produkter, utan tjänster. Denna studie är dock gjord 

utifrån perspektivet att PRS är en ”produkt”. Detta för att enklare kunna dra värdeskapande 

slutsatser direkt kopplat till PRS.  

 Förslag på hur identifierade förbättringar/funktioner bör implementeras presenteras inte i detta 

examensarbete. 
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2. METOD 

I denna del presenteras det hur examensarbetet och studien har genomförts. Från definition av 
uppgiften till teoretisk och empirisk informationsinsamling och slutligen hur dessa datahar 
analyserats och sammanställts för att presentera ett resultat. 

2.1. Fördjupning 

Innan empirisk och teoretisk data rörande compliance (arbete kring miljölagar, förordningar, standarder 

och andra krav) kunde samlas in behövdes kunskap erhållas för att förstå PRS och dess funktioner samt 

de direktiv studien begränsades till; REACH, RoHS och ErP.  

Detta gjordes dels genom bakgrundsstudier men också genom intervjuer och observationerav två 

konsulter på ÅF som arbetade med PRS på ett eller annat sätt. Vidare skaffades en förståelse av vad 

direktiven innebar och ställde för krav på tillverkare, importörer och leverantörer. Denna information 

erhölls genom granskning av direktiven samt intervjuer med de två svenska myndigheter som övervakar 

och kontrollerar efterlevnad av REACH, RoHS och ErP. Myndigheterna är Kemikalieinspektionen, KemI, 

för de två förstnämnda och Energimyndigheten för ErP. Även en kammaråklagare för miljöfrågor 

intervjuades för att ge förståelse kring tänkbara påföljder när direktiven inte följs. 

En mindre konkurrensanalys av PRS genomfördes för att identifiera liknande lösningar eller 

konsultföretag som kan tänkas erbjuda likande tjänster. Informationen samlades in genom hemsidor 

med syftet att få en ökad marknadsförståelse.  

2.2. Teoretisk referensram 

Till en början gjordes databassökningar efter artiklar rörande compliance och företags arbetsprocesser 

för att bemöta REACH, RoHS, ErP och ekodesignprocesser som innefattade miljödirektiv. Relevanta 

artiklar och studier rörande framförallt processerna för ErP visade sig dock svåra att finna.  

I ett tidigt skede valdes ett kvalitativt tillvägagångssätt för att samla empirisk data kring företags 

nuvarande processer för REACH, RoHS och ErP. Efterforskning om vad en teoretisk referensram för en 

kvalitativ studie skulle innefatta resulterade i att den varken bör definiera exakt vad som ska undersökas 

eller strukturera upp arbetet i samma utsträckning som för en kvantitativ studie (Corbin & Strauss, 

2008). Detta på grund av att teorin inte ska styra studien i för stor utsträckning. Det kan dock visa sig att 

den empiri som kommer fram genom studien redan finns studerad och att detta tidigare material kan 

användas för att erhålla djupare förståelse i de egna resultaten (Corbin & Strauss, 2008). 

Efter att tvåbegynnande intervjuer genomförts blev det tydligare hur den teoretiska referensramen 

skulle byggas upp. Artiklar, böcker och informativa webbsidor användes för att skapa en djupare 

förståelse inom affärssystem, informationshantering, kommunikation, standarder och gemensamma 

kraftansträngningar i form av branschorganisationer. 

Parallellt med denna sammanställning påträffadestidigare genomförda studier rörande företags 

compliancearbete. Speciellt en studie identifierade vilka typer av problem som kan uppstå för företag 

när de ska säkerställa compliance.  
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2.3. Empiri / Intervjuer 

En kvalitativ studie identifieras av att lämna det kända, den kunskap som redan finns, och istället 

fokusera på det som de studerade objekten säger och hur deras bild av verkligheten ser ut (Corbin & 

Strauss, 2008). 

Företagen som deltog i studien erbjöds anonymitet för att potentiellt känslig information om hur 

företaget förhöll sig emot direktiv inte skulle hindra eller begränsa deras svar.  

Intervjuobjekt 

Vid val av intervjuobjekt genomsöktes hemsidor och årsredovisningar för att identifiera stora företag 

inom industrin och detaljhandeln. Anledningen till att industriföretag valdes till studien var att PRS tagits 

fram i samarbete med industrin. Detta tyder på att industrins behov redan borde vara taget i beaktning 

och att denna kundbas var viktig för ÅF även framöver. Detaljhandeln valdes eftersom de hade andra 

förutsättningar, med en högre omsättning på produkter, produkter av varierande slag och som 

dessutom riktar sig direkt till privatkonsumenter. Företagen som valdes ut föll i övrigt in under 

kriterierna: 

 Aktiva på den svenska marknaden 

 Möjlighet för personlig intervju med den, för minst ett affärsområde, huvudansvarige inom 

compliance  

 Omsättning: >2500 MSEK 

 Anställda: >1000 st. 

 Hade produkter i sortimentet som de själva satte ut på den europeiska marknaden 

Företag valdes ut genom ovan nämnda kriterier och berörda personer på företagen kontaktades. I de 

flesta fall var det kvalitets- och miljöchefer alternativt hållbarhetschefer som tillfrågades. Tio intervjuer 

bokades, vilket sågs som ett lämpligt antal baserat på tidsramen på en månad som var avsatts för 

intervjuer. Ett flertal företag tackade också av olika anledningar nej till att medverka i studien. 

Sex av företagen som intervjuades var industriföretaginom olika branscher. Det sågs som en fördel att 

företagen verkade inom olika områden då det var allmänna compliance-processer som eftersöktes och 

inte för en speciell bransch. Ett av de sex industriföretagen valdes ut eftersom att de redan använde 

PRS. Syftet var inte att djupanalysera företagets erfarenheter av PRS utan att få en objektiv bild av hur 

de upplever sin compliance-processer utifrån samma frågebatteri som övriga företag.  

De övriga fyra företagen var detaljhandelsföretag, varav ett primärt förknippat med dagligvaruhandel. 

Företagetsprocesser efterfrågades och analyserades dock utifrån den del av sortimentet som kan 

identifieras med detaljhandelns. 

Intervjuer 

De tio intervjuerna var öppna och semi-strukturerade. Efter att första intervjun genomförts 

strukturerades frågorna till viss del om och ett antal kompletterande frågor lades till. Detta eftersom att 

diskussionerna under första intervjun i några fall tenderade att sväva iväg och fokusera på för denna 

studie irrelevanta delar. Ett frågebatteri om ca 40 öppna frågor låg till grund för de diskussioner som 

uppstod. Ytterligare följdfrågor fanns specificerade i de fall svaren blev korta. Intervjufrågorna i sin 

helhet finns bifogade i Bilaga 3. Frågorna var uppdelade efter huvudområden, för att förenkla 

svarsuppföljning: 

 Övergripande processer 
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 Kommunikation 

 Dokumentation och delning 

 Uppdateringar av direktiv 

 Programvaror 

Intervjuerna var 1-2 timmar långa vilket avgjordes av hur mycket tid intervjuobjektet hade avsatt samt 

hur pass djupa diskussionerna blev. Anledningen till att ingen längd på intervjuerna fastställdes i förväg 

berodde på att intervjuflödet inte skulle låsas till en viss frågeföljd, utan istället möjliggöra ett öppet 

diskussionsforum kring frågorna. 

Under varje enskild intervju skrevs företagets svar och tankar ner i ett öppet format, vilka tätt efter 

sammanställdes till en flytande berättelse kring de ovan nämnda huvudområdena. Parallellt med denna 

sammanställning fördes även svarenin i en stor tabell som underlättade jämförelser mellan företagens 

svar i den senare delen av studien.  

Efter att erhållna svar var importerade i tabellen, visade det sig att vissa nyckelfrågor saknade tydliga 

svar ochi vissa fall saknades svar helt. För att i så stor utsträckning som möjligt kunna dra säkra 

slutsatser följdes därför intervjuerna upp med kompletterande individuella och mer konkreta frågor 

genom mail. 

2.4. Analys 

Analysen baserades på svaren från intervjuerna, vilka sedan jämfördes med varandra och ställdes mot 

den teoretiska referensramen. För att lättare kunna jämföra de olika företagens svar bröts 

intervjusvaren ner i mindre delar. Svaren ställdes sedan mot varandra för att enklare kunna jämföra 

svaren från de olika företagen och se skillnader och likheter. 

2.5. Framtida behov för PRS 

De behov som framkommit i intervjusvar och analys sattes samman och jämfördes med de funktioner 

det befintliga PRS hade. Genom det skapades en lista på de förändringar som behövdes för att PRS 

skulle tillgodoseföretagens behov.  
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3. DIREKTIV 

I detta kapitel beskrivs de tre av studien behandlade direktiven; ErP, REACH och RoHS. Vidare 
förklaras hur tillsynen av direktiven genomförs i Sverige och vilka straff som väntar vid 
överträdelser. 

Ett direktiv inom den Europeiska Unionen är ett juridiskt verktyg använt för att harmonisera 

medlemsländernas lagstiftningar. När ett direktiv antagits på Europeisk nivå måste det också föras in i 

de nationella lagstiftningarna. Karaktäristiskt för direktiv är att de är smidiga att använda; de förpliktigar 

till ett resultat men överlåter åt medlemsländerna att bestämma hur det skall uppnås (EU, 2010).  

3.1. Ekodesigndirektivet, ErP 

Ekodesigndirektivet trädde i kraft juli 2005. Direktivet hade som mål att främja hållbar utveckling genom 

att förbättra energieffektiviteten hos energianvändande produkter (Energy using Products, EuP). Detta 

skulle sänka potentiella miljöpåverkan vilket i slutändan skulle gynna konsumenter och slutanvändare 

genom lägre energikostnader. Det estimerades att mer än 80 procent av en produkts miljöpåverkan 

bestäms under designfasen (EU-Kommissionen, 2004). Att få in ekodesigntänk tidigt i 

utvecklingsprocessen sågs således som det mest effektiva sättet att införa miljörelaterade förbättringar i 

produkter. Bakgrunden till direktivet var att marknaden inte självreglerades och att företagen fortsatte 

att producera energiineffektiva produkter. Genom direktivet kunde EU tvinga fram en förändring (Ahlén 

& Hagman Rang, 2012). 

Direktivet reviderades i november 2009 till att innefatta även energirelaterade produkter (Energy 

related Products, ErP). Ett exempel på en sådan produkt är fönster som inte själva förbrukar energi men 

som är av stor betydelse för uppvärmningen av hus. 

Ekodesigndirektivet var menat att samverka med och komplettera flertalet andra direktiv och regelverk. 

Bland dessa återfanns energimärkningsdirektivet 2010/30/EU (krav på märkning av produkter), WEEE 

2002/96/EC (hantering av elektroniskt avfall), RoHS 2002/95/EC (reglering av flamskyddsmedel och 

tungmetaller i elektronik), REACH 2006/121/EC (reglering av farliga ämnen), miljöanpassad offentlig 

upphandling Skr. 2006/07:54 (ökade miljökrav vid offentlig upphandling) och EU Eco-label (märkning av 

produkter som uppfyller utsatta miljö-, funktions- och kvalitetskrav) (Europaparalamentet och 

Europeiska unionens råd, 2009). 

Kraven (eller genomförandeåtgärderna som de kallas i direktivet) är olika beroende på produktgrupp 

och idag finns det 13 grupper med regler som hunnit vinna laga kraft. Totalt finns det 44 produktgrupper 

som är regelsatta eller som är under utredning (Energimyndigheten, 2013). Kraven sätter minimumkrav 

på energieffektivitet och syftar till att fasa ut produkter som inte uppfyller kraven. 

De produkter som väljs ut att regleras genom direktivet skall ha en betydande försäljnings- och 

handelsvolym inom EU, där de flesta reglerade produkter idag har en volym på mer än 200 000 

enheter/år (Europaparalamentet och Europeiska unionens råd, 2009). De berörda produkterna i 

direktivet skulle också ha en betydande miljöpåverkan och tillika en stor förbättringspotential, utan att 

förändringar i dem skulle medföra orimliga kostnader. Direktivet säger också att val av produkter skall 

baseras på om annan relevant gemensamskaplagstiftning finns eller om marknaden på området är 

självreglerande. Det läggs också vikt vid om det är stor skillnad i miljöprestanda mellan produkterna på 

marknaden med likvärdig funktion.  
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Genomförandeåtgärderna för varje grupp innefattar olika minimikrav som produkterna måste uppfylla. 

Kraven skiljer sig som tidigare nämnts mellan olika produktgrupper och en produkt kan påverkas av 

reglerna i flera produktgrupper. 

Alla typer av transporter exkluderades i direktivet.  

Ekodesigndirektivet antogs i EU och fördes sedan in i medlemsländernas egna lagstiftningar. Ändringar i 

direktivet kräver som för andra direktiv också ändringar i ländernas egna lagstiftningar. Införandet av 

nya eller revidering av gamla genomförandeåtgärder börjar dock gälla snart efter att de godkänts av 

Europakommissionen. 

Genom införandet av ekodesigndirektivet och med det borttagandet av många energiineffektiva 

produkter, antogs det att många av marknadens produkter skulle hamna precis över de nya 

energieffektivitetskrav som infördes. Denna utveckling motverkades genom att visualisera effektiviteten 

för konsumenterna genom det kompletterande direktivet om energimärkning (2010/30/EU) (Ahlén & 

Hagman Rang, 2012). Effekten illustreras i Figur 1 nedan, där antalet produkter på marknaden ställts 

mot dess energieffektivitet; i ett första skede innan ErP fanns, i ett andra skede där ErP implementerats 

och fasat bort de minst energieffektiva produkterna och i ett sista skede där energimärkning ytterligare 

ökat energieffektiviteten bland produkterna på marknaden. 

 

Figur 1. Illustration av effekten av ekodesigndirektivet och direktivet om märkning(Blomqvist, 2011).  

Var tredje år skall en handlingsplan för påföljande tre årutformas, i vilken nya produktgrupper 

identifieras och utreds. 

Vid skapandet av en ny grupp görs en omfattande förstudie som tar fasta på de huvudsakliga 

miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av produktens livscykel(Van Holsteijn en Kemmna BV, 

2005). Förstudien lägger grunden till ett första utkast av regelverket. Genom processen har både 

medlemsländer, intressenter och andra experter möjlighet att lämna synpunkter(eceee, 2012). 

Energimyndigheten har även löpande möten med EU-kommissionen och andra medlemsländer för att 

utbyta tankar och idéer för att påverka och förbättra direktivet. Möten med andra berörda myndigheter 

inom Sverige sker även de löpande. En djupare genomgång av processen återfinns i Bilaga 1. 
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Tillsyn och straff 

Det är enligt direktivet det företag som släpper produkten på den Europeiska marknaden som är skyldig 

att se till att produkten uppfyller alla krav som ekodesigndirektivet ställer på den. Ett företag som 

importerar en berörd produkt till EU är således fortfarande ytterst ansvarig även om företaget endast 

agerar grossist och det är ett annat företag som säljer produkterna till slutkund. För att få släppas på 

marknaden måste en produkt som omfattas av och uppfyller direktivet märkas med CE-märket. 

Energimyndigheten ansvarar för att kontrollera att produkter på marknaden i Sverige uppfyller kraven 

direktivet ställer på dem. De fungerar även som rådgivande myndighet åt de som har frågor. Testerna 

som utförs sker enligt standardiserade mallar. I de fall företag inte uppfyller kraven utdelas böter som är 

baserade på att de skall vara “kännbara”(Ahlén & Hagman Rang, 2012). Ett litet företag med låg 

omsättning får således lägre böter än stora. Vidare är det sagt att myndigheten själva betalar för inköp 

av testprodukterna och de faktiska testerna i de fall produkterna klarar testerna. I händelse av att en 

produkt inte uppfyller alla krav som ställs ligger istället kostnaden på det ansvariga företaget. Undantag 

görs dock i fall där företaget har så pass dyra produkter och så låg omsättning att de skulle gå in konkurs 

i fall hela kostnaden föll på dem. Nils Ahlén menar på att myndigheten inte skall syfta till att försätta 

företag i konkurs. 

I dagsläget är samordningen av testerna mellan medlemsländerna låg (Ahlén & Hagman Rang, 2012). 

Vidare, med anledning av att det är företaget som satt produkten på marknaden som bär ansvaret för 

den, har myndigheterna svårt att driva in böter från de ansvariga i de fall de är lokaliserade utanför 

landets gränser.  

Utvärdering av ekodesigndirektivet 2012 

I april 2012 släpptes en utvärderingsrapport av ekodesigndirektivet genomförd av The Centre for 

Strategy & Evaluation Services LLP (CSES) på uppdrag av Europeiska kommissionen. Rapporten hade för 

avsikt att utvärdera direktivets relevans, effekt, effektivitet på vilket sätt det bidrog till mervärde inom 

unionen. Den syftade också till att undersöka huruvida en utökning av direktivet till att omfatta även 

icke-energirelaterade produkter och transportmedel skulle vara lämpligt och möjligt. Studien utfördes 

med anledning av artikel 21 i ekodesigndirektivet som kräver att kommissionen ser över det med jämna 

mellanrum. Den baserades på analyser av den senast publicerade datan och inputs från en bred mängd 

intressenter (The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), 2012). 

CSES menar dock att det fanns en mängd stora och viktiga begränsningar för studien. De första 

genomförandeåtgärderna vann laga kraft så sent som slutet av 2008 eller i 2009 följt av en infasning av 

åtgärderna och en stegvis stegring av minimikraven. Endast en av dessa grupper har förflyttats bortom 

de först introducerade kraven. Ytterligare tre gruppers genomförandeåtgärder vann laga kraft inom det 

gångna året. CSES trycker också på att det saknas ny statistik på området. Statistiken från de officiella 

källorna är 2-3 år gamla och visar alltså på siffror från innan genomförandeåtgärderna sattes i drift. 

Studien visar enligt CSES på att huvudfokus för direktivet, att ta bort de minst energieffektiva 

produkterna från marknaden, är lämplig Det är också en syn som delas av majoriteten av intressenterna. 

CSES menar samtidigt att ekodesigndirektivet inte koordineras tillräckligt effektivt med reglerna kring 

miljöanpassad offentlig upphandling och EU Eco-label. Synergierna med energimärkningsdirektivet är 

dock påtagliga. 

Med begränsningarna ovan i åtanke drog CSES slutsatsen att implementationen av 

genomförandeåtgärderna för glödlampor har haft en positiv och direkt effekt på energieffektiviteten. 

Främst på grund av förbudet mot glödlampor. 
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Energieffektiviteten hos Tv-apparater, kylar, frysar, tvätt- och diskmaskiner avsedda för hemmet har 

förbättrats, men CSES menar på att det inte finns bevis för att dessa förbättringar direkt kan kopplas 

samman med genomförandeåtgärderna, även om de kan ha förstärkt den existerande trenden. 

Studien säger att det inte finns några bevis för att priserna på berörda energianvändande produkter 

påverkats negativt genom direktivet. Detta överensstämmer med liknande studier i Japan, USA och 

Australien. Studien nämner också att det inte finns en konsekvent bild av de kostnader som uppstått för 

industrin. Generellt sett verkar industrin inte drabbats av någon överdriven tilläggskostnad till följd av 

ekodesigndirektivet, även om det finns exempel på motsatser. CSES skriver att den förberedelsetid som 

finns innan kraven införs gör det möjligt för företagen att anpassa sin utvecklingsfas. Kostnadsmässigt 

påverkas också små och medelstora företag mer än stora, men inte på ett mer kraftfullt sätt än någon 

annan EU-lagstiftning. 

Utöver ovanstående konsekvenser fann CSES inte några fler negativa effekter i marknadens 

verksamheter. 

Studien pekar också på att bra kvalitativa förstudier sparar både pengar och tid för alla inblandade 

parter. Vidare framhåller de att tiden det tar att ta fram genomförandeåtgärder är lång och att detta 

beror på att kommissionen allokerat en begränsad budget till arbetet. Man pekar på att USA har runt 10 

gånger fler anställda på området med en liknande avvikelse även för dedikerade resurser. CSES menar 

på att mer specifika tidsramar borde sättas på förstudiens olika faser. 

CSES skriver vidare att om förstudierna baseras på den föråldrade statistiken, som tidigare nämnts, finns 

risk för att kraven blir för låga då de inte tar nya tekniker och marknadstrender i beaktning. Det krävs 

också bättre synkronisering mellan utvecklandet av genomförandeåtgärder och det för teststandarder. 

Det finns en stor tro att medlemsländerna inte lägger tillräckligt med resurser för att övervaka och 

verkställa kraven på ett effektivt sätt. Runt 10-20% av produkterna på marknaden ses som icke-

kompatibla med direktivet. Här menar CSES att kommissionen kan förbättra resultatet genom att hjälpa 

till med koordinering och utbyte av information. 

Vidare skrivs det också att den förväntade besparingen mellan 2005-2020 förväntas bli runt 90-120 

miljarder euro och att kostnaden för att implementera allt hos kommissionen och medlemsländerna 

landar på mellan 320 och 450 miljoner euro. Förhållandet mellan besparing och vinst är alltså väldigt 

hög, vilket enligt studien är en given anledning till att investera mer resurser i arbetet för att förbättra 

uppdagade problem. 

I teorin finns det stora miljövinster att hämta vid ett införande av icke-energirelaterade produkter. 

Studien pekar både på mat och dryck, men även kläder, möbler och rengöringsmedel som områden med 

stor miljöpåverkan. Reglering kring produktutveckling kan vara ett hjälpmedel för att ta itu med dessa 

problem. Man påpekar dock senare att det kan finnas problem med genomförandet av reglerna på 

grund av bristen på mät- och testmetoder.  

För vissa produkter, så som bilar, menar CSES att det redan finns övergripande lagstiftning och att en 

implementation i ekodesigndirektivet endast skulle medföra begränsat värde. De fortsätter sedan med 

att poängtera; för att nya delar av direktivet skall bli verksamma krävs det att både lag och översyn är 

praktiska, genomförbara och kostnadseffektiva. 

CSES avslutar studien med att säga att den inte kan användas som underlag för en utvidgning av 

direktivet till att omfatta icke-energirelaterade produkter. De skriver att innan en eventuell expansion 

kan ske behöver nuvarande gemomförandeåtgärder visa på stora framsteg. 
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3.2. RoHS 

RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances och är avsedd att fasa ut kvicksilver, 

kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade 

difenyletrar (PBDE) från elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning). Genom detta skall riskerna 

för människor och miljö minska och möjligheterna till lönsam och hållbar materialåtervinning från 

förbrukade produkter öka (Kemikalieinspektionen, 2012). 

RoHS-direktivet (2002/95/EG) vann laga kraft 2006 och sade bland annat att varje homogent material i 

en EE-produkt maximalt fick innehålla 0,1 viktprocent kvicksilver, bly, sexvärt krom, PBB eller PBDE. De 

fick heller inte innehålla mer än 0,01 viktprocent kadmium. 

De produkter som omfattades var desamma som den utrustning som fanns definierad i kategorierna 1-7 

och 10 i WEEE-direktivet. Vidare var det endast produkter släppta på marknaden efter den 1 juli 2006 

som omfattades. Reservdelar avsedda för reparation av produkterna som släppts innan detta datum är 

undantagna direktivet. Vissa användningsområden är dock undantagna från förbjudet då ämnena anses 

nödvändiga. Till direktivet finns en bilaga med undantag som gäller för reglerna. Denna bilaga genomgår 

en översyn vart fjärde år för att ta bort undantag som inte längre anses behövas. Anledningen kan till 

exempel vara att alternativa ämnen eller tekniker utvecklats (Kemikalieinspektionen, 2012). 

Från 2013 börjar ett nytt uppdaterat RoHS-direktiv (2011/65/EU) att gälla som i vardagstal kallas för 

RoHS 2. Ämnena som berörs och dess halter är desamma, men antalet produktgrupper utökas och från 

2019 omfattas all EE-utrustning. Hänvisningen till WEEE-direktivet är också borttagen och vilka 

produktgrupper som omfattas beskrivs i bilaga 1 till direktivet. Undantagen är desamma som i det 

ursprungliga direktivet, men kriterierna för nya och liggande undantag har ändrats. Undantagen är också 

tidsbegränsade till maximalt fem år (för produktkategorierna 8 och 9 är det dock maximalt 7 år), men de 

kan också förnyas eller tas bort under giltighetstiden. 

Vidare införs krav på CE-märkning för att visa att produkten uppfyller direktivet och att företagen tar 

fram viss teknisk dokumentation som styrker efterlevnaden. 

De nya produktkategorierna fasas in fram till 2019 enligt: 

 2014: Medicinteknisk utrustning och utrustning för övervakning och kontroll 

 2016: Medicinteknisk utrustning för in vitro-diagnostik 

 2017: Industriella övervaknings- och kontrollinstrument 

 2019: All övrig EE-utrustning 

Anledningen till uppdateringen av direktivet är att det rått oklarheter kring vilka produkter som 

omfattats av direktivet och att olika EU-länder tolkat direktivet olika. Ytterligare en anledning är att 

utvärderingar utförda av EU visat att målen med direktivet inte uppnåtts (Kemikalieinspektionen, 2012). 

Det saknas bland annat en definition på begreppet “släppa ut på marknaden”, vilken har tolkats som 

tidpunkten då produkten efter tillverkning eller import för första gången görs tillgänglig på EU-

marknaden (Juridiska sekretariatet, 2012).  

Direktivet ställer krav på olika inblandade parter i distributionskedjan. Tillverkarens skall bl.a. annat 

upprätta en EU-försäkran enligt till direktivet bifogad mall och tillsammans med teknisk information 

kunna uppvisa detta tio år efter utsläppande på marknaden. Tillverkaren skall också på motiverad 

begäran kunna uppvisa information och dokumentation som visar på att produkten följer reglerna 

(Juridiska sekretariatet, 2012). En EU-försäkran innehåller intyg på att gällande relevanta EU-direktiv 

uppfylls och information för identifiering av produkt och tillverkare. 
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Importörer skall säkerställa att tillverkarna utfört många av sina förpliktelser och att produkterna som 

importeras uppfyller RoHS. Även importörer skall kunna uppvisa EU-försäkran i tio år efter utsläppandet 

på marknaden (Juridiska sekretariatet, 2012).  

Även distributörerna har vissa krav på sig. I huvudsak ligger skyldigheterna mot de olika inblandade 

parterna i att ta fram och bevara dokumentation om produkterna och att vidta åtgärder när det visar sig 

att produkterna inte uppfyller direktivet. 

Senast 2014 skall EC göra en översyn av de ämnen som begränsas genom RoHS och överväga 

begränsning av ytterligare ämnen (Kemikalieinspektionen, 2012). 

3.3. REACH 

REACH (EG) nr 1907/2006 infördes i EU den 1 juni 2007 och står för Registration, Evaluation, 

Authorization and Restriction of Chemicals. Förordningen har ersatt stora delar av reglerna som gällde 

innan REACH tillkom. De flesta av reglerna i regelverket berör rena ämnen och blandningar, men vissa 

berör även ämnen i varor (Kemikalieinspektionen, 2012). Genom ett tillägg i EES-avtalet (Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet) omfattas även Norge, Island och Lichtenstein av REACH. 

Överstiger den totala importerade eller tillverkade kvantiteten 1 ton per år (sammanlagt för alla varor 

med ämnet > 0,1 viktprocent hos företaget) skall substansen och användningsområdet registreras hos 

den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Myndigheten behandlar ansökan och går igenom att den 

är fullständig och innehåller den data som krävs. De gör även en bedömning av på vilket sätt substansen 

påverkar miljön och folkhälsan. Ämnet behöver dock inte registreras om användningsområdet redan är 

godkänt eller om det går att utesluta att människor och miljö kommer att exponeras för det 

(Kemikalieinspektionen, 2010). 

REACH innehåller en lista över ämnen med hög risk (SVHC - Substances of Very High Concern). Listan är 

uppdelad i tre delar; kandidatlistan, begränsningslistan och tillståndslistan.  

Tillståndslistan, återfunnen i bilaga XIV i förordningen, innehåller ämnen som är förbjudna att användas 

eller släppas ut på den Europeiska marknaden utan tillstånd. Företag behöver således tillstånd för att 

tillverka varor innehållandes dessa ämnen. Listan innehåller också datum för när ämnet måste sluta 

användas utan tillstånd och datum för när ansökan om tillstånd senast måste inkomma. Ämnena i 

tillståndslistan kan ha undantag i form av vissa användningsområden. Varor tillverkade utanför EU får 

fortsatt innehålla ämnena även utan tillstånd, även om informationsplikten i artikel 33 i direktivet gäller 

(Kemikalieinspektionen, 2012). Substanserna i kandidatlistan kan komma att införas på tillståndslistan i 

framtiden men ingen tidsram är angiven. 

Begränsningslistan i bilaga XVII i förordningen innehåller restriktioner och förbud av ämnen som medför 

oacceptabla risker för människor eller miljö. Exempel är ftalater i leksaker, nickel i smycken och 

azofärgämnen i textil (Kemikalieinspektionen, 2012). 

Kandidatlistan innehåller särskilt farliga ämnen, vilka har egenskaper som kan medföra allvarliga och 

bestående effekter på människors hälsa och i miljön (Kemikalieinspektionen, 2012). Enligt artikel 33 i 

direktivet är ett företag skyldigt att ge viss information till sina kunder om en produkt innehåller mer än 

0,1 viktprocent av ett kandidatlistat ämne. Informationsplikten skiljer sig dock mellan konsumenter och 

företagskunder. 
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Konsumenter har rätt till kostnadsfri information från handlare inom 45 dagar från begäran. Exakt vad 

informationen skall bestå av varierar från fall till fall, men ett minimum är ämnets namn. Konsumenten 

skall få tillräckligt med information för att kunna hantera varan på ett säkert sätt.  

Företagskunder skall i samband med köp alltid få del av informationen direkt (Kemikalieinspektionen, 

u.d.). Var och hur informationen skall presenteras för företagskunder är inte standardiserat eller 

fastställt, förutom att den skall finnas tillgänglig direkt vid köp. Vissa företag har tolkat detta som att 

information på hemsidan är ok, medan andra lägger in informationen i kassasystemet, skriver på kvittot 

eller märker varorna. KemI erbjuder ingen rekommendation (Kemikalieinspektionen, 2012). 

Det finns två olika tolkningar på viktprocenten inom EU. Sverige, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland 

och Österrike stöder en tolkning som innebär att vikten av ämnet beräknas för varje enskild detalj i en 

sammansatt vara. Med denna tolkning är till exempel ett handtag monterat på en cykel fortfarande en 

enskild produkt och viktprocenten av SVHC-ämnen skall deklareras för delen separat. Andra länder 

tolkar tillsammans med EC direktivet som att ämnena skall beräknas för den totala sammansatta 

produkten (Kemikalieinspektionen, 2010). Används samma exempel som innan blir cykelhandtaget då 

en del av cykeln och SVHC-ämnena deklareras för den sammansatta cykeln och inte del för del. 

ECHA har som mål att föra upp nya ämnen på kandidatlistan två gånger per år, nu senast den 19 

december 2012(Kemikalieinspektionen, 2012). Då fördes ytterligare 54 ämnen upp på kandidatlistan, 

vilket gör att den nu innehåller 138 ämnen. Tillståndslistan innehåller 14 ämnen och begränsningslistan 

59 kategorier av reglerade ämnen innehållandes mer än 1000 ämnen.  

Medlemsländer kan föreslå nya substanser till listorna genom att lämna in dokumentation på 

substanserna, på vilken intressenter sedan kan lämna kommentarer. 

3.4. Tillsyn och straff för REACH och RoHS 

I Sverige är det kemikalieinspektionen, KemI, som är ansvariga för tillsynen av REACH och RoHS. KemI 

har ingen möjlighet att testa alla produkter utan arbetar utifrån stickprovsprincipen. Huvudansvaret för 

kontrollen ligger på företagen själva(Ramström, 2013). 

Varken Kemikalieinspektionen eller åklagare gör skillnad på stora och små företag. Finns det lagar skall 

de också följas av alla(Lindberg, 2013). KemI menar dock att de inte brukar utöva tillsyn direkt efter att 

en ny regel trätt i kraft. De försöker ha en förståelse för att det kan ta tid att implementera nya regler på 

företagen(Ramström, 2013). För REACH och RoHS har KemI hittills lagt mest fokus på 

konsumentprodukter. De utövar dock tillsyn i hela kedjan från tillverkare till försäljare (Ramström, 

2013). 

De straff företag riskerar att få om de medvetet struntar i regler kopplade till miljöbalken är oftast böter 

eller fängelse i upp till två år. Det räcker att ett företag borde ha känt till reglerna för att de skall kunna 

klassas som oaktsamma och bli fällda (Lindberg, 2013). De flesta åtalsanmälningar gjorda av KemI för 

REACH och RoHS har dock lagts ner då det inte gått att styrka brott. Ett fåtal företagsböter har utdelats 

på summor mellan 20 och 350 tusen kronor. Ofta är det inte böterna som är värst utan den dåliga 

publicitet de genererar (Ramström, 2013). Företagsboten baseras på mängden felaktiga produkter som 

satts på marknaden (Lindberg, 2013). 

Jörgen Lindberg, Kammaråklagare i Göteborg, säger att små företag oftare får problem än stora då de 

inte har resurser för de företagsfunktioner som behövs för arbete kring miljöfrågorna. 



14 

Jörgen menar också att ett CE-märke på en produkt kan komma att fria en importör från åtal i framtiden 

om produkten visar sig bryta mot RoHS-lagstiftningen. Detta eftersom uppdateringen av RoHS, som 

vann laga kraft i januari 2013, kräver att CE-märkta produkter även skall uppfylla RoHS. Således kan CE-

märket ses som en garanti från tillverkaren att produkten uppfyller lagstiftningen. 

3.5. Kemikalieinspektionens tillsyn av informationsplikten i 

REACH 

För att undersöka efterlevnaden av informationskravet i artikeln 33 i REACH hade KemI ett 

tillsynsprojekt under 2010. 14 varor köptes in och testades där 5 av dessa visade sig innehålla halter på 

över 0,1%w/w av ämnen som var upptagna på kandidatlistan. En kontroll på hur informationen enligt 

informationskravet lämnades över i leverantörskedjan visade på bristande kunskap och rutiner hos vissa 

företag. Projektet synliggjorde också att ämnen från kandidatförteckningen fanns i handeln och att 

kunskap om vart kandidatlistade ämnen fanns var bristande hos både företag och KemI 

(Kemikalieinspektionen, 2012). Fortsatt tillsyn gjordes under 2011 och 2012 och visade på stor variation 

på kunskaper och rutiner inom kemikaliefrågor hos företagen. Medan vissa företag endast saknade 

enskilda detaljer i rutinerna arbetade andra knappt med frågorna alls.  

I vissa av de fall där KemI:s analysresultat inte överensstämde med den information som lämnats av 

leverantör återfanns brister. I några fall saknades information från leverantören helt och i övriga fall 

fanns intyg från leverantör på att varan inte skulle innehålla ämnena. Intygen var i några fall så gamla 

som flera år (Kemikalieinspektionen, 2012). KemI menar att detta resultat visar på att företagen måste 

ställa krav på sina leverantörer och även hålla dessa krav uppdaterade. Vidare framhäver de vikten av 

möjliga stickprover och analyser för att kontrollera leverantörernas information. 

KemI fortsätter sin rapport med att förklara att flera företag inte kände till att anmälningsplikten enligt 

artikeln 7.2 innebär att mängden av ett kandidatlistat ämne skall beräknas för den totala mängden av 

ämnet i samtliga varor som innehåller mer än 0.1 %w/w. Detta gällde även de företag som kände till 

anmälningsplikten i sig. Företagen hade istället tolkat reglerna som att vikten skulle beräknas för varje 

sorts vara. KemI trycker även på att det inte räcker att få information om att en vara innehåller mer än 

0.1 %w/w, utan att det krävs en exakt halt för att kunna beräkna totalen.  

Företagen i KemI:s undersökning trodde att de både hade “anonyma” företagskunder som handlade 

direkt över disk och fakturakunder. Få företag kände till att yrkeskunder har rätt till automatisk 

information även vid köp över disk. 

KemI menar att det är viktigt att kommunicera kemikaliekraven till leverantörer utanför EU, som inte 

själva lyder under reglerna. De skriver att ett sätt företag beskrivit som framgångsrikt är att integrera 

kraven i övriga kvalitetskrav, vilket får kemikaliearbetet att inkluderas i inköpsfunktionen. Många 

företag skriver generella avtal med sina leverantörer, vilket KemI tycker att det är viktigt att poängtera 

är civilrättsliga avtal och inte friskriver företagen från ansvaret om varornas innehåll. Enligt direktivet är 

det företag som sätter produkten på marknaden den som är ytterst ansvarig. 

Det är ekonomiskt omöjligt för enskilda företag att analysera alla varor på alla ämnen som berörs av 

REACH. KemI menar dock att kemiska tester kan vara ett bra verktyg för att kontrollera exempelvis 

riskämnen i stickprover på riskvaror. Här krävs dock kunskap om materialen i varorna för att effektivt 

välja ut riskvaror och ämnen.  

KemI jobbar just nu på en kort guide med råd till företag på hur de skall jobba för att underlätta arbetet 

med RoHS och REACH (Ramström, 2012). 
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Tabell 1. En sammanfattning av de undersökta direktiven. 

 RoHS REACH ErP 

Tillkom 2006 (RoHS2 2013) 2007 2009 (EuP 2005) 

Akronym-
förklaring 

 

Restriction of the use 
of certain Hazardous 
Substances 

Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction 
of Chemicals 

Energy related Products 

Övergripande 
syfte 

Fasa ut sex farliga 
ämnen i EE-utrustning 

Kartlägga användningen av 
kemikalier samt begränsa 
användningen av SVHC-ämnen 

Fasa ut ineffektiva 
energianvändande och 
energirelaterade produkter 

Tillsyn i Sv. KemI KemI Energimyndigheten 

Omfattning Idag undantages viss 
industriell och 
medicinsk utrustning 

2019 omfattas all EE-
utrustning 

Tillståndslistan, 14 ämnen 

Begränsningslistan, >1000 
ämnen 

Kandidatlista, 138 ämnen 

13 aktiva produktgrupper 

44 totalt, inklusive de under 
utredning 

Informations-
krav 

Tillhandahålla relevant 
dokumentation på 
begäran. 

CE-märkning för 
RoHS2 

Ja, till företagskunder 

På begäran till privatkunder 

Nej, endast CE-märkning 

Kompletteras med 
direktivet för 
energimärkning 
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4. ÅF PRODUCT REGULATORY SUPPORT, PRS 

Detta kapitel behandlar ÅF PRS, dess affärsmodell och funktionalitet. Det förklarar hur verktyget 
används och hur ÅF utvecklar plattformen. 

ÅF har tillsammans med industrin och dess underleverantörer tagit fram en kommunikationsplattform 

med syftet att hjälpa företag att på ett kostnadseffektivt sätt hantera regulatoriska frågor. Det är 

utformat för att effektivisera kommunikationen och insamlingen av data mellan kunder och dess 

leverantörer. Plattformen är online-baserad och kräver ingen mjukvaruinstallation hos kunder eller 

leverantörer. ÅF menar att plattformen kan sänka kostnaderna för regulatorisk hantering med upp till 

50% jämfört med andra insamlingsmetoder (ÅF, 2012). 

I dagsläget får varje kund en separat installation av PRS på en fysisk server som ägs och driftas av ÅF och 

uppfyller höga krav på intrångs- och driftsäkerhet då känslig data i vissa fall hanteras. Att alla kunder får 

en egen installation betyder att en grundlösning av PRS kan installeras men att den sedan kan anpassas 

och göras om efter kundens önskemål utan att andra kunder påverkas. 

En kund använder plattformen genom att ladda upp leverantörs- med tillhörande artikelinformation. I 

PRS väljs sedan vilka regulatoriska förfrågningar som skall skickas ut och till vilka leverantörer, varpå ett 

email med information och inloggning automatiskt genereras och skickas ut på av handläggaren valt 

språk. Leverantörerna loggar därefter in och skriver in den eftersökta informationen om sina artiklar 

direkt i portalen. I PRS kallas detta för att leverantörerna deklarerar innehållet för en artikel. Om en 

leverantör har deklarerat sina artiklar och fått deklarationen godkänd av ansvarig handläggare kan 

denne inte uppdatera sin deklaration förrän en ny förfrågan skickas ut. Detta görs oftast i samband med 

att direktiven uppdateras. 

All insamlad data kan granskas online eller exporteras till egna affärssystem i Excel- eller IPC 1752-

format. Processflödet kan ses i Figur 2 nedan. 

 

 

Figur 2. Processflödet för PRS, som agerar central punkt i kommunikationen mellan ÅFs kund och dess leverantörer 

4.1. Affärsmodell 

Kunder får tillgång till PRS genom att betala en fast månadskostnad, där tillhörande kostnader för 

driftsmiljö kan variera beroende på kundens krav. Leverantörer som loggar in och deklarerar gör detta 

kostnadsfritt. 

PRS utvecklas i tätt samarbete med de företag som använder plattformen och varje kund får en 

kundanpassad version. Plattformen finns i ett grundutförande där olika moduler sedan kan läggas till, 

eller i de fall det inte finns färdiga; utvecklas.  

 

Kund 

 

Leverantör 

 

PRS 

Leverantörsdata Email & login 

Deklaration Export/rapport 
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Utvecklingen av plattformen sker via kundinitiativ. ÅF har under de gångna åren investerat betydande 

belopp i PRS, men kunderna står också för stora delar av utvecklingskostnaderna av plattformen. Ser 

kunderna behov av nya funktioner, moduler eller förändrat användargränssnitt beställer de utvecklingen 

från ÅF. Kundanpassningarna berör bara den aktuella kunden, men nyutvecklade funktioner kan vid 

intresse sedan även köpas av övriga kunder till en implementeringskostnad. Ser företaget att den nya 

funktionaliteten vidareutvecklar plattformen kan den många gånger också samutvecklas mellan ÅF och 

kunderna för lägre kostnader. Vidare har ÅF nyligen börjat ta ut ett mindre utvecklingstillägg vid sidan av 

månadsavgiften för att täcka löpande underhåll och viss utveckling. 

PRS - en del av en större lösning 

ÅF har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med regulatoriska och miljömässiga frågor. PRS är en del av 

detta och löser tillsammans med omkringliggande konsulttjänster kundernas regulatoriska problem. 

Som konsultfirma är ÅF tydliga med att det inte är en produkt de erbjuder genom PRS utan en lösning. 

Kundernas nytta av plattformen går således inte att beräkna enbart utifrån de funktioner som PRS 

tillhandahåller. Den kunskap om PRS och regulatoriska frågor som vid behov kan tillhandahållas måste 

även tas med i beräkningen. 

Oftast behövs nya processer på företagen för att kunna hantera de regulatoriska frågorna runt PRS. 

Dessa processer kan vara att identifiera regulatoriska krav, hantera insamlad information och sedan 

agera utifrån om företaget visar sig bryta mot några bestämmelser. De olika stegen illustreras i Figur 3 

nedan. ÅF säljer in PRS tillsammans med dessa kringliggande konsulttjänster som ett paket. 

 

Figur 3. ÅF tillhandahåller tjänster för hela den regulatoriska kedjan 

4.2. Funktioner 

PRS är, som tidigare nämnts, helt webbaserat och nås genom en webbadress från vilken dator som 

helst. Eftersom ÅF säljer PRS som en tjänst och inte produkt finns egentligen ingen bestämd 

funktionalitet; plattformen kan utvecklas till att bli vad helst kunden vill. Lösningarna och funktionerna 

på plattformen ser olika ut hos olika kunder och är anpassade till respektive företags behov. Med 

anledning av detta är det svårt att tala om en exakt grundplattform. En ny kund har dock möjlighet att få 

tillgång till följande utvecklade funktioner: 

 5 olika språk 

 Hantering av användarkonton med olika behörigheter 

 Lägga till, ändra och ta bort leverantörsinformation 

 Lägga till, ändra och ta bort artikelinformation 

 Skicka deklarationsförfrågningartill leverantörer, med möjligheten att skicka samma förfrågan 

till många samtidigt 

 Skräddarsy E-postmallar för olika sorters utskick och språk 

 Stöd för insamling av data och dokument rörande REACH, RoHS, China RoHS, WEEE, 

Batteridirektivet och CCC 
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 Granska och godkänna inskickade deklarationer 

 Generera rapporter över artikelstatus för tydlig överblick 

 Ämneslistor över relevanta direktiv med namn på ämnena och en länk till förklaring på ECHAs 

hemsida 

 Statusinformation i form av diagram över utskickade förfrågningar till leverantörer 

 Funktionalitet för att hantera kundförfrågningar om artiklar och sammansatta produkter 

 Ett system för uppgifter och påminnelser för handläggarna 

 Möjlighet att exportera deklarationer till Excel och IPC 1752-standarden 

Nedan följer en genomgång av respektive funktion. 

Språkalternativ 

PRS finns i grundutförandet tillgängligt på fem olika språk, varav svenska och engelska är två. Språket 

byts genom att klicka på en för varje språk dedikerad flagga upp i högra hörnet på portalen. 

Administratörer har möjlighet att ändra översättningar direkt i PRS-plattformen. 

Användarkonton 

PRS är anpassat för olika användare och har i grundutförandet idag användarkonton specialanpassade 

för administratörer, handläggare, företagsrepresentanter och leverantörer. 

Administratörer har åtkomst till alla företagets inställningar, insamlad data och statistik. De kan lägga 

upp nya användarkonton, importera leverantörer & artiklar och ansvarar för styrningen av företagets 

portal. Administratörer har även befogenheter att hantera e-postmallar och är de som uppdaterar listan 

med SVHC-ämnen efter en direktivuppdatering. 

Handläggare går igenom insamlade deklarationer och antingen godkänner eller skickar tillbaka dem till 

leverantör för förtydligande. I de fall filer bifogats som utlåtande går även handläggaren igenom dessa 

och tar beslut om utlåtandet kan användas som underlag eller ej. Handläggaren har åtkomst till alla 

menyer rörande leverantörer och kan även skicka iväg förfrågningar till leverantörerna och acceptera 

inkomna deklarationer. 

Företagsrepresentanter är menade att kunna se all information men utan att kunna ändra den. Personer 

under denna användargrupp är tänkta att vara intresserade av att se data och statistik över det 

insamlade materialet för att kunna exportera det och föra det vidare i organisationen till t.ex. ledning 

eller utvecklare. Företagsrepresentanter har tillgång till samma vyer som handläggarna, men kan inte 

lägga till, ändra eller ta bort någon information. 

Leverantörer har möjlighet att redigera sin egen företags- och kontaktinformation samt skicka in 

deklarationer på det en kund frågat efter. Det visas även statistik över hur många artiklar som kunden 

önskar få svar på, hur många av dessa som är färdigdeklarerade och hur många som har accepterats av 

handläggarna. Viss vägledning vid deklarationerna ges i form av förklarande texter för direktiven samt i 

vissa fall länkar för mer information på ECHAs hemsida. De har även tillgång till en lista över alla SVHC-

ämnen och länkar för mer information om dem. 

Hantera och importera leverantörsinformation 

För att kunna kommunicera med leverantörer och skicka ut informationsförfrågningar till dessa behövs 

leverantörsinformation. Informationen importeras enklast genom att fylla i och ladda upp en Excel-mall 

som finns tillgänglig för administratörer och handläggare. Den inbyggda kommunikationen i PRS sker 

genom email, men för att handläggare också skall ha möjlighet att kontakta leverantörerna på andra 
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sätt förs även övrig kontaktinformation in så som kontaktperson och dennes position på företaget, 

fullständig adress, telefonnummer och fax. Förutom leverantörens namn finns det möjlighet att lägga in 

leverantörsnummer/ID för snabb identifiering. 

Varje leverantör har en loggbok kopplat till sig med information synlig för administratörer och 

handläggare. Loggar skapas automatiskt vid utskick av mail och kan även läggas in manuellt av de båda 

användargrupperna. Systemet används för att få en historisk överblick över kommunikationen med 

varje leverantör och vad som sagts.  

Vidare finns möjligheten att ladda upp och koppla filer till varje leverantörsprofil. 

Hantera och importera artikelinformation 

På samma sätt som det går att importera leverantörer finns möjligheten att importera artiklar med 

tillhörande information till PRS. Information som kan läggas in är bland annat artikelnamn, information 

om vilken eller vilka leverantörer artikeln köps in från och deras artikelnummer. Vidare går det att 

koppla de direktiv artikeln berörs av. 

Informationsförfrågningartill leverantörer 

Informations-/deklarationsförfrågningar skickas ut för varje direktiv för sig. Önskar ett företag svar om 

REACH och RoHS rörande en leverantörs artiklar skickas således två separata förfrågningar ut till 

leverantören. 

Alla utskick, inklusive påminnelser, sker manuellt och handläggaren kan filtrera leverantörer utifrån en 

mängd parametrar för att ta fram dem förfrågan skall skickas till. Handläggaren kan bland annat välja att 

skicka ut förfrågan till de leverantörer som aldrig tidigare fått en förfrågan, de som fått en förfrågan men 

inte loggat in i PRS inom 14 dagar, de som loggat in men inte skickat in svar eller de leverantörer som 

har skickat in svar. Filter finns även för det språk leverantören önskar få förfrågan på. 

Efter att leverantörer filtrerats ut och markerats väljs den förskrivna mall som skall användas vid 

utskicket, varpå utskicket kan förhandsgranskas innan det skickas ut till valda leverantörer. 

E-postmallar 

E-postmallar används för att effektivisera och standardisera utskicken till leverantörer. Det finns fyra 

olika typer av mallar: 

 förfrågan om information om artiklar som saknar tidigare insamlad data 

 förfrågan om att uppdatera tidigare inskickad information om artiklar 

 utskick av användaruppgifter 

 påminnelser 

I mallen skrivs en standardrubrik, vem utskicket skall ha som avsändare och meddelandetexten. Varje 

mall kopplas till ett specifikt direktiv. 

Insamling av data och dokument  

När en deklarationsförfrågan skickas ut från PRS till leverantörer medföljer en länk och 

användaruppgifter till portalen. Väl inloggad har leverantören möjlighet att deklarera de artiklar som 

kunden frågat om. Har kunden frågat om deklarationer för flera olika direktiv deklareras varje artikel en 

gång för varje direktiv. Leverantören får automatiskt upp statistik om hur många artiklar som behöver 

deklareras, hur många som redan är inskickade och hur många deklarationer som har accepterats av 

kunden (handläggarna kan välja att inte acceptera deklarationen om informationen är ogiltig eller oklar). 
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När en leverantör har fyllt i nödvändig information och skickat in en deklaration fyller den anställde i sitt 

namn och lovar samtidigt att den information som fyllts i är sanningsenlig. 

I dagsläget finns moduler till PRS för insamling av data för sex olika direktiv; REACH, RoHS, China RoHS, 

Batteridirektivet, WEEE och CCC. Hur dessa är uppbyggda och vilken information som samlas in beror på 

vad den kund som ursprungligen beställde modulen önskade vid tillfället för beställningen. Nedan finns 

beskrivet hur modulerna för REACH och RoHS fungerar. 

REACH: Syftet med deklarationen är att samla in information om vilka artiklar som innehåller mer än 

0,1% (viktprocent) av ett eller flera SVHC-ämnen, och om så är fallet, i vilken koncentration ämnena 

finns representerade i varje artikel. Om inget ämne förekommer, deklareras det genom att markera 

motsvarande ruta invid varje artikel. Alternativet är att bifoga en fil/ett utlåtande med information som 

möjliggör att handläggaren kan ta ställning. För att förenkla för leverantörer vars alla artiklar är REACH-

godkända finns möjligheten att klicka på en knapp för att markera alla artiklar som SVHC-fria på samma 

gång. 

RoHS: Syftet med deklarationen är att få information om vilka artiklar som uppfyller och vilka artiklar 

som inte uppfyller RoHS. Modulen, som den ser ut i dagsläget, samlar inte in information om vilket 

ämne som berörs eller dess koncentration. På samma sätt som för REACH-deklarationer finns en knapp 

för att snabbt svara på att alla artiklar uppfyller RoHS-kraven. 

Granska och godkänna inskickade deklarationer/svar 

Handläggarna har tillgång till en lista som visar leverantörer med inskickade deklarationer som ännu inte 

godkänts. Under varje leverantör listas sedan alla inskickade icke-godkända artikeldeklarationer. 

Handläggaren ser vad leverantören svarat för varje artikel och kan öppna ev. bifogade filer. 

Handläggaren har möjlighet att acceptera en deklaration om informationen är förståelig och godtagbar. 

Om inte har handläggaren möjlighet att skicka tillbaka artikeln till leverantören med en kommentar för 

omdeklaration. 

Generera rapporter över och exportera artikelstatus 

PRS har möjlighet att generera två olika slags rapporter: 

 En lista över alla leverantörer med antal accepterade och obesvarade artiklar, deklarationer som 

är påbörjade av leverantör och antal deklarationer som inte påbörjats alls. 

 En lista över alla deklarerade artiklar med tillhörande artikel- och deklarationsinsinformation 

och tidpunkter för senaste utskickade deklarationsförfrågan, senaste svaret och senast en 

handläggare accepterade en deklaration. 

Informationen i rapporterna går att filtrera för att få fram den eftersökta informationen. Rapporterna 

går även att exportera till Excelformat och IPC 1752. 

Lista över SVHC-ämnen 

Om kunden valt att lägga in modulen för REACH i PRS finns en lista över SVHC-ämnen, dess namn, CAS-

nummer, registreringsdatum och en länk till ECHAs hemsida för vidare information. Listan uppdateras 

manuellt av administratörer. 
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Statusinformation i form av diagram över utskickade förfrågningar till leverantörer 

På startsidan, efter att ha loggat in, visas diagram över svarsstatistiken på utskickade 

deklarationsförfrågningar för varje direktiv. Statistiken går att filtrera för att visa alla leverantörer 

samtidigt eller en leverantör i taget.  

Genom stolpdiagram kan de inloggade se hur många leverantörer som svarat. På samma sätt visas 

information om artikelstatus på utskickade deklarationer; hur många artikeldeklarationer som 

accepterats, besvarats, delvis besvarade men inte inskickade och hur många som ligger helt orörda hos 

leverantörerna. Vidare visas stolpdiagram över hur många accepterade artikeldeklarationer som inte 

uppfyller direktivet och hur många som gör det.  

 

Figur 4. Stapeldiagram som visar på leverantörernas och artiklarnas deklarationsstatus 

Funktionalitet för att hantera kundförfrågningar 

Genom att fylla i en Excelmall tillgänglig genom PRS och sedan ladda upp denna i PRS kan handläggare 

och administratörer skapa kundförfrågningar i portalen. Denna funktion möjliggör för handläggarna att 

se statusen för utvalda artiklar och sammansatta produkter med många ingående artiklar. 

Uppgifter och påminnelser för handläggarna 

Det finns möjlighet att koppla uppgifter till artiklar och leverantörer i PRS. Ett statusmeddelande för 

varje uppgift visar hur långt kommen den är. En ny uppgift får statusen ”ny” för att slutligen klassas som 
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”avslutad” när uppgiften är genomförd. Däremellan finns ett antal olika statusmeddelanden att välja 

mellan. Det går att tilldela andra användare uppgifter och skicka befintliga uppgifter vidare till andra 

ansvariga.  

4.3. Användargränssnitt och funktionalitet 

Användargränssnittet i PRS är avskalat och enkelt, och visas i Figur 5 nedan. Plattformen är uppbyggd 

genom fyrkantiga fält i olika färger. ÅF menar att gränssnittet är uppbyggt på detta sätt för att göra 

informationen tydlig och lättåtkomlig.  

 

Figur 5. Användargränssnittet på PRS, ur en fiktiv leverantörs perspektiv 

Länkar markeras med understruken blå text och funktionsknappar tydliggörs genom användning av den 

vanliga standardiserade knappdesignen. Symboler och ikoner används i låg grad. Animerade bilder, pop-

ups och reklam återfinns inte i PRS. 

Användaren manövrerar sig på hemsidan genom menyn som är lokaliserad längst upp på sidan, 

nedanför loggan. Menyn skiljer sig åt beroende på användarkonto. 

Klickar användaren på knappar eller länkar laddas sidan om för att visa det önskade innehållet. 

Funktionalitet som möjliggör interaktiv design (så som AJAX) används inte i dagsläget. 
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4.4. Konkurrerande lösningar 

En genomgång av konkurrerande lösningar återfinns i bilaga 2. Nedan återfinns en sammanfattning av 

bilagan. 

Det finns en mängd konsultföretag med en mer eller mindre tydlig koppling till regulatoriska tjänster. 

Det är dock inte möjligt att avgöra om dessa har tillgång till någon egenutvecklad mjukvara, likt PRS, för 

insamling av regulatorisk data utifrån företagens hemsidor. 

Det finns konkurrerande lösningar där de två framstående är Assent och BOMcheck. 

Assent tillhandahåller både en webbaserad plattform och kringliggande konsulttjänster som, genom 

informationen som finns tillgänglig på företagets hemsida, tycks vara mycket likt det ÅF erbjuder. 

Företaget beskriver plattformen som mycket kompetent och den enda bild som visar programvarans 

gränssnitt visar på ett mycket välutvecklat och modernt användargränssnitt. Assent tycks dock inte 

verka i Sverige.  

BOMcheck finns i Sverige och utvecklas i samarbete med ett antal stora globala tillverkare. Plattformen 

tillåter både fullständiga materialdeklarationer och deklarationer av begränsade ämnen. Systemet 

bygger på att leverantörer kan ge flera kunder åtkomst till samma artikeldata, vilket gör att de inte 

behöver göra flera deklarationer för samma artikel för olika kunder. Till skillnad mot PRS är det 

leverantörerna som betalar en licensavgift för att använda plattformen och inte dess kunder. 

Gränssnittet på BOMcheck är, likt PRS, enkelt utformat. BOMcheck säljs som verktyg utan runtliggande 

konsulttjänster. 

Q point Technology tillhandahåller en liknande portal som PRS vid namn GDX. Portalen tycks ha de flesta 

stora funktioner som PRS erbjuder, samt en del till. Systemet kan samla in deklarationer för REACH och 

RoHS, samt fullständiga materiallistor. GDX låter också leverantörerna dela samma artiklar med flera 

leverantörer för att inte behöva deklarera en artikel mer än en gång. 
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5. TEORETISK REFERENSRAM 

Här presenteras fakta och studier som ger en djupare förståelse rörande de områden som de 
intervjuade företagen belyste. Detta material, tillsammans med empirin, ligger till grund för 
analysen som presenteras senare. 

5.1. Compliance i verkligheten 

Texten som återfinns i detta kapitel är uteslutande ifrån en studie i två delar (Brown, 2009) &(Brown, 

2011), och speglar svaren från de över 400 deltagande företagen  

Att göra ett företag konkurrenskraftigt ställer i dagsläget höga krav på väl utarbetade verktyg och 

processer. En av svårigheterna är att fler och fler produktfokuserade direktiv måste följas och de krav 

som ställs ofta sträcker sig genom hela leverantörskedjan. Direktiven är många gånger också svårtolkade 

och gråzonerna för vad som är krav och inte är snarare regel än undantag. Jim Brown menar genom 

citatet nedan att direktiven bara blir fler och fler.  

”There were no regulations that impact fewer companies this year than two years ago” – Jim Brown 

(2009) 

Jim Brown är VD och grundare av Tech-Clarity, ett självständigt undersökningsföretag som genomfört en 

studie i två delar med totalt över 400, primärt tillverkande, företag. Studien undersöker hur företagen 

bemöter ”product environmental compliance” samt identifierar kritiska problemområden. Studien 

identifierar att REACH och RoHS är de två direktiv som flest företag berörs av (80 % av de undersökta 

företagen). Vidare identifieras även att 89 % av de företag som berörs av RoHS också berörs av REACH. 

Om en produkt visar sig att inte vara compliant kan det medföra ett flertal stora problem för ett företag, 

där de mest påtagliga kan vara straffavgifter, dåligt rykte och lanseringsförseningar. Detta kan leda till 

förlorade marknadsandelar och i slutändan högre kostnader för företaget. 

Ett av de första direktiven som slog igenom på riktigt var RoHS. Många företag antog denna utmaning i 

en projektbaserad form eftersom att man trodde att det var en engångsföreteelse. Dessa företag har 

idag märkt att det hela handlar om hållbara lösningar för att ta fram produkter som möter alla direktiv 

som ställs, och kontinuerligt uppdateras. 

I slutändan handlar framgångsrikt regulatoriskt arbete om kostnadseffektiva processer som 

effektiviserar arbetet och möjliggör upprepningsbara steg för att säkerställa compliance. Företag vill inte 

bryta mot lagar och vill göra det rätta för miljön, speciellt med tanke på att trenden går åt att kunna 

marknadsföra sig som ”gröna” företag. 

För ett produktföretag är det många faktorer som påverkar hur lyckad en produktlansering blir i 

slutändan. Några av de faktorer som är direkt kopplade till produkten och som oundvikligen påverkar 

varandra är kvalitet, kostnad och compliance. Den senare delen av Jim Browns studie visar att 

compliance har ökat som påverkande faktor för hur lyckad en produktlansering blir. 

När vikten av compliance-arbete utvärderas så är det värdefullt att ha i åtanke att detta inte bara 

handlar om att försöka bemöta obligatoriska krav, utan faktiskt också att minska alla de risker som det 

medför att inte bemöta direktiven. Merparten av de företag som var med i studien menar att de är 

införstådda med de risker det medför att inte vara compliant. Frågan är hur företag ska kunna begränsa 

riskerna, inklusive dåligt rykte, försämrad produktkvalitet på grund av sena ändringar och många fler. 
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Problemen som företag ställs inför när det handlar om hållbara produkter sträcker sig utanför den egna 

verksamheten, där leverantörskedjan är en stor problemfaktor, vilket visas i Error! Reference source not 

found..   

 

Figur 6: Företagens största utmaningar, enligt dem själva, vad gäller compliance (flera svarsalternativ tillåtna därav 
>100%), modifierad efter (Brown, 2011) 

Det är ofrånkomligt att informationen om produktinnehåll återfinns hos leverantörerna menar Brown. 

Tyvärr är det inte bara brist på medvetenhet eller kunskap hos leverantörerna som spelar in, utan även 

att vissa leverantörer ser ämnesdata som en företagshemlighet och känslig information utifrån ett 

konkurrensperspektiv. Att inte kunna få in korrekta data från leverantörer medför en risk för köparen, 

som i slutändan har ansvar för vad de levererar till sina kunder. 

Ytterligare en faktor att ta i beaktning är hur pass säkra företagen kan vara på att den information som 

inkommit från en leverantör är korrekt eller inte. Flera företag från Browns studie menar att de upptäckt 

otillräckligheten med att endast få in dokumentation på att leverantören är compliant. De större 

tillverkarna i studien har bemött detta problem genom att utöver dokumentation, utföra 

kompletterande valideringar så som fysiska tester. Progressiva tillverkare samlar systematisk in testdata 

för att med tiden upptäcka vart och hos vilka leverantörer som brister tenderar att uppstå. 

Hur information från leverantörer samlas in tenderar att variera, vilket visas i Error! Reference source 

not found.. Det är inte alla företag som strävar efter att ha total kontroll på ämnesinnehållet i sina 

komponenter. Brown menar dock att det i längden inte är hållbart att samla in simpla, övergripande 

certifikat eftersom direktiven är så pass dynamiska, där REACH-uppdateringar på halvårsbasis är ett 

exempel. 
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Figur 7: Detaljnivå på compliance-information insamlad från leverantörer (flera svarsalternativ tillåtna därav 
>100%), modifierad efter (Brown, 2009) 

Informationsteknik 

Det blir otroligt viktigt att upprätta bra processer, som är dynamiska och passar olika typer av direktiv. IT 

är nyckeln till en hållbar process, och det gäller varje del som rör compliance-arbetet, från insamling till 

interna processer. Att göra det möjligt att använda mjukvarusystem har stor betydelse, och Brown 

menar att manuellt arbete bör ses som ett undantag i en miljö där regelverk och direktiv ständigt 

förändras. Vartenda företag i Browns studie betonade också själva vikten av att kunna använda sig av 

mjukvarulösningar på något sätt.  

Att dokumentera compliance-information, med allt från krav, komponentdata och ämnesdeklarationer 

elektroniskt i en databas sparar både tid och pengar eftersom att det tillåter snabba responstider vid 

förfrågningar. Detta då informationen blir sökbar och kopplad direkt till produkter och komponenter. 

För ett utvecklingsföretag är detta av ännu större vikt då anställda som behöver ha tillgång till 

informationen, så som konstruktörer, kan få detta i ett tidigt stadium i produktframtagningsprocessen. 

Kort kan det sägas att det är viktigt att göra informationen synbar och lättåtkomlig för den som behöver 

ha tillgång till den, vilket interna IT-system så som PDM- och PLM-system har som funktion om de 

används på rätt sätt. Det kräver då även att de är länkade till informationsdatabaser som hanterar 

compliance-data. Jim Brown förklarar med egna ord vikten av sammanlänkade system i följande citat: 

”Automation makes a sustainable approach efficient, improving compliance at a lower total cost” – Jim 

Brown (2009) 

Det är inte bara internt som ett mjukvarusystem är användbart; IT kan också underlätta insamlandet av 

information från leverantörskedjan. Men att arbeta effektivt med compliance ställer stora krav på att 

även insamlingen av information sker på ett effektivt sätt. 

Konsekvens 

Ett av grundproblemen när det gäller compliance, som också nämnts tidigare, var att samla in värdefull 

och användbar information från leverantörerna. Brown identifierar i sin studie att en stor utmaning för 

alla inblandade är att hantera informationen på ett konsekvent sätt. Studien visar att sätten företagen 

samlar in ämnesinformation för inköpta artiklar på varierar stort. I en ideal värld vore det mer lämpligt 
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om insamlandet kunde ske på ett standardiserat vis. För att minimera friktion i leverantörskedjan borde 

företag försöka gå mot standardbaserade sätt att samla in compliance-information på. Brown menar att 

de flesta företagen för den närmsta tiden framåt behöver vara beredda på och acceptera att få 

information från leverantörer i flera olika format. Det absolut viktigaste är att få in information, men om 

man öppnar upp för olika format från leverantörer krävs det att informationen standardiseras internt 

för att möjliggöra kostnadseffektiv uppföljning, delning och analys. Här är IT-verktygen återigen en viktig 

byggsten. 

5.2. Informationshantering och -delning 

Studien som genomfördes av Jim Brown (2011) visade på att IT är nyckeln till ett effektivt compliance-

arbete. Att få tillgång till ämnesdata rörande en produkt på ett kostnadseffektivt sätt är väldigt relevant 

och önskvärt. Brown nämnde att automatisering är ett hållbart sätt att förbättra compliance-arbetet på. 

Genom att samla alla inkommen data i en databas, som är sammankopplad med kringsystem, öppnas 

det upp för ett mer effektivt användande av resurser. 

Affärssystem 

Att förhållandena ständigt förändras för ett företag är ingen nyhet och detta gäller inte bara compliance. 

Förändringarna sker globalt och med den påtagligt snabba utvecklingen av tekniska produkter ökar 

behovet av bra informationsflöden för att vara konkurrenskraftig. En nu välkänd kärnpunkt är att 

sammankoppla alla de olika IT-systemen som ett företag använder sig av för att få en klar överblick över 

all information som är relevant för olika ändamål(Samuelson, 2004). 

Sedan affärssystem först introducerades under tidigt 1990-tal har de blivit en självklar del av en 

framgångsrik organisation. Funktionen är att samordna och integrera alla de olika interna IT-systemen 

till en kärna. Att implementera ett nytt affärssystem är mycket kostsamt och inte heller helt 

okomplicerat eftersom omfattningen ofta är stor och komplext sammankopplad (Samuelson, 2004). 

Affärssystem betecknas på engelska med akronymen ERP som står för Enterprise Resource Planning 

(Ekodesigndirektivet som också förkortas ErP är stavat med litet ”r”). Det finns en mängd olika 

funktioner och IT-system som bygger upp grunden för ett affärssystem. Funktionerna skapar 

tillsammans kärnan i ett företag. I Error! Reference source not found. illustreras ett exempel på hur 

några av de viktigaste funktionerna tillsammans skapar den data och det informationsflöde som är ett 

affärssystem.  
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Figur 8: Exempel på viktiga funktioner i ett affärssystem 

Den centrala delen av ett affärssystem är databasen som importerar och exporterar data till och från de 

olika funktionerna. Varje separat system behöver också kunna kommunicera med vart och ett av de 

övriga systemen. Hur konkurrenskraftig en organisation är har mer och mer gått åt hur väl dessa 

arbetsprocesser och system är implementerade genom verksamheten. Den ökade tekniska utvecklingen 

ställer också högre krav på väl etablerade informationsflöden internt, men även externt genom hela 

värdekedjan (Stjernlöf & Wigren, 2004).  

I Error! Reference source not found. ovan återfinns några exempel på separata IT-system i en 

rganisation, bland annat PDM-systemet som idag nästan är mer känt som PLM (Product Lifecycle 

Management), om de inte är uppdelade. Detta system hanterar all information rörande produkter, och 

används ofta för att koppla samman alla de delar som beskriver och är en produkt, vilket t.ex. är CAD-

ritningar, kravhanteringar, materialdata och grundläggande produktionsunderlag. Utifrån PDM-

systemets funktion framgår det ett behov i att kommunicera med bland annat SCM (Supply Chain 

Management), där information som rör hela produktflödet exempelvis inköp, lager, transporter och 

distribution hanteras. Vidare behöver viss data föras vidare till, eller finnas tillgängliga för system som 

säljenheter och kundsystem (CRM).  Det är tydligt att ett behov av att kunna få tillgång till information 

från alla IT-system för att medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter är mycket stort.  

Information som lagras i ett affärssystem kommer inte alltid initialt från interna parter, utan kan ibland 

komma från extern part, t.ex. en leverantör. Många gånger handlar det om information rörande just 

inköpta produkter eller komponenter, leveranser och priser vilka sedan också ska förmedlas till nästa 

steg i kedjan, såväl externt som internt. Att kommunicera, skicka och dela information på ett enkelt, 

resurseffektivt och billigt sätt är av stor vikt för upprätta en konkurrenskraftig verksamhet, men det 

finns olika sätt att göra det på (Stjernlöf & Wigren, 2004). 
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EDI 

Behovet av kommunikation mellan olika företag har alltid funnits och Electronic Data Interchange, EDI, 

skapades för drygt 30 år sedan för att lösa delar av behoven. Det är idag en väletablerad IT-teknologi 

inom affärsvärlden och kan definieras som ett sätt att överföra elektroniska standarddokument (t.ex. 

inköpsordrar) mellan organisationer (GXS, 2013) och är främst associerat med informationsöverföring 

mellan köpare och leverantör (Riggins & Mukhopadhyay, 1994). Grundbehovet låg i viljan att minska 

pappersbaserade transaktioner och öka effektiviteten. Enligt Lee och Ahn (2009) ökar fördelarna med 

EDI i proportion med hur automatiserat och integrerat hela flödeskedjan av information är. 

Varje företag lagrar sina data på ett speciellt och ofta unikt sätt, vilket försvårar överförandet av 

information i ett standardiserat format. De klassiska EDI-mjukvarulösningarna hanterar detta genom att 

konvertera strukturerad data till ett standardformat. Detta tolkas sedan och sätts samman i det format 

som det mottagande företaget/affärssystemet använder sig av. Dessa formateringar sker datorstyrt, 

utan hjälp av en fysisk person. Kravet är att båda parter implementerat ett EDI-system som kan tyda 

informationen (Yao, et al., 2010). Error! Reference source not found. illustrerar relationen och flödet av 

dokument mellan, i detta fall, en köpare och en leverantör.  

 

Figur 9: Flödesbild av informationsdokument med EDI mellan köpare och leverantör 

Överföringen kan ske direkt mellan två parter eller via ett så kallat VAN (Value Added Network) som 

fungerar som en sorts överföringstjänst för säker transfer av elektroniska dokument och data. 

På senare tid, med den påtagligt ökade användningen av internetbaserade teknologier, har EDI blivit 

bredare i användbarhet(Yao, et al., 2010). De tidigare sätten att överföra informationsdokument, t.ex. 

via en tredje part (VAN), har i stor utsträckning ersatts med internetbaserade EDI-system, vilket har flera 

fördelar. Ökad precision, produktivitet och snabbare överföringstider är några fördelar som de 

internetbaserade systemen medför (Chan & Swatman, 2000). Det är viktigt att ha en väl utarbetad 

kontroll- och utvärderingsmodell av sitt EDI-system för att säkerställa att inga allvarliga fel uppstår och 

att säkerheten håller den nivå som krävs. Speciellt om internet används som systembärare (Lee & Ahn, 

2009).  

Molntjänster 

Cloud computing, eller datormoln, är tjänster som möjliggör en gemensam och platsoberoende åtkomst 

av storskaliga IT-resurser över internet (Mell & Grance, 2011)(Engström, 2011). Begreppet datormoln är 

bara ett par år gammalt men tjänsterna som erbjuds ökar ständigt. 

De klassiska interna IT-avdelningarna har börjat gå från att sköta implementation av system och 

systemadministration till att fokusera på att välja systemleverantörer och hantera support. IT-resurser 

har kommit till det stadiet där de istället för att erbjudas som produkter erbjuds som tjänster. Företagen 

har i allt större utsträckning börjat outsourca operationell IT, som inte är en del av organisationens 

kärnverksamhet (Motahari-Nezhad, et al., 2009). 
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Affärsmodellen går ut på att ge kunden tillgång till mjukvaruapplikationer och/eller databaser via 

molnet/internet, vilket ger enkel åtkomst. PRS är en form av molntjänst som ger kunderna möjlighet att 

lägga delar av sin verksamhet på en lättåtkomlig webbapplikation med integrerad 

kommunikationslösning. Fördelarna med att bedriva processer via molntjänster är bland annat 

flexibiliteten och att kostnaderna i många fall minskar. Detta eftersom att IT-lösningar erbjuds som en 

typ av prenumerationstjänst (Motahari-Nezhad, et al., 2009). I en ständigt föränderlig värld, både vad 

gäller efterfrågan och utbud, är det i många fall ekonomiskt säkrare att utforska nya marknader och 

tekniker med tjänster som erbjuder prenumerationsbetalning snarare än en stor grundinvestering som 

förväntas ge hög avkastning (Hugos & Hulitzky, 2011). 

De tjänster som leverantörer av molnlösningar erbjuder varierar stort i funktion men också i hur mycket 

frihet och driftsansvar kunden har över lösningen. Det finns tre olika servicemodeller av molntjänster 

och enligt NIST (National Institute of Standards and Technology, USA), som är ett organ inom U.S. 

Department of Commerce, definieras de tre modellerna SaaS, PaaS och IaaS enligt Error! Reference 

source not found.(Badger, et al., 2012). 

Tabell 2: De tre olika servicemodellerna, enligt NIST (Badger, et al., 2012) 

SaaS (Software as 
a Service) 

Kunden erbjuds möjlighet att använda en leverantörsframtagen applikation 
som körs på en datormolnstruktur. Applikationen kan nås från flera olika 
klientenheter, antingen direkt via en webbläsare eller via ett 
programgränssnitt. Kunden varken driver eller bestämmer över 
molnstrukturen och inte heller utformningen av applikationen, med undantag 
för möjlighet till individuella inställningar i applikationen. 

PaaS (Platform as 
a Service) 

Kundens frihet har här ökat i jämförelse med SaaS. Kunden erbjuds att på en 
datormolnstruktur köra egenutvecklade eller inköpta applikationer som är 
framtagna med leverantörens verktyg. Kunden har inte kontroll över 
molnstrukturen i form av nätverket, servrar, lagring, operativsystem och drift 
men bestämmer över applikationsfunktioner och gränssnitt. 

IaaS 
(Infrastructure as 
a Service) 

Kunden erbjuds datorkraft (dvs. bl.a. processorer och diskutrymme) och kan 
köra applikationer och egen mjukvara. Kunden har inte kontroll över 
molnstrukturen men däremot operativsystem, lagring och applikationer. 

 

Den vanligaste formen av molntjänster faller inom SaaS, som erbjuder färdiga applikationer där 

användaren betalar en fast månadsavgift eller kan anpassa kostanden genom att öka eller minska 

användningen av tjänsten (Andersson, 2010). Det krävs ingen direkt teknisk kompetens för att ansluta 

sig till eller använda sig av en SaaS-applikation vilket underlättar uppstart. PRS faller under denna 

kategori. 

Inom företagsvärlden har även webbaserade affärssystem de senaste åren fått en större marknadsandel 

och blivit ett alternativ till de klassiska aktörernas affärssystemlösningar (Andersson, 2010). Enligt Jonas 

Andersson, som har mångårig erfarenhet av affärssystemimplementationer, håller denna bransch på att 

gå över mot webbaserade tjänstelösningar. CRM-system har sedan 10-15 år varit vanligt förekommande 

som SaaS-lösningar, men mer och mer av organisationers verksamhetsområden kan på sikt vara på väg 

ut i molntjänster. Anledningen är att lösningarna kommer att växa i funktionalitet och flexibilitet 

(Andersson, 2010).  En av fördelarna med molntjänster är enkelheten vid uppdateringar, både vad gäller 

basfunktioner men också vid gränssnitt och användarvänlighet (Motahari-Nezhad, et al., 2009). 
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Möjligheterna är många men det finns givetvis vissa hinder och utmaningar med webbaserade system. 

En av synpunkterna är att det fortfarande är ett relativt ungt alternativ till de klassiska affärssystemen. 

Det gör att funktionalitet och kundanpassning är begränsad vad gäller att bära företags hela system och 

vitala funktioner. Vad som talar för lösningen är att det är relativt enkelt att flytta affärsprocesserna till 

molnet i omgångar, där företaget tar en del i taget. Generellt är det inte lika enkelt att påverka hur och 

när en SaaS-applikations funktionalitet uppgraderas eller uppdateras. Dessa sker löpande när 

systemleverantören väljer att göra det. Detta beror dock på om det är en SaaS-applikation som flera 

olika kunder är anslutna till samtidigt (Andersson, 2010). Prestandan är också en sak som Jonas 

Andersson tar upp som en känslig faktor. Vår uppkoppling blir emellertid ständigt snabbare och bättre 

och det är bara en tidsfråga innan de håller samma nivå som lokalt installerade system (Andersson, 

2010). Jonas avslutar med följande: 

”De webbaserade systemen har kommit för att stanna” – Jonas Andersson (2010) 

Samarbete mellan köpare och leverantör rörande IT-implementation  

För att exempelvis EDI ska fungera krävs det ett samarbete mellan köpare och leverantör, då båda 

parter måste anamma tekniken och arbetsprocesserna. Detta samarbete underlättas sannolikt om 

relationen varit lång och god (Spralls, et al., 2011). En studie gjord av Sivadas, Holmes och Dwyer (2012) 

visar vad som påverkar hur lyckad en gemensam implementation av IOS (inter-organizationalsystems) i 

en köpare-leverantörsrelation blir.  

Studien utgår från att det finns en initiativtagare i projektet och identifierar bland annat att samarbetet 

påverkas av hur hjälpsam initiativtagaren är. Det handlar både om att erbjuda hjälp och resurser för att 

komma igång med projektet och att företaget visar att de finns tillgängliga ifall problem uppstår, så att 

dessa kan lösas tillsammans.  

Slutresultatet av implementationen påverkas också av hur pass förberedd den tillfrågade parten är för 

processer rörande nyimplementationer av teknikkaraktär. Ett företag från studien belyste dock att det 

egentligen inte spelar någon roll om den tillfrågade är redo eller ej, om det ändå på rätt sätt erbjuds 

hjälp och vägledning från början. Detta såg de också som självklart då slutresultatet skulle gynna dem 

själva (Sivadas, et al., 2012). 

Vidare påverkas även sådana implementationsprojektet av hur pass beroende den ena parten är av den 

andra, affärsmässigt. Den ena partens beroende är den andres övertag och ett övertag kan användas för 

att antingen koordinera och motivera eller utnyttja (Sivadas, et al., 2012). Här nämndes det också att om 

den tillfrågade firman var i beroendeställning borde det företaget vid behov be om hjälp redan i ett 

tidigt skede för att inte riskera och äventyra relationen. 

En annan faktor studien lyfter fram är hur de två företagen kan relatera till varandra vad gäller 

arbetssätt och normer generellt. Ju starkare denna koppling uppfattas, desto enklare är det att känna 

vilja och motivation till att samarbeta. Organisationer med en långt gången relation där förståelse och 

ett ömsesidigt behov av varandra har fått växa fram över en längre tid stärker detta normativa band 

(Sivadas, et al., 2012). 

Alla dessa faktorer spelar in för hur pass engagerad och tillgiven den tillfrågade blir och därmed också 

hur pass lyckat ett sådant samarbete blir för parterna (Sivadas, et al., 2012). 
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5.3. Kommunikation i en köpare-leverantörsrelation 

Att driva ett företag med allt vad det innebär ställer krav på god intern informationshantering och goda 

relationer med leverantörer och kunder. Studier har visat att tilliten i en köpare-leverantörsrelation 

föregås av bra kommunikation(Doney & Cannon, 1997)(Morgan & Hunt, 1994). Men vad är bra 

kommunikation? I och med dagens väl utbredda internetburna teknologier har kommunikationsvägarna 

blivit fler och det är kanske inte alltid självklart vilken väg som bör tas och varför. Studier har identifierat 

vad som påverkar valet av kommunikationsmedel i en köpare-leverantörsrelation, och valet beror dels 

på vart, rent tidsmässigt, i relationen som kommunikationen sker samt vad som ska hanteras (Ambrose, 

et al., 2008).  

En köpare-leverantörsrelation inleds oftast med personliga träffar och sedan utvecklas relationen till att 

övergå mer och mer till telefon- och mailkontakt. Dessa tre kommunikationsmedier är generellt de 

vanligaste i denna typ av relation. En studie gjord av Ambrose, Marshall, Fynes & Lynch visar på att man 

efter en längre tids relation återgår till en större del träffar igen. Vid en konflikt uppstår ett kritiskt skede 

i val av kommunikationsmedium. Detta ligger i koppling till att en konflikt oftast går hand i hand med 

tvetydighet och därför lämpar sig rikare medier bättre för att optimera utfallet (Ambrose, et al., 2008). 

När relationer är osäkra på grund av antingen nya krav från köparen eller på grund av förmågan hos 

leverantören, används email som det primära kommunikationsmediet. Här behöver någon av köparen 

eller leverantören ta initiativet till att återfå kontroll över relationen och detta eftersom att osäkerheten 

annars tenderar att stiga och allvaret i konflikten tillta. Ett vanligt kompletterande 

kommunikationsmedel är i sådana lägen telefonsamtal, som med högre rikhet än email, minimerar 

missuppfattningar och förtydligar tvetydigheter i handlingar eller beteenden (Ambrose, et al., 2008). 

Behovet av att kommunicera, eller förmedla information som kommunikation i detta fall är, springer ur 

två drivkrafter; att reducera osäkerhet och/eller tvetydighet(Ambrose, et al., 2008). 

Osäkerhet 

Galbraith definierar osäkerhet som skillnaden mellan den mängd information som behövs för att lösa en 

uppgift och den mängd information som redan innehas (Galbraith, 1977). Daft och Lengel (1986) menar 

att osäkerheten minskar när informationen ökar.  

Tvetydighet 

Den andra drivkraften är för att reducera tvetydigheter, vilket i sin tur inte direkt behöver vara kopplad 

till brist på informations utan snarare hur informationen har tolkats (Daft & Lengel, 1986). Tvetydighet 

medför förvirring och brist på förståelse, och i en situation där tvetydighet har uppstått är det inte 

optimalt att ställa ja/nej-frågor.  

Media Richness Theory 

Kommunikation har inte alltid varit ett högprioriterat område, men med en ökad användning av IT-

lösningar har även intresset på senare tid ökat (Leek, et al., 2003)(Jap & Mohr, 2002). Några som tidigt 

förstod vikten av genomtänkt organisatorisk kommunikation var Daft och Lengel (1984) som införde 

konceptet ”Media Richness Theory” och det definieras som potentialen för ett informationsmedium att 

förmedla kunskap mellan olika parter för att minska otydligheter. Mediets rikhet bl.a. förstärks av vilka 

sinnen som används för att ta in informationen. Vilka kommunikationsmedier som finns tillgängliga, 

både internt i men också mellan olika organisationer, förändras ständigt tillsammans med IT-verktygens 

utveckling (Ambrose, et al., 2008). Daft och Lengel (1984) lade grunden för en skala som rankar olika 
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kommunikationsmediers rikhet utefter olika variabler. Denna har utvecklats av många och i Error! 

Reference source not found. illustreras en modern tolkning med dagens teknologier. 

 

Figur 10: Grafisk vy över effektiv kommunikation och ”Media Richness Theory”, modifierad efter (Daft & Lengel, 
1984) 

Ursprungsskalan har i detta fall expanderats för att bland annat även innefatta teknologier som email 

och EDI (Electronic Data Interchange). Skalan tydliggör vikten av att välja den mest effektiva 

kommunikationskanalen för ändamålet, och att ett opassande val i annat fall kan påverka 

informationsöverförandet negativt och försvåra förståelsen. Trots att både EDI och email har en nästan 

direkt återkopplingstid är de inte uppe bland de rikaste medierna eftersom att det är svårt att frångå 

skriven eller numerisk data och därmed låta mottagaren använda flera sinnen(Stephens, 2007). 

Enligt Daft och Lengels teori, ska den kommunikationskanal som är bäst lämpad för ärendet väljas. 

Funktionen av kommunikationen är, som sagt, att reducera osäkerhet och/eller klargöra tvetydigheter. 

Det sistnämnde ställer krav på förhållandevis komplex kommunikation, där flera olika perspektiv och 

synvinklar enkelt behöver kunna tas upp för att förståelse och lärande mellan inblandade kan ske. För 

detta behövs ett medium som tillåter kvick feedback och en interaktion som medför förståelse, vilket 

återfinns bland medierna med högre rikhet, som generellt är just mer språkliga och visuella. När det 

gäller osäkerhetsreduktion är det bristen på data som är i centrum och det löses enklast med att tillföra 

information. I detta fall kan magrare medier, alltså med lägre rikhet, vara tillräckliga för att förmedla 

dessa data (Donabedian, 2006). De absolut magraste medierna kan vara t.ex. numerisk data, som inte 

innehåller något naturligt språk eller andra ”ledtrådar” för att underlätta förståelse.  

5.4. Standarder 

Som tidigare nämnts bör företag enligt Jim Brown (2011) på sikt försöka gå mot att använda standarder 

vid insamling av data från leverantörer. Detta för att underlätta för alla inblandade i hela värdekedjan. 



35 

Kortfattat kan en standard beskrivas som en norm med krav som ska uppfyllas, för att säkerställa en viss 

kvalitetsnivå. Det kan ses som att standarder underlättar att rätt och trovärdig information förmedlas till 

en mottagare, och ökar säkerhet, tillförlitlighet och prestanda för produkter och tjänster (Techstreet, 

2013). 

Det finns väldigt många olika typer av standarder som är framtagna för olika ändamål. En av de 

vanligare grupperna kallas för teknisk standard, och består oftast av ett formellt dokument som 

fastställer gemensamma tekniska kriterier, metoder eller processer. Tekniska standarder kan sen delas 

in undergrupper som t.ex. testmetodsstandard, standardförfarande eller standardspecifikation (CEN, 

2013). 

Funktionen av en teknisk standard är att harmonisera handel och informationsflöden mellan 

interorganisatoriska aktörer och göra det enklare att säkerställa kvalitet och säkerhet (ASTM 

International, 2013). För enskilda företag skapar även standarder en möjlighet att minska kostnader och 

harmonisera de egna processerna (CEN, 2013). När det handlar om konstruktion, tillverkning och affärer 

i allmänhet är det vitalt för leverantörer, inköpare och användare av material, produkter eller tjänster 

att förstå och komma överens om alla krav. Tekniska standarder spelar i dessa fall en stor roll och de, 

generellt sett, frivilliga standarderna kan ibland komma att bli obligatoriska om de antas av antingen en 

regering eller accepteras i ett avtalskontrakt (SIS, 2013). 

Standarder kan upprättas av i stort sett vem som helst men några vanliga exempel är större enskilda 

företag, konsortium, regeringar eller nationella organisationer/institut, branschorganisationer eller 

internationella standardiseringsorganisationer. Exempel på större organisationer som arbetar med att 

utveckla standarder är ISO (International Organization for Standardization), ASTM International 

(American Society for Testing and Materials) och CEN (European Committee for Standardization). Ett 

exempel på en internationellt accepterad miljöstandard är ISO 14001 som berör utförandet av en 

organisations miljöledningssystem(SIS, 2013). Denna och många andra standarder kan också certifieras 

och i Sverige finns det ca 10 företag som är ackrediterade att genomföra detta. Att bli certifierad 

bekräftar att företaget följer de krav som ställs för den specifika standarden. 

Nationella, regionala (t.ex. EU) och internationella standarder är ett sätt att kringgå tekniska 

handelshinder, både mellan interlokala och mellan internationella organisationer (ISO, 2013).  Dessa 

hinder uppstår på grund av olikheter i tekniska regelverk och standarder som utvecklats av oberoende 

lokala företag eller organisationer. En standard blir proportionellt så stor och etablerad som dess 

användarbas. 

Standard för insamling av material- och ämnesdata 

I en relation mellan köpare och leverantörer är standarder ofta ett hjälpmedel för hantering av 

återkommande informationsöverföring som sedan lagras på ett standardiserat sätt. Ett exempel på 

sådan information är ämnesdata för en artikel. Ofta tillhandahålls de delar som utgör en produkt, som 

t.ex. material, komponenter och andra tjänster över nationsgränser. Incitamentet till att skapa 

internationella standarder ökar och det för att harmonisera och möjliggöra en gemensam syn på 

miljöaspekter.  

En stor del i att förenkla insamlandet av data för både köpare men också leverantörer är införandet av 

standarder vid direktförfrågningar av information. Vad gäller insamlandet av materialdata har 

användandet av standarder generellt inte ökat avsevärt (Brown, 2011).  Det finns dock en standard som 

enligt Browns studie ökade i användning med 28 % mellan 2009 och 2011 och det var IPC 1752. 
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IPC 1752 har tagits fram av IPC - Association Connecting Electronics Industries, en ackrediterad global 

branschorganisation vilka beskriver sig som dedikerade till att främja god konkurrens och finansiella 

framgångar för sina medlemmar (IPC, 2013). Som namnet avslöjar, fokuseras arbetet mot 

elektronikindustrin och IPC har idag över 3300 medlemmar. IPC 1752 har som 

materialdeklarationsstandard fått ökad spridning till flera branscher, tack vare att standarden finns 

tillgänglig i flera olika varianter. Enligt en studie gjord av Tech-Clarity (2011) har det visat sig att inom 

bilindustrin samt flyg- och försvarsindustrin har användandet av standarden stigit med 21 % respektive 

27 % mellan 2009 och 2011. 

Det finns fyra olika varianter, eller klasser som organisationen kallar det, av IPC 1752, vilka erbjuder 

varierad form av deklarering. Från att i klass A deklarera om produkten möter det efterfrågade 

direktivet eller ej till att i klass D kunna lämna fullständig materialdeklaration (IPC, 2010). En överblick 

över de olika varianterna kan ses nedan i Error! Reference source not found.. 

Tabell 3: Detaljnivå på deklareringar utförda med IPC 1752, klass A-D (IPC, 2010) 

Klass Beskrivning Deklarationstyp Detaljerade krav 

A Rapportering i Ja/nej-format Ja/nej Leverantören deklarerar om 
produkten möter det 
efterfrågade direktivet eller ej 

B Rapportering av 
materialgrupper 

Materialgrupp Leverantören deklarerar 
mängden av olika 
materialgrupper i produkten 

C Rapportering av 
ämneskategorier i JIG-101 för 
produkten 

 

Rapportering av andra 
ämneskategorier på 
produktnivå  

Ämnen och 
ämneskategorier 

Leverantören delger massa 
och/eller koncentration av 
ämneskategorier i JIG på 
produktnivå om över 
gränsvärdet 

 

Andra ämnen kan läggas till, och 
rapporteras på produktnivå. 

D Ämnesrapportering på 
homogen materialnivå 

Alla ämnen Leverantörer delger plats, 
massa och/eller ppm av ämnen 
på homogen materialnivå 

 

IPC 1752 är en deklarationsstandard i form av ett XML-baserat PDF-dokument. XML-formatet (Extensible 

Markup Language) gör att ifyllda deklarationer inte behöver bearbetas manuellt utan kan läsas av och 

automatiskt lagras i en databas med hjälp av mjukvara. IPC har själva inget program för det men har 

upprättat en användarguide som underlättar för tredjepart att utveckla program (IPC, 2013).  

För den elektrotekniska industrin finns det en organisation som heter Consumer Electronics Association, 

CEA, som tillsammans med några av världens ledande industriföretag tagit fram en standard, JIG 101 

(Joint Industry Guide). Standarden listar material och ämnen som behöver deklareras av leverantörer till 

tillverkare av elektrotekniska produkter (JIG, 2012). Även International Electrotechnical Commission, 

IEC, listar ämnen som bör deklareras. IEC tillhandahåller en webbaserad databas med standarden IEC 

62474, där ämnen, ämnesgrupper och materialklasser som leverantörer bör deklarera utefter 

presenteras(IEC, 2013). Deklarationstandarden IPC 1752 gör det möjligt för leverantörer att, sedan 

december 2012, deklarera direkt utefter båda dessa listor (IPC, 2010)(IPC, 2013). 



37 

Gemensam materialdatabas för bilindustrin 

International Material Database System, IMDS, byggdes upp av fordonsindustrin i slutet av 90-talet som 

ett svar på ökande krav om rapportering av materialdata i fordonen. Istället för att alla 

fordonstillverkare skulle arbeta fram egna system, krav och ämneslistor beslöt sig Audi, BMW, Daimler, 

Ford, Opel, Porsche, Volvo och Volkswagen att utarbeta gemensamma. Idag används systemet av fler än 

30 fordonstillverkare och har accepterats som branschstandard inom fordonsindustrin(IMDS, u.d.).  

IMDS, som är molnbaserat, används av tillverkare och leverantörer för att hantera miljömässigt viktig 

materialdata för artiklar använda främst i fordon. Fordonstillverkare och leverantörer får tillgång till 

systemet genom att logga in på IMDS:s hemsida. Systemet är gratis att använda och HP (Hewlett 

Packard), som ansvarar för driften, säljer sedan kringsystem och tjänster för bättre hantering av data 

och processerna runtomkring(IMDS, u.d.). IMDS hanterar förutom fordonsspecifika lagar även REACH.  

Genom att skapa fullständiga materiallistor för sina artiklar och sedan skicka dem uppåt i 

leverantörskedjan kan leverantörerna sprida informationen vidare, för att slutligen nå 

fordonstillverkarna. Leverantörskedjan kan bestå av leverantörer i flera led och genom att systemet 

tillåter leverantörer att skicka vidare information som kommit underifrån fortplantas informationen i 

hela kedjan. För tillfället är över 80’000 leverantörer anslutna (PTC, 2011). Eftersom leverantörerna 

ombeds fylla i fullständig materialdata kan systemet jämföra den ifyllda informationen och automatiskt 

flagga för ämnen som finns i systemets lista över farliga ämnen (IMDS Service Center, u.d.). 

Järnvägsbranschens standard för insamling av data om farliga ämnen 

UNIFE är en branschorganisation för europeiska företag som sysslar med design, tillverkning, underhåll 

och renovering av rälsbundna transportsystem, delsystem och kringutrustning. Syftet med 

organisationen är att verka för sina medlemmars intressen inom EU såväl som på en internationell 

nivå(UNIFE, u.d.). 

Organisationen har arbetat fram en lista över farliga ämnen med en tillhörande mall för 

ämnesdeklarationer. Detta är tänkt att standardisera arbetet inom branschen och på så sätt förenkla för 

leverantörer som inte behöver ha koll på flera olika listor och sätt att deklarera. Det underlättar också 

för UNIFE-medlemmarna som inte behöver lägga tid på att underhålla egna listor över ämnen eller ta 

fram mallar. 
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6. FÖRETAGSINTERVJUER 

I detta kapitel beskrivs svaren som framkom under företagsintervjuerna. Intervjuerna är 
uppdelade i detaljhandelsföretag och industriföretag för att ge en tydligare bild av skillnaderna. 

Tio intervjuer genomfördes på utvalda stora företag. Fyra av de intervjuade företagen arbetade inom 

detaljhandeln och sex inom industrin. Intervjuerna syftade till att undersöka huruvida företagen hade 

uppmärksammat direktiven REACH, RoHS och ErP, hur deras processer var uppbyggda för att hantera 

direktiven och hur arbetet fortlöpte. Företagen och de intervjuade parterna hålls hemliga i denna 

rapport.  

Inom begreppet detaljhandel i texten nedan ingår även dagligvaruhandel. 

6.1. ErP 

ErP-direktivet berörde sex av de tio företagen på något sätt. Alla fyra detaljhandelsbolag var berörda. 

Under intervjuerna framkom dock att direktivet inte utgjorde några större problem för företagen som 

kunde avhjälpas med ett kommunikationsverktyg likt PRS. Ett av detaljhandelsbolagen hade svårigheter 

med att tolka vilken produktkategori vissa av dess produkter befann sig under. Ett av industriföretagen 

sa att det problem de såg var att komma ner till de energiförbrukningsnivåer direktivet krävde. Förutom 

ett behov av att standardisera testmetoder såg de inga direkta problem. Framförallt menade vissa 

industriföretag att arbetet låg internt och inte krävde någon vidare kommunikation med andra parter.  

Direktivet krävde att viss information lades upp på företagens hemsidor och att viss information även 

skrevs med på produkternas förpackningar. 

Med anledning av svaren gick intervjuerna inte djupare in i problemen, utan fokuserade på REACH och 

RoHS. Problemen som uppkom med dessa direktiv, vilka behandlas i kommande kapitel, upplevdes båda 

som svårare och mer relevanta för kommunikationsplattformen PRS. 

6.2. REACH och RoHS-arbetet 

Alla tio företag berördes av REACH och åtta av de tio företagen berördes av RoHS. Ett av företagen som 

inte berördes hade undantag för alla sina användningsområden. Det andra menade att de inte 

omfattades av någon produktkategori förrän om några år. De anonymiserade företagen visas i Tabell 4 

nedan. 

Tabell 4. De intervjuade företagen och om de berördes av REACH och RoHS. Detaljhandelsföretagens förkortningar 
slutar på ”D” medan industriföretagen slutar på ”I”. 

 Detaljhandel Industri 

  F1D F2D F3D F4D F5I F6I F7I F8I F9I F10I 

Berörs av REACH ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

Berörs av RoHS ja ja ja ja ja ja ja ja nej nej 
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6.3. Detaljhandeln 

Organisation och kommunikation 

Alla intervjuade detaljhandelsbolag hade en miljögrupp som ansvarade för miljöarbetet. Upplägget i 

organisationen skiljde sig stort mellan de fyra olika företagen med olika grupper och personer som 

utförde arbetet. Kemikaliearbetet tycktes i två fall kommit igång på allvar för drygt ett år sedan och för 

de övriga två hade kemikaliearbetet pågått under en längre tid. 

Miljögrupperna hade breda arbetsuppgifter som förutom miljö också ofta innefattade kvalitet som 

helhet och CSR. Antalet anställda som sysslade med riskbedömningar och kemikalieanalyser varierade.  

Arbetet var i samtliga fall välrotat uppåt i organisationen och de ansvariga för miljöfrågorna kände stort 

stöd uppifrån. Företagen hade alla tydliga mål för arbetet och tydliga processer. 

Det var miljögruppen som ansvarade för att identifiera och tolka lagar och direktivuppdateringar. Hur 

dessa regler och tolkningar sedan delgavs de anställda varierade mellan företagen. Dels fördes 

informationen vidare direkt till produktchefer och tekniker. Möten med inköp var vanligt. Andra sätt var 

genom E-post, intern kvalitetsmanual, uppdaterade produktspecifikationer och utbildningar. 

Inköpsavdelningen ansågs behöva en del kunskap om de krav som ställdes på leverantörerna och dess 

artiklar. Dels för att kunna ställa rätt frågor och få in rätt information, men även för att de inte skulle 

förhandla bort krav företaget ställde på sina leverantörer. Vissa leverantörer ville ta betalt för de krav 

som ställdes (t.ex. SVHC-deklarationer) och då var det viktigt för inköp att veta att det inte var 

förhandlingsbart då det var ett EU-krav. 

Att ha låg personalomsättning kunde hjälpa ha kvar kunskapen om risker och förenkla det dagliga 

arbetet. 

Tabell 5. Sammanfattande detaljer från stycket om detaljhandelns organisationer 

  

Stöd från företagsledning Genomgående stort 

Miljögruppens ansvarsområden Breda arbetsuppgifter, ofta inkluderat miljö, kvalitet och CSR 

 

Hur kraven på leverantörerna ställs 

Tre av fyra detaljhandelsföretag hade inkluderat kemikaliereglerna i nya leverantörskontrakt. Det 

företag som valt ett annat utförande hänvisade istället till reglerna i varje inköpsorder. Majoriteten av 

företagen hade också uppdaterat kontrakten för artiklar som funnits länge i sortimentet. Ett av 

företagen hade dock inte hunnit uppdatera alla kontrakt vid tillfället för intervjun. De övriga företagen 

skickade regelbundet ut nya kontrakt (en gång per år, vid varje direktivuppdatering respektive i varje 

inköpsorder). 

Alla detaljhandelsföretagen hade skapat egna listor över ämnen som de förbjöd, begränsade eller 

krävde in deklarationer för. De hänvisade samtidigt många gånger till direktivens ämneslistor, för att 

enklare kunna hantera uppdateringar av direktivens ämneslistor. Genom att hänvisa till listor online 

kunde företagen också lämna över ansvaret att hålla sig uppdaterad på listorna till leverantörerna. Ett av 

företagen menade dock att de kontaktade leverantörerna när de såg att ett direktiv höll på att 

uppdateras. 
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Listorna hos företagen gällde globalt inom företaget och för alla leverantörer. 

Tre av företagen hade fört in skrivelser om riskämnen kopplade till olika produktgrupper och vilka 

testmetoder som skulle användas för att undersöka innehållet. De skrev då också med om testerna 

skulle skickas in eller endast behövde vara tillgängliga vid förfrågan från företaget.  

Ett av företagen hade helt förbjudit användningen av SVHC-ämnen. På så vis behövde företaget inte 

heller försöka tvinga leverantörerna att skicka in SVHC-information – det skulle inte finnas något att 

deklarera. 

Det fanns vid tillfället för denna rapport två olika tolkningar inom EU för hur SVHC-information skulle 

samlas in. Sverige tillsammans med fler andra länder menade att informationen skulle samlas in för 

varje enskild detalj i en sammansatt vara. Andra länder tolkade REACH som att det räckte med att SVHC-

deklarationer samlades in för den sammansatta varan som levererades från leverantören. Företagen 

inom detaljhandeln hade valt att tolka lagtexten på mycket olika sätt. Två företag samlade in SVHC-

informationen på komponentnivå i artikeln och den sista som en sammansatt vara från leverantör. 

Tabell 6. Sammanfattande detaljer från stycket om hur kraven ställs på leverantörerna 

  

Kemikaliereglerna ställdes till 
leverantörerna genom 

I de flesta fall leverantörskontrakt, ett fall i varje 
inköpsorder 

Hade uppdaterade kontrakt med 
kemikaliereglerna för samtliga artiklar 

Ja, ett av företagen var dock i slutskedet av uppdateringen 

Kopplade riskämnen till produktgrupper 
i kontrakten 

Ja, hos 3 av 4 företag 

Tolkade definitionen av en ”artikel” i 
REACH-direktivet 

Mycket olika 

 

Vilken information krävs in? 

Tre av företagen menade att genom att skriva på leverantörskontrakten (eller acceptera beställningen; 

för det företag som inkluderade kraven där) visade leverantörerna att de förstått de krav som gällde och 

att de bl.a. skulle skicka in information om SVHC-ämnen. Det företag som helt förbjudit SVHC-ämnena 

behövde inte bekymra sig om att försöka få in SVHC-informationen och övriga två skickade ut 

deklarationsförfrågningar till leverantörer av högriskprodukter. Det sista av de fyra företagen krävde in 

REACH-deklarationer för alla inköpta artiklar. 

Samma filosofi gällde när det kom uppdateringar av REACH; leverantörerna förväntades uppfatta dem 

själva och skicka in den information som behövdes. Det företag som förbjudit användningen av SVHC-

ämnen skickade vid direktivuppdateringar ut nya kontrakt för att återspegla de ny förbjudna ämnena 

och dess testmetoder. Ett av företagen sa dock att de höll en dialog med leverantörerna om de såg att 

uppdateringar var på gång. 

Ett av företagen krävde endast in svar från leverantörerna om artiklarna innehöll SVHC-ämnen. I de fall 

de var fria från ämnena behövde leverantörerna inte höra av sig. Ett av företagen krävde, som tidigare 

nämnts, alltid in REACH-deklarationer för inköpta artiklar. Det sista företaget av de tre som inte helt 

förbjudit SVHC-ämnen krävde alltid in svar från leverantörerna i de fall företaget valt att skicka ut en 

deklarationsförfrågan (för riskprodukter). I de fall artiklarna inte setts som riskprodukter och företaget 
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inte aktivt skickat ut en förfrågan förväntades dock inget svar. Detta gällde både vid inköp av nya artiklar 

och för gamla artiklar efter en uppdatering av REACH. Om inga deklarationer inkom antog hälften av 

företagen antingen att artiklarna inte innehöll SVHC-ämnen eller att den sist inskickade 

artikeldeklarationer fortfarande stämde. 

Företagen tyckte generellt att det var svårare att samla in informationen för REACH och RoHS än att få 

till de interna processerna för att följa direktiven. Ett av företagen menade dock att det svåraste med 

direktiven var att kraven var otydliga och generella. 

Alla fyra företag arbetade med att riskbedöma artiklarna som köptes in. Inget av detaljhandelsföretagen 

litade fullt ut på sina asiatiska leverantörer utan krävde ofta in kemiska testrapporter från tredje part för 

alla eller delar av de inköpta artiklarna. För leverantörer från EU var förtroendet mer varierande. Ett av 

företagen tyckte att deras leverantörer från EU hade sämre koll på kemikaliereglerna än Asiaterna. Två 

arbetade utifrån samma riskbedömningsprinciper som för de asiatiska leverantörerna. Ett företag 

menade att leverantörer från EU också lyder under REACH- och RoHS-direktiven och således borde vara 

rädda om sitt eget skinn och följa reglerna. De menade att leverantörerna från EU borde vilja hålla sin 

rygg fri och inte bryta mot reglerna och således litade företagen på dem. Under intervjuerna framkom 

det information om att vissa leverantörer aldrig hört talas om REACH. 

Under intervjuerna nämndes det också att vissa företag tittade på vilka andra stora kunder olika 

leverantörer hade för att bilda sig en uppfattning om dem. Det var ett gott betyg om de hade IKEA eller 

någon ur bilindustrin som kund. 

Förutom riskbedömning av artiklar undersökte två av företagen möjligheten att riskbedöma 

leverantörer och produktgrupper. Genom att genomföra riskbedömningar på produktgrupper ville 

företaget hjälpa inköparna att ställa rätt frågor till leverantörerna. 

Inget av företagen krävde in fullständiga materiallistor (bortsett för mat). Samtliga trodde dock att det 

skulle komma att bli vanligt i framtiden. 

Det var endast ett av de fyra detaljhandelsbolagen som förde diskussioner (eller funderat på att göra så) 

i olika branschorganisationer för att försöka standardisera arbetet med insamlingen av 

materialinformation.  

Tabell 7. Sammanfattande detaljer från stycket om vilken information som krävs in från leverantörerna 

  

Upplevde att de följde reglerna i REACH 
och RoHS 

Alla detaljhandelsbolag upplevde att de följde reglerna i 
REACH och RoHS 

Förväntade sig att leverantörerna själva 
skulle uppfatta uppdateringar av REACH 

I hög grad. Ett av företagen skickade ut nya kontrakt med 
förbjudna ämnen och ett annat menade att de höll en 
dialog med leverantörerna om uppdateringar. 

Svåraste av: samla in information från 
leverantörerna eller interna processer 

Generellt var det svårare att samla in informationen för 
REACH och RoHS än att få till de interna processerna för att 
följa direktiven 

Krävde in kemiska testrapporter från 
tredje part 

Ofta för asiatiska leverantörer. Mer sällan för europeiska. 
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Att utveckla och köpa in lagenliga produkter 

Det låg på inköpsavdelningen ansvar att köpa in lagenliga produkter och de hade stöd från en 

miljögrupp som många gånger också gjorde stickprovstester på artiklarna som köptes in. 

Alla detaljhandelsbolag gjorde kemikaliska riskbedömningar på artiklarna som köptes in och tre av fyra 

gjorde stickprovstester på kemikaliskt innehåll utifrån en riskbedömningsmall. Kända varumärken 

bedömdes dock som säkra ur ett kemiskt perspektiv. För kända varumärken var kraven på certifikat 

också ofta lägre ställda än på andra.  

Ett av företagen nämnde att om problem uppmärksammats med en viss produkt testades alla liknande 

produkter nästkommande säsong för att säkerställa att de var problemfria. 

Två av företagen nämnde att de hade haft problem med återvunna material. Trots deklarationer som 

försäkrade att inga farliga ämnen fanns i materialet innehöll det ftalater. Detta visade sig vid 

undersökningen bero på just den återvunna delen av materialet. 

Genom att hoppa över mellanhänder blev det enklare att hålla koll på kvalitet och även säkerställa att all 

information kom fram. Företaget som nämnde detta menade att det blev dyrt att upptäcka problem 

sent i inköps- och tillverkningskedjan och gjorde därför tester tidigt i kedjan. Vidare nämnde de att vissa 

kinesiska leverantörer med tiden ändrade innehållet i produkterna för att få ner priset på dem. De var 

tvungna att ha en bra produkt från början för att vinna förhandlingarna, men för att få vinst på det i 

slutändan byttes vissa delar ut mot billigare substitut utan att meddela det. Då blev det också svårare 

att ha kontroll på det kemiska innehållet för företaget. 

Tre av de fyra detaljhandelsbolagen sa att de gjorde egna kemiska tester på riskprodukter, eller skickade 

iväg dem till tredje part för tester. Detta gjordes för att företagen ville känna att de hade kontroll över 

sitt sortiment, veta att de gav korrekt information vid kundförfrågningar och för att kontrollera 

leverantörernas deklarationer. 

Kundkrav och förfrågningar 

REACH innehåller krav på att information om SVHC-ämnen som finns i produkter skall föras vidare upp i 

leverantörskedjan. Privatkunder skall kunna få informationen inom 45 dagar från förfrågan medan 

företagskunder skall få den direkt, utan att behöva fråga. Då detaljhandeln hade både privata kunder 

och företagskunder och det sällan gick att urskilja dem från varandra ställdes företagen inför ett 

problem. 

Majoriteten av de intervjuade företagen såg det som omöjligt att ge informationen direkt i butik. Det 

skulle bli för krångligt menade de. Ett av företagen hade dock valt att föra in SVHC-informationen på ett 

extrakvitto som skrevs ut och lämnades till alla kunder (i de fall produkten innehöll SVHC ämnen). 

Företaget hade också informationen på sin hemsida, vilket övriga företag också hade. 

Alla företag sa sig kunna svara på privatkunders frågor inom en 45-dagarsperiod. I de fall informationen 

inte fanns insamlad i systemet eller att informationen kunde vara utdaterad tillfrågades leverantörerna 

igen. Några företag gjorde egna kemiska tester för att kunna svara med säkerhet, och öka kunskapen om 

ämnena i sin egen organisation. 

Andra svårigheter med att försöka följa REACH och RoHS 

REACH sågs som svårtolkat, medan RoHS var enklare att förstå. Det var också ett problem att direktivet 

uppdaterades två gånger per år och att ändringarna började gälla direkt. Företagen köpte in produkter 
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för säsonger 6-12 månader i förväg och det var omöjligt att förutspå vilka ämnesregleringar som skulle 

komma att gälla då. 

Önskemål fanns om att Kemikalieinspektionen skulle skapa en väluppdaterad lista över ämnen och vart 

de potentiellt kunde finnas. 

Ett potentiellt problem var också att leverantörerna kunde bli irriterade över att alla företag hade egna 

ämneslistor och formulär. För att leverantörerna skulle få mindre jobb och inte tröttna önskades mer 

standarder. Att ställa krav på en leverantör där företaget endast var en liten kund ansågs också klurigt. 

När sortimentet varierade mycket, som det kunde göra i detaljhandeln, blev det svårare att kräva in 

materialdeklarationer. 

Vad för mjukvara används som hjälp? 

Alla företag samlade in information från leverantörerna via E-post. Vilka format som skulle användas för 

deklarationerna varierade. Två företag använde egna dokument/format för insamlingen. Övriga företag 

godtog dock de flesta format så länge informationen kom in. 

Ett av företagen sa att de hade administrativa tekniker i Asien som arbetade med att sammanställa 

information från leverantörerna. Denna information mailades senare vidare till Sverige då 

databaskoppling mellan systemen saknades. Ett annat av företagen hade teknikerna i Sverige och förde 

in informationen direkt i systemet. 

Företagen verkade kämpa med lagringen av informationen som samlades in. Inget av företagen tycktes 

ha en fungerande programvara för jobbet. Att samla in dokument och lägga dem i en mapp på datorn 

kopplad till leverantören var vanligt.  Ett företag gjorde markeringar i affärssystemet på artiklar som 

innehöll ämnen som behövde övervakas. De kopplade dock inte markeringen till ett specifikt ämne, utan 

det fungerade mer som en påminnelse. Samma företag önskade i framtiden ha ett system där 

leverantörerna själva kunde gå in och förse artiklarna med information. 

Ett av företagen hade ett system för lagring av information för mat, men övriga artiklars information 

lagrades i filer.  

Ett av företagen arbetade i en extremt stor Excel-fil med både artikelinformation, miljödata och annat. 

Företaget höll dock på att bygga ett eget internt PLM-system för hantering av datan. I dagsläget fanns 

en enklare version av systemet som löste mycket av kommunikationsproblemen mellan avdelningarna 

på företaget. Traditionellt samlades information om nya produkter in stegvis hos de olika avdelningarna. 

Inköp tittade och utvärderade en produkt. De kunde sen skicka den till CSR-avdelningen som gjorde sina 

kontroller och sedan skickade vidare artikeln för fler kontroller hos andra avdelningar. Genom PLM-

systemet hade inköp nu möjlighet att skicka ut frågan till alla direkt. Avdelningarna kunde sen börja 

arbeta parallellt och skicka in information om artiklarna (t.ex. manualer och miljöutvärderingar). På 

detta sätt hoppades företaget på färre mail, mindre spring i korridorerna och en allmänt lättare 

kommunikation. I framtiden var tanken att hela Excel-filen och dess information skulle migreras till PLM-

systemet och att de då också kunde få upp automatiska varningar om artiklar innehöll ämnen listade 

som farliga. 

Företagen tycktes lägga stor vikt vid att systemen inom företaget kunde kommunicera med varandra. 

Två av företagen nämnde att de ville underlätta för inköpsavdelningen att skicka ut rätt dokument och 

information. Deras tanke var att inköparna skulle koppla nya produkter mot specifika produktkategorier 

och då automatiskt få genererade E-postmeddelanden med relevanta dokument. Detta skulle hjälpa 
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inköparna att få in rätt information. Här fanns även idéer kring hjälpmaterial för inköparna för att 

enklare kunna ställa rätt compliance-frågor till leverantörerna beroende på produkt och material. 

Tabell 8. Sammanfattande detaljer från stycket om mjukvara 

  

Samlade in deklarationer/dokumentation 
genom 

I samtliga fall email 

Använda format för insamlingen av 
information 

Varierande. Vissa hade egna format och andra godtog 
många olika.  

Sparade kemikalieinformationen i I dokument sparade i en mappstruktur på den interna 
servern 

6.4. Industri 

Organisation och kommunikation 

Miljögrupperna hos industriföretagen hade snävare arbetsuppgifter än detaljhandeln som mer fokuserat 

sysslade med miljöanpassad produktutveckling. 

Stödet i organisationen var här mer varierande än för detaljhandeln. Ett av företagen hade väldigt låg 

prioritet på kemikaliefrågorna, med låg samarbetsvilja i organisationen och en ledning som inte riktigt 

såg syftet med att lägga stora resurser på något som inte ökade vinsten. Miljögruppen beskrev det som 

att arbeta i motvind, även om organisationen hade börjat svänga lite. Samma företag menade också att 

R&D hellre utvecklade nya produkter än att säkerställa att gamla följde gällande lagstiftning. Det 

upplevdes som roligare av utvecklarna. Övriga intervjuade beskrev stödet som antingen ok och ökande 

eller som fullgott. 

För tre av industriföretagen hade arbetet med REACH nyligen startat medan det för övriga tre hade 

pågått under många år. Ett av företagen sa att de arbetat med kemikaliefrågor sedan mitten av 90-talet.  

Att arbetet var långt kommet visade sig i en djupare förståelse i hela organisationen och en större 

övergripande förståelse i miljögruppen för de miljöproblem de kemiska ämnena orsakade för företaget. 

Ett av företagen nämnde att utvecklarna ibland ifrågasatte de regler miljögruppen framförde och 

frågade om det var ett lagkrav eller något miljögruppen själva hittat på. 

Ett annat industriföretag startade arbetet när de plötsligt insåg att de började få exportproblem för två 

år sedan. Produkterna fastnade i tullen på grund av avsaknad av vissa certifikat (inte kopplat till 

kemikaliereglerna). Det blev ett brutalt uppvaknande sade miljöchefen och en start av miljöarbetet för 

att säkra exportmöjligheterna till alla marknader. Eftersom de inte haft problem innan var compliance 

heller inget företaget arbetade speciellt mycket med. De hade ingen grupp som såg över vilka krav som 

gällde på de olika marknaderna och de hade produkter som såldes till marknader de ursprungligen inte 

var tänkta/konstruerade för. 

Under intervjuerna kom det upp att ett av företagen tyckte det kändes som att många andra företag 

hade dålig koll på hur de kemiska lagstiftningarna skulle pareras. De menade att de inte alls såg samma 

problem i regleringarna som många andra gjorde och kopplade det till att företaget hade arbetat så 

länge med kemiska frågor att organisationen var vana vid kemiska krav. De nämnde också att en orsak 

kunde vara att Sverige länge haft hårdare regler än många andra EU-länder, som nu blivit tagna på 

sängen av reglerna. Samma företag fortsatte intervjun med att säga att de tagit fram en del visuellt 
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material som bl.a. användes under interna utbildningar. Bland materialet fanns en roadmap – en 

handlingsplan – för farliga ämnen och när de skall vara utfasade ur företagets produkter. 

Identifiering av nya lagar och uppdateringar av gamla tycktes hos alla företag skötas på huvudkontoret 

och sedan delas ut globalt i organisationen. Omfattningen varierade från en person till en grupp. 

Majoriteten diskuterade dock frågorna i branschorganisationer, vilka i vissa fall hade tagit fram 

policydokument för att hjälpa medlemmarna med gemensamma tolkningar för branschen. Ett av 

företagen sa sig vara mycket aktiv inom branschorganisationer både i Sverige och i EU, där de 

diskuterade och tolkade lagar och försökte blicka framåt. Ett annat nämnde att de förutom genom 

branschorganisationer höll sig uppdaterade via prenumerationer på lagdatabaser. 

”Kostnaden för att vara med i branschorganisationen på Europanivå känns som liten med tanke på hur 

mycket vi får ut av den.” Citat F9I 

Hur regler och lagar delades internt skiljde sig även det mycket åt mellan företagen. Några av företagen 

hade tydliga processer för arbetet och delade informationen genomutskick, intranätet, utbildningar och 

möten. Två av industriföretagen tycktes ha dålig informationsspridning vad gällde kraven från REACH 

och RoHS.  

Ett av företagen sade under intervjuerna att vissa uppdagade problem inte berodde på att processer 

inte fanns, utan att vissa delar av processerna hoppades över. Innan varje produktlansering undersöks 

därför nu all dokumentation m.m. så att allt finns på plats och att produkterna är godkända för alla 

marknader. Samma företag nämnde att det generellt var brist på kunskap hos produktägarna -vilka inte 

hade uppfattat de ökande regleringarna och höjda kraven. Det fanns också vissa produkter runt om i 

världen som inte hade ett tydligt ägarskap på huvudkontoret, vilket gjorde miljöarbetet svårare. 

Ett av företagen hade utarbetat en stor matris som produktägarna kunde använda för att identifiera 

vilka lagar och regler som skulle kunna påverka deras produkter. När matrisen var ifylld kunde de gå 

vidare till specifika regelspecifika flödesdiagram för att bestämma om produkten faktiskt var omfattad. 

Om så var fallet fanns också tolkningarna och kraven nedskrivna att läsa. 

Tabell 9. Sammanfattande detaljer från stycket om industrins organisationer 

  

Stöd från företagsledning Väldigt varierande. Från väldigt lågt till väldigt högt. 

Miljögruppens ansvarsområden Snävare än hos detaljhandeln. Fokuserat på miljöanpassad 
produktutveckling 

Arbetat med REACH sedan Hälften av företagen hade nyligen startat upp arbetet. Övriga 
hade arbetat längre. 

Delade regeltolkningar i 
organisationen genom 

Varierande. Två företag delade informationen i låg omfattning. 
Utskick, intranätet, utbildningar och möten var vanliga metoder 
i övrigt. 

 

Hur kraven på leverantörerna ställs 

Även industriföretagen hade inkluderat kemikaliereglerna i nya leverantörskontrakt. För äldre produkter 

fanns skrivelserna oftast inte med i kontrakten. Vissa företag hade dock hunnit uppdatera en del av 

kontrakten. Endast ett företag tolkades som att ha alla kontrakt i sin ordning. 
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På samma sätt som detaljhandelsföretagen hade industriföretagen skapat egna listor över förbjudna 

ämnen och ämnen de önskade fasa ut ur sitt sortiment. Det var också vanligt att hänvisa till direktivens 

ämneslistor och branschframtagna listor. De egenframtagna listorna innehöll ämnen från REACH och 

RoHS, men det fanns även exempel på ämnen som tagits ur andra direktiv, ämnen som skulle kunna 

komma att bli reglerade i framtiden och från lagstiftningar utanför EU. Inget av företagen hade helt 

förbjudit användningen av SVHC-ämnen. 

Listorna gällde, på samma sätt som för detaljhandeln, globalt inom företaget och för alla leverantörer. 

Ett företag nämnde att företagets utvecklingsprojekt kunde gå ifrån listorna eller lägga till krav, men det 

hanterades då i respektive projekt. Ett annat önskemål som kom upp under intervjuerna var att EU 

borde kunna tillhandahålla mer omfattande listor så att egna listor inte behövde användas. 

Hos industrin var tolkningen att SVHC-information behövdes för varje sammansatt artikel från 

leverantör helt dominerande. Ett företag svarade dock att de hämtade in information om homogena 

material för vissa artiklar. 

Ett av företagen sa att de ville föra in konsekvenser i kontrakten för brott mot kemikaliereglerna. Krav 

rörande kemikalier hade funnits länge, men hade mest setts som formalitet och det fanns inga processer 

för att följa upp dem. 

Tabell 10. Sammanfattande detaljer från stycket om hur kraven ställs på leverantörerna 

  

Kemikaliereglerna ställdes till 
leverantörerna genom 

I leverantörskontrakt. 

Hade uppdaterade kontrakt med 
kemikaliereglerna för samtliga artiklar 

Oftast inte. Ett företag sade sig ha uppdaterat alla gamla 
kontrakt. 

Tolkade definitionen av en ”artikel” i 
REACH-direktivet 

Som den artikel som levereras från leverantör. 

 

Vilken information krävs in? 

Ett företag ansåg sig redan ha all information som behövdes för att fastslå att de uppfyllde REACH- och 

RoHS-kraven. Två av industribolagen hade nyligen startat upp insamlingen av information om gamla 

artiklar medan tre industriföretag inte alls arbetade med att samla in informationen.  

Likt detaljhandelsföretagen hänvisade industriföretagen till direktivens ämneslistor och förväntade sig 

att leverantörerna själva skulle hålla sig uppdaterade om nya ämnen lagts till eller regler ändrats. Endast 

ett företag arbetade aktivt med att kräva in uppdaterade deklarationer efter direktivuppdateringar (så 

som nya kandidatlisteämnen i REACH). Detta företag var även det enda som begärde in svar även om 

artiklarna inte innehöll farliga ämnen. Övriga förväntade sig dels att leverantörerna på eget initiativ 

skulle skicka in informationen och att de bara behövde skickas in i de fall farliga ämnen fanns i 

artiklarna. Om deklarationer inte inkom antog de att artiklarna inte innehöll farliga ämnen. De menade 

att genom att skriva under leverantörskontraktet visade de att de förstod att de skulle skicka in 

deklarationer på farliga ämnen om de fanns. 

En av företagens miljögrupper nämnde att de ansåg det svårt att genom kontrakt reglera när 

leverantörer skulle skicka in information. De hade uppmärksammat att även om många uppfattade 

kraven i samband med att de skrev på kontraktet var det extremt få som kom ihåg att skicka in nya 

deklarationer när uppdateringar av direktiv kom. 



48 

Företagen tyckte att det var svårare att få in den regulatoriska informationen än att implementera egna 

processer. Majoriteten nämnde att det var svårt att ställa krav på leverantörer där de var små kunder 

och det var ännu svårare att pressa leverantörer som ansågs som kritiska (d.v.s. att det inte fanns andra 

som kunde leverera artiklarna). 

Arbetet med att få in informationen försvårades genom att leverantörer var ovana vid att deklarera 

ämnesinformation och att de hade för liten kunskap. Vissa visste heller inte den exakta vikten av 

ämnena i produkten, vilket behövdes för att kunna deklarera rätt. Ytterligare problem, som ett av 

företagen nämnde, var att små leverantörer ansågs ha det svårare att på egen hand identifiera och tolka 

regler. Det fanns även de grossister som klagade på att de hade många olika produkter och att de 

omöjligt kunde ha koll på alla. 

Två företag arbetade idag med att vid behov utföra kemiska riskbedömningar på artiklar. En menade att 

de i framtiden skulle vilja börja göra så medan övriga tre företag inte tittade på det. Några gjorde 

riskbedömningar även på leverantörer, men det arbetet var inte utbrett. 

Vad gäller konformitetsbevis på att artiklar uppfyller RoHS svarade många att ämnena även ingick i 

deras lista över förbjudna ämnen i kontraktet. Således hade leverantörerna redan skrivit under på att 

ämnena inte fanns. Industriföretagen litade både på asiatiska och europeiska leverantörers 

ämnesdeklarationer. Ett företag menade att förtroendet berodde på den enskilde leverantören och inte 

på varifrån den kom. Ett annat företag menade att asiatiska leverantörer hade bättre koll än vad de 

trodde och att de europeiska nästan hade mer problem. 

Två av de sex företagen sa att de samlade in fullständiga materiallistor för vissa av de artiklar de köpte 

in. Alla förutom ett trodde att listorna skulle komma att bli vanliga i framtiden. Anledningen till den 

avvikande åsikten var att de trodde att tillverkarna kommer att fortsätta vilja hålla innehållet i sina 

produkter hemliga av konkurrensskäl. 

Tre av de sex företagen förde diskussioner (eller funderade på att göra så) i olika branschorganisationer 

för att försöka standardisera arbetet med insamlingen av materialinformation.  

Tabell 11. Sammanfattande detaljer från stycket om vilken information som krävs in från leverantörerna 

  

Upplevde att de följde reglerna i REACH 
och RoHS 

Ett av de sex företagen menade att de samlat in den 
information som krävdes för att veta att de uppfyllde 
reglerna. Övriga företag hade nyligen börjat insamlingen 
eller inte börjat alls. 

Förväntade sig att leverantörerna själva 
skulle uppfatta uppdateringar av REACH 

I mycket hög grad. Ett av företagen skickade ut krav om nya 
deklarationer vid uppdateringar. 

Svåraste av: samla in information från 
leverantörerna eller interna processer 

Generellt var det svårare att samla in informationen för 
REACH och RoHS än att få till de interna processerna för att 
följa direktiven 

Bad leverantörerna om fullständiga 
materialdeklarationer 

Två av företagen samlade in fullständiga 
materialdeklarationer för vissa av de inköpta artiklarna. 

 

Att utveckla och köpa in lagenliga produkter 

Tre av de sex industriföretagen tycktes ha klara processer för att utveckla produkter som klarade kraven 

i REACH och RoHS. Hos samtliga tre låg ansvaret hos projekten/utvecklarna. De resterande tre 
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industriföretagen hade en ingen tydlig grupp som var ansvarig. Ett av företagen hade problem med att 

utvecklarna sköt ifrån sig problemet till juristerna och menade att de ville fokusera på utveckling och 

inte regeltolkning. Juristerna sköt också ifrån sig problemet och menade att det inte var deras 

arbetsuppgift att guida utvecklarna. Övriga två hade arbetet antingen precis börjat eller en oklar 

process. 

Två av företagen arbetade hårt med kemiska regler för delar av sina produkter där reglerna funnits 

längre och där kundkraven var högre. För samma maskin, men för delar som inte var i kontakt med det 

processade materialet, var intresset lägre. 

Ett av företagen, som hade många undantag från förbuden av olika farliga ämnen, manade trots detta 

sina utvecklare att designa bort alla farliga ämnen. I de fall inga bra substitut hittades informerade 

utvecklarna sin miljöchef om det. Detta för att företaget skulle få en överblick och lättare se vilka ämnen 

och användningsområden de skulle kunna behöva söka undantag för i framtiden.  

Den främsta anledningen till att företagen önskade fasa ut SVHC- ämnen tycktes vara att de var rädda 

för att leverantörerna i framtiden skulle sluta tillhandahålla dem. De vill då inte befinna sig i en sits där 

ingen leverantör hade möjlighet att tillverka de delar som företaget behövde. Här nämnde ett av 

företagen att det var säkrare för dem att istället för att utveckla egna lösningar köpa in färdiga som även 

andra använde. På så sätt kunde företagen gå ihop och betala ev. tillståndsansökan för användningen av 

de specifika farliga ämnena i EU. Risken att ämnet försvann från marknaden ansågs även som mindre.  

Många av industriföretagen hade problem att uppfylla reglerna för äldre produkter som konstruerats 

med farliga ämnen, då självklara substitut till ämnena ibland saknades. Ett företag menade att de inte 

kunde byta ut ämnena alls då de genomfört extremt hårda tester på detaljerna och genom testerna fått 

godkännande från myndigheter. Om ett ämne byttes ut i produkten behövde testerna göras om och nya 

godkännanden fås. Många av företagen visste inte hur de skulle agera för reservdelar de sålt i årtionden 

och som de visste innehöll ämnen listade som farliga. 

Ett av industriföretagen arbetade tydligt med att riskbedöma leverantörer och vid behov artiklar. Övriga 

gjorde inga riskbedömningar. Inget av företagen lämnade in inköpta artiklar för kemiska tester och fyra 

av de sex företagen litade fullt ut på sina leverantörer och dess kemikaliedeklarationer.  

Olika leverantörer var också olika vana vid frågor om materialinnehåll. Leverantörer till bilindustrin 

upplevdes som kunniga då de haft liknande krav på sig under en lång tid. Likaså var leverantörer av 

elektronik mer medgörliga än de av mekaniska delar. 

Många av industriföretagen såg arbetet med att säkerställa att leverantörerna deklarerade rätt som 

tungt. Vissa sa att det var omöjligt att göra förstörandeprover (vilket krävs för kemisk analys) på många 

av de artiklar de köpte in. 

Förutom att leverantörerna skulle deklarera rätt gällde det att deras konstruktionsunderlag stämde 

överens med reglerna. Ett av företagen sa under intervjun att vissa leverantörer hade svarat på 

deklarationsförfrågan att de gjorde exakt det som stod på konstruktionsunderlaget, vilket gjorde att 

företaget själva fick gå igenom sina underlag. Samma företag hade upplevt problem med att några få 

leverantörer skyllde på språksvårigheter när kraven om deklarationer kom in. En lokal säljare fick då 

hjälpa till. Det var dock oklart om det verkligen var språkproblem eller om det var något de skyllde på på 

grund av ovilja att deklarera i första hand. 

Det fanns ett utbrett missnöje med att REACH uppdaterades så ofta och började gälla direkt. Dels för att 

leverantörerna kunde komma att tröttna och dels för att det blev komplicerat att uppdatera sin egen 
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lista över ämnen så ofta. Stora och tunga företag hade svårt att göra förändringar såpass snabbt, vilket 

företaget också menade visar på vikten att hålla sig underrättad om möjliga framtida regleringar. 

Industriföretagens utvecklingstid för nya produkter var i vissa fall mycket lång och började genomgå 

hållfasthetstester m.m. i ett tidigt skede under utvecklingen. Om då ämnen plötsligt blev förbjudna var 

osäkerheten stor i hur företaget skulle hantera det. 

Industriföretagen tog likt detaljhandeln också upp problemet som uppstod om de endast var små 

kunder till leverantören. Det var också svårt att ställa krav om leverantören var 100 gånger större än 

företaget självt. Två företag dock att de internt hade så pass mycket kunskap att de kunde chansa sig till 

ungefär vad en artikel innehöll om leverantören inte tillhandahöll informationen. 

Ett industriföretag menade att konsumentbranschen i allmänhet hade tuffare krav på sig. Reglerna 

kommer först senare till industrin. 

Tabell 12. Sammanfattande detaljer från stycket om att utveckla och köpa in lagenliga produkter 

  

Hade tydliga processer för att utveckla 
produkter som klarade kraven i REACH 
och RoHS 

Hälften av företagen hade tydliga processer och 
ansvarsfördelning. 

Svårigheter med gamla produkter Företagen tyckte generellt att det var svårt att hantera 
reglerna för äldre produkter som funnits på marknaden 
länge och som innehöll farliga ämnen 

 

Kundkrav och förfrågningar 

Intresset bland kunderna var lågt och det var få frågor rörande RoHS och REACH som kom in. Ett av 

företagen nämnde att det var större intresse för CO2-utsläpp och att de hade nödvändiga miljöcertifikat 

för sitt arbete. 

Vad för mjukvara används som hjälp? 

Tre av industriföretagen samlade in dokument och deklarationer genom vanlig E-post. Övriga två 

skickade ut länkar till en tjänst där leverantörerna kunde skriva in informationen direkt i en databas. Ett 

av företagen använde SharePoint och de andra PRS. Formaten som leverantörerna ombads använda för 

deklarationerna var blandade. Medan två företag tog emot deklarationer på det sätt leverantörerna 

önskade hade två andra företag standardiserade format (branschstandard och IPC) och två egna format 

(PRS och SharePoint-enkät).  

SharePoint ansågs bra då det redan fanns i organisationen och således inte krävde ytterligare system 

eller investeringar. 

PRS ansågs vara ett bra och billigt system som uppfyllde sitt syfte och framförallt gav mycket kunskap i 

hur företaget ville arbeta med frågorna i framtiden. Det var bra att ha en webbaserad plattform där 

leverantörerna själva kunde logga in och deklarera artiklarna när de hade tid. Genom att skapa E-

postmallar kunde företaget standardisera utskicken. De hade arbetat mycket med tonläget i 

meddelandena; en trevlig men skärpt ton. Tonen blev också hårdare för varje påminnelse. Företaget var 

positivt överraskat över svarsstatistiken de fick genom plattformen. 
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Majoriteten av företagen tycktes inte ha speciella databaser eller moduler till sina affärssystem för att 

hantera den insamlade informationen. Endast ett av företagen hade, som det tolkades som, en fullgod 

databas som också var kopplad till konstruktionssystemet och gav ifrån sig varningsmeddelanden till 

konstruktörer och andra om listade ämnen designades in i konstruktionerna. Ett annat företag hade 

börjat implementera en modul till sitt affärssystem, men var tre år bort från att ha det i hela 

organisationen. Då ville företaget också ha ämnena kopplade till konstruktionssystemet, med möjlighet 

att få ut sprängskisser med exakt lokalisering av de farliga ämnena. Miljöchefen såg också möjligheten 

att dra ut information om sammansatta produkter från det framtida systemet och inte bara på 

artikelnivå. 

Ett av företagen hade börjat titta på att ta fram en egen modul till sitt affärssystem, men det hade blivit 

för dyrt i slutändan. 

Ett av företagen samlade all information i Excel-listor. 

Rent generellt var det få företag som idag hade möjlighet att koppla listade ämnen mot produkternas 

materiallistor (dock också väldigt få som samlade in mycket materialinformation). Övervakningen av 

listade ämnen i produkterna skedde i många fall manuellt.  

Företagen tyckte att det var mycket viktigt att systemen som användes kunde prata med varandra. Ett 

problem rörande affärssystemen som kom upp under intervjuerna var att delar av koncernerna inte 

alltid hade samma system. Detta gjorde arbetet med databaskommunikation svårare. Att arbetet i 

allmänhet automatiserades mer, istället för som idag där miljöarbetet sker mycket manuellt, var en 

önskan. 

Hos de flesta företag var materialinformationen endast tillgänglig för ett fåtal personer. 

Tabell 13. Sammanfattande detaljer från stycket om mjukvara 

  

Samlade in deklarationer/dokumentation 
genom 

Ofta genom email, men även sharepoint och PRS 

Använda format för insamlingen av 
information 

Mycket varierande.  

Sparade kemikalieinformationen i Mycket varierande. Excel, databas, dokument och PRS 
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7. ANALYS AV INTERVJUERNA 

I detta kapitel analyseras intervjusvaren utifrån den teoretiska referensramen.  

7.1. Ecodesigndirektivet – ErP 

Även om många av företagen var berörda av direktivet upplevdes det inte som ett stort problem. 

Framförallt var problemen mer kopplade till den egna verksamheten snarare än kommunikationen eller 

relationen med leverantörerna. För industriföretagen är detta inget konstigt då de själva bygger de 

produkter som senare kan omfattas av ErP-direktivet. Att industrin inte drabbats av några stora problem 

påvisas också genom CSES studie som visade att de generellt inte drabbats av någon överdriven 

tilläggskostnad som följd av direktivet. 

För detaljhandeln kan det tänkas att mycket av problemen löses genom att direktivgodkända artiklar 

skall vara CE-märkta. Detta gör att företagen snabbt och enkelt kan se vilka av leverantörernas 

produkter som skall vara godkända och inte. Om företagen sedan vill vara helt säkra krävs dock 

testrapporter eller egna tester av produkterna. 

Studien av CSES menade att runt 10-20 % av produkterna på marknaden inte var kompatibla med 

direktivet. Vilka produkter detta berörde eller om det fanns inre marknader som hade 

överrepresentation av produkter nämndes dock inte. Således är det svårt att dra några slutsatser om de 

intervjuade företagen kan vara drabbade i större utsträckning än vad de är medvetna om. 

Direktivet syftar till att fasa ut produkter som inte uppfyller minimikraven på energieffektivitet. Det 

ställer krav på testmetoder hos tillverkarna. 

Under studierna för nya produktgrupper görs livscykelanalyser på produkterna för att undersöka 

förbättringspotentialen och vart energiproblemen hos produkten ligger. Det kan tänkas att de 

kommunikativa problemen med leverantörer ökar om LCA-kraven i framtiden ställs direkt på företagen 

och att dessa tvingas genomföra produktanalyser på egen hand. 

7.2. Detaljhandelns problem och förutsättningar 

Organisation och kommunikation 

Detaljhandeln som hade helhet kommit långt i REACH- och RoHS-arbetet och företagen upplevdes 

arbeta hårt för att klara kraven i direktiven. Arbetet var i samtliga fall välrotat i organisationen och 

företagen upplevdes ha en välfungerande dialog med kemikalieinspektionen rörande frågorna. Kanske 

var också detta anledningen till att organisationerna var så benägna att arbeta med frågorna och 

kommit så långt – för att KemI hade legat på dem under en längre tid och underrättat dem om problem.  

Även om arbetet var välrotat i organisationerna och processerna tycktes fungera, fanns där rum för 

förbättringar. Framförallt behövdes ytterligare kunskap inom organisationen för arbetet och varför det 

utfördes. Företagen tycktes även behöva hjälpmedel för identifiering av lagar och regler och vidare hjälp 

med tolkningar. Detta främst för att underlätta och effektivisera för organisationerna och inte för att de 

tycktes göra ett dåligt jobb idag.  
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Att RoHS, som endast innehåller sex olika ämnen, ansågs som enklare att tolka än REACH, som 

innehåller tusentals ämnen och många undantag, är inte konstigt. Tolkningssvårigheter skulle kunna 

förenklas genom att företagen hjälps åt med frågorna i branschorganisationer. 

Hur kraven på leverantörerna ställs 

Majoriteten av detaljhandelsföretagen hade hunnit föra in REACH- och RoHS-kraven i samtliga kontrakt, 

inklusive för de artiklar som funnits i sortimentet en längre tid. Endast ett av företagen låg en bit efter 

med arbetet, men då arbetet i övrigt tycktes kommit långt finns ingen anledning att tro att företaget 

snart inte kommer att vara ikapp. 

Även om merparten av kontrakten var uppdaterade med kemikaliereglerna går det att ifrågasätta 

arbetet med att underrätta leverantörerna om nya krav som uppstod genom direktivuppdateringar. 

Detta då endast ett av företagen skickade ut uppdaterade kontrakt/ämneslistor efter uppdateringarna. 

Det är naivt att tro att leverantörerna själva kommer att läsa igenom alla kontrakt igen efter varje 

direktivuppdatering och utföra de uppgifter kontrakten ålägger dem att göra. Speciellt nu när 

lagstiftningen är relativt ny och leverantörerna inte är vana vid arbetet. Detta rör utomeuropeiska 

leverantörer i större grad än de som är verksamma inom EU, vilka själva lyder under lagarna. 

Arbetssättet kan ses som ett sätt att friskriva sig från ansvaret som importör av artiklar. Ett av de tre 

företagen menade dock att de meddelade leverantörerna när direktivuppdateringar var på gång, vilket 

skulle kunna ses som en lämplig kompromiss.  

Ett av företagen hade helt förbjudit användningen av SVHC-ämnen vilket underlättade det regulatoriska 

arbetet mycket. Istället för att behöva kräva in SVHC-information efter varje REACH-uppdatering 

skickade företaget ut ett nytt kontrakt där ev. nya SVHC-ämnen skrivits in som förbjudna. Företaget 

antog sedan att ämnena inte fanns i produkterna som köptes in (och de gjorde stickprovstester för att 

kontrollera). Att företaget ändå skulle kräva in SVHC-information från leverantörerna skulle dock kunna 

ses som en extra försiktighetsåtgärd. Detta genom att leverantörerna skulle behöva tänka igenom vad 

artiklarna faktiskt innehöll istället för att bara acceptera ett kontrakt. Om samma upplägg, att förbjuda 

alla SVHC-ämnen, vore möjligt för andra företag skulle handelns arbete underlättas avsevärt. 

De olika tolkningarna av för vilka delar av inköpta artiklar som SVHC-information skall fås för, kan endast 

ses som ett misslyckande från ECHA:s sida. Tolkningssvårigheterna skapar ojämn konkurrens mellan de 

som valt att följa Kemikalieinspektionens hårdare tolkning och övriga. 

Vilken information krävs in? 

Att endast skicka ut deklarationsförfrågningar till leverantörer av högriskprodukter (d.v.s. att separat 

från kontraktet skicka ut en fråga och be om deklarationer) kan ses som ett möjligt problemområde. Om 

företagen ser en risk i att leverantörerna inte skickar in deklarationer för dessa artiklar: vad säger då att 

leverantörerna kommer att skicka in deklarationer för övriga, om de nu faller inom ramen för 

rapportering? Även om dessa artiklar ses som lågrisk skall företagen enligt lag ha informationen. Trots 

att intervjuerna inte gav ett tydligt svar på varför endast förfrågningar gick ut för högriskprodukterna, 

kan det antas vara av ekonomiska skäl, att arbetet ansågs ta för lång tid. Detta skall också ses med 

bakgrund att majoriteten av företagen tyckte att arbetet med att få in informationen var det jobbigaste, 

vilket även studien gjord av Jim Brown (2011) fann.  

En av anledningarna till detta skulle möjligtvis kunna kopplas till en annan utmaning som Browns studie 

uppdagade. Nämligen att kunskapen och medvetenheten hos leverantörerna är bristfällig. Enligt en 

annan studie som presenteras i teorin gjord av Sivadas m.fl. (2012) bör det företag företag som kräver in 
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informationen bistå eller i alla fall tydligt erbjuda hjälp och vägledning genom hela processen, för att 

kunna uppnå det resultat som önskas. 

Vidare krävde de flesta detaljhandelsföretag endast in deklarationer om produkterna de facto innehöll 

SVCH-ämnen. De förväntade sig alltså inga ”nej”-svar. Genom att inte kräva in svar om alla artiklar har 

de heller ingen möjlighet att se om någon leverantör glömt att skicka in informationen, vilket minskar 

säkerheten för compliance påtagligt. Vidare kan det antas att en större del korrekt information skulle 

inkomma om leverantörerna tvingades att skicka in svar. Detaljhandelns arbete med att riskbedöma 

inköpta produkter mildrar dock effekten. Att företagen tyckte att det var svårare att få in informationen 

än att få till de interna processerna kan tyda på att arbetet mot leverantörerna sköts på fel sätt. 

Företagen köpte in artiklar upp till ett år innan de började säljas i butik. Under denna tid skulle två 

REACH-uppdateringar potentiellt kunna ske, vilket visar på vikten av att samla in SVHC-informationen så 

nära produktlanseringen som möjligt. Att reglera och kräva in information om ämnena i kontrakt som är 

utdaterade när artiklarna släpps på marknaden är ohållbart.  

Olika kontroller av asiatiska leverantörer var grundliga medan leverantörer från EU ofta 

bortprioriterades ifrån dessa kontroller. Ett av företagen tyckte att leverantörerna från EU nästan var 

sämre än de asiatiska. Det går att ifrågasätta om företagens leverantörer inom EU verkligen skulle vara 

så olika de asiatiska, kvalitetsmässigt, och om kontrollerna möjligtvis borde höjas för EU-leverantörer.  

Mycket av problemen rörande den information företagen krävde in från leverantörerna tycks bero på 

ineffektiv kommunikation och deklarationssvårigheter för leverantörer. Delar av problemen skulle lösa 

sig självt om krav på fullständiga materiallistor infördes, vilket företagen också trodde skulle komma att 

bli vanligt i framtiden. Andra problem skulle kunna lösas genom effektivare kommunikationssätt och 

standardiserade format för leverantörer. Även Brown (2009) menar att standardiserade sätt att samla in 

informationen behövs för att minimera friktionen i leverantörskedjan.  

Vare sig det handlar om kommunikationsproblem eller svårigheter för leverantörer, måste företagen 

vara tydliga med vad de efterfrågar, på vilket sätt de informerar och hur de vill ha svar. Allt enligt 

konceptet ”Media Richness Theory” (Daft & Lengel, 1984). 

Ytterligare bevis på ineffektiv kommunikation är behovet att hoppa över mellanhänder, delvis av den 

anledningen att ingen information då skulle försvinna på vägen. Bilindustrin har löst problemet genom 

att alla delar i kedjan går in och deklarerar för sina artiklar i en speciell databas. På så sätt säkerställs det 

att ingen information förvanskas eller tappas bort på vägen. Liknande system för andra branscher tycks 

inte användas, men skulle kunna lösa vissa kommunikativa problemen. 

Att utveckla och köpa in lagenliga produkter 

Risktänket var stort i många av detaljhandelsföretagen och de ville hellre vara säkra på att de artiklar 

som köptes in var fria från farliga ämnen än att ta för stora risker. Genom att göra stickprover och 

kontrollera innehållet i de artiklar som levererades hade de möjlighet att sätta mer press på 

leverantörerna och visa på seriositeten i kraven.  

Det är synd att de genom försök att vara miljövänliga och använda återvunnet material, fick problem i 

några av sina produkter. Detta hade dock kanske kunnat undvikas om hårdare krav på tester av 

leverantörernas ingående material införts. 

Att vissa asiatiska tillverkare ändrar sina produkter efter hand visar på vikten av stickprovskontroller. 

Kemikalieinspektionens studie av kemiskt innehåll visar även den på att det finns problem, och att om 

företagen vill vara säkra på innehållet i de produkter de säljer, måste innehållet testas. 
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Att många av företagen på eget initiativ skickade iväg artiklar till tredje part för kemiska tester visar på 

att det finns en medvetenhet och ett intresse att följa lagarna och öka kunskapen i den egna 

organisationen. Egna eller tredjepartstester var även ett fungerande komplement för några av de 

företag som ingick i Browns studie (2009). 

Kundkrav och förfrågningar 

Svaren om hur detaljhandelsföretagen lämnade ut information om SVHC-ämnen till, i sin tur, sina 

kunder visar på att stor oenighet råder och att det skulle behöva fastställas exakt hur, vad och var 

informationen skall lämnas.  

Att alla menar att de kan svara på kundernas frågor inom 45 dagar tyder ändå på att företagen har mer 

eller mindre fungerande processer för informationsflödet och att de stora problemen snarare handlar 

om att fastställa vad som förväntas av dem.  

Att företagen får frågor om artiklars SVHC-innehåll från kunder kan tänkas ha en positiv effekt på 

arbetet i sin helhet. Genom frågorna känner företagen press på sig, inte bara från myndigheter, utan 

även från de som genererar företagens vinst – kunderna. 

Mjukvara 

Att leverantörer blev irriterade över att alla kunder hade olika ämneslistor och formulär visar på vikten 

att standardisera arbetet. Om leverantörerna skall förväntas deklarera ämnen på egen hand efter varje 

direktivuppdatering krävs det också att arbetet blir så enkelt som möjligt. Att leverantörer kan skicka en 

och samma deklaration till alla sina kunder är ett exempel på vad som skulle underlätta arbetet. Ett 

sortiment som varierar mycket och kräver nya ämnesdeklarationer, kräver också tydliga krav och enkla 

kommunikationsvägar. Behovet av ett standardiserat arbete och hantering av compliance-information 

bekräftas i teorin av Jim Brown (2011) som belyser standarders vikt för hållbara arbetsprocesser. 

Produktinformation och deklarationer samlades in via email och lagrades i mappar kopplade till 

leverantörer och/eller artiklar i det interna nätverket. Detta arbetssätt gör spårbarheten för 

deklarationerna svår och en överblick över vilka svar som inkommit otydlig. Att manuellt sitta och skriva 

email till hundratals leverantörer efter en direktivuppdatering får också ses som ineffektivt. Detta kan 

vara en av anledningarna till att majoriteten av företag inte skickade ut deklarationsförfrågningarna för 

alla artiklar och framförallt inte efter direktivuppdateringar. Om det sedan även lägges till påminnelser 

att skicka in deklarationerna till detta arbete, kommer en bild av ett trögt arbetssätt upp till ytan. 

Ytterligare mjukvaruförbättringar uppdagas när företag menar att de har tekniker i Asien som går 

igenom och sammanställer ämnesdeklarationer och annan artikelinformation, för att sedan maila 

sammanställningen till Sverige. Ett självförklarande system/formulär, där leverantörerna mer eller 

mindre inte kan göra fel och där kommunikationen inte behöver ske via manuella email, kan 

effektivisera arbetet. Företagen tyckte generellt att det var viktigt att de interna systemen kunde 

kommunicera med varandra, och kan då leverantörernas information implementeras i den 

kommunikationen torde arbetet bli enklare. 

Till detta kommer företagens problem med lagringen av information. Att de inte lagrar informationen i 

databaser berodde snarare på brist på mjukvara än brist på intresse. Ett av företagen arbetade med att 

utveckla egen mjukvara för ändamålet. Ett initiativ som visar på seriositeten i arbetet, men som också 

kan försvåra för företaget i framtiden. Genom att ha egenutvecklad mjukvara blir 

uppgraderingsmöjligheterna svårare än att vänta och anpassa sig till ett system använt av organisationer 

globalt. Det blir dock enklare att föra in egna önskemål och krav samt anpassa systemet efter den egna 
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organisationen. Genom att bygga upp en struktur i en Excel-fil hade företaget möjlighet att testa sig 

fram till vilken information de behövde kunna lagra i det framtida PLM-systemet. 

Det kan te sig konstigt att inget av företagen nämnde webbaserade lösningar på problemet, trots de 

många fördelar tjänsterna kan ha. Utifrån intervjusvaren är det dock svårt att dra några slutsatser kring 

varför. 

Mycket av arbetet låg på inköparnas axlar och det fanns önskemål att hjälpa dessa och minska kravet på 

regulatorisk kunskap för att kunna utföra arbetet. Att automatiskt generera utskick med rätt dokument 

skulle kräva databaser där artiklar kan kopplas till produktfamiljer eller riskmaterial. Att ett sådant 

hjälpmedel skulle förenkla för inköp är det inga tvivel på, men det skulle också kräva mer av 

miljöorganisationen. 

Generella behov för de intervjuade detaljhandelsföretagen 

Detaljhandelsföretagen hade kommit långt i arbetet med REACH och RoHS, men där fanns rum för 

förbättringar och effektiviseringar. Ur intervjusvar och analys har ett antal generella behov uppfattats, 

vilka listas nedan. 

 Ett hjälpmedel för att enklare förutse framtida förändringar i REACH 

 Ett hjälpmedel för enklare identifiering och tolkning av direktiv 

 Ökad kunskap om compliance i delar av organisationerna 

 Hårdare kontroller av leverantörer från EU 

 Ett enkelt system för att ge information till företagskunder (för att följa KemI:s krav på att 

information lämnas över disk i affär) 

Kommunikation 

 För inköp: kunna generera emailmallar med bifogade dokument beroende på produkt 

 Effektiva sätt för leverantörer att självmant skicka in deklarationer och för företagen att skicka 

ut krav/förfrågningar om de inte inkommit 

 System för att ge leverantörerna möjligheten att själva kunna förse företagets databas med 

information 

 Standardiserade deklarationsformat för enklare arbete för leverantörer 

 Standardiserade ämneslistor för minskat arbete för både företag och dess leverantörer 

 Möjlighet för mer automatiserad kommunikation (utskick, påminnelser m.m.) 

System för lagring av information 

 Möjlighet att lagra all sorts miljödata 

 Möjlighet att lagra fullständiga materiallistor 

 Artiklar kopplade till listade ämnen för enkel analys 

 Artiklar kopplade till olika produktgrupper  

 Databas som kan kommunicera med övriga system 

 Ha möjlighet att koppla dokument och tester till artiklar/produkter 

Krav på myndigheter 

 Tydligare tolkning av vilken nivå i en inköpt artikel SVHC-information skall samlas in 

 Tydligare tolkning på hur företagen skall lämna information till företagskunder och vilken 

information det gäller 
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7.3. Industrins problem och förutsättningar 

Organisation och kommunikation 

Det fanns stora skillnader mellan industriföretagens REACH- och RoHS-arbete. Detta berodde 

förmodligen på att stödet från framförallt ledningen, men även övriga delar av organisationen, inte alltid 

var stort. Om ledningen inte prioriterar frågorna är det också självklart att prioriteringarna neråt i 

organisationen blir snedvridna. Intressant, men kanske inte helt förvånande, var att det fanns företag 

som inte tog frågorna på allvar på grund av kostnaderna för dem. En anledning till detta kan ha varit att 

risken för att åka fast – att bli kontrollerad av Kemikalieinspektionen – ansågs som låg eller obefintlig. 

Om då även kundkraven för REACH och RoHS var låga fanns små incitament att ta tag i arbetet. Men 

även om böterna i många fall kan anses låga för överträdelser av REACH och RoHS kan det antas att 

företagen skulle ha invändningar mot den dåliga publicitet det skulle generera. Problemet kan bottna i 

brist på förståelse för miljöarbetet och de problem de kan orsaka för företaget. Allt detta framhålls även 

av Jim Brown (2009) som i sin studie konstaterar att en produkt som inte är compliant kan medföra flera 

risker för ett företag, som bland annat straffavgifter, lanseringsförseningar och inte minst dålig publicitet 

vilka alla kan leda till förlorade marknadsandelar och på sikt högre kostnader. 

Det fanns dock organisationer som hade arbetat länge med frågorna och en som på allvar tagit tag i 

arbetet under de senaste två åren. Anledningen till den senare var från början importproblem och att de 

insåg att de skulle kunna komma att få problem på andra områden också om de inte började arbeta 

hårdare med compliance-frågor. 

Genom att diskutera regulatoriska frågor i branschorganisationer kunde vissa av företagen få hjälp med 

arbetet att identifiera och tolka lagstiftningar samt i vissa fall även påverka utformningen av direkt, 

branschrelaterade direktiv. 

I många fall hade processarbetet runt de regulatoriska frågorna inte kommit igång på allvar i företagen. 

Även detta kan förmodligen kopplas till de resurser företaget valt att lägga på arbetet. Samtidigt visar de 

företag som arbetar aktivt med frågorna att det är möjligt att få kontroll på artiklarna om arbetet ges 

rätt möjligheter och resurser. 

Hur kraven på leverantörerna ställs 

Alla industriföretag valde att skriva med kemikaliekraven i leverantörskontrakten. Anledningen till att 

många av företagens äldre artiklar inte fått uppdaterade kontrakt kan relateras till att organisationerna 

inte alltid kommit så långt i det organisatoriska arbetet.  

Att helt fasa ut eller förbjuda användningen av SVHC-ämnen kan vara svårt, även om det skulle förenkla 

det regulatoriska arbetet. Några av företagen använde branschomspännande ämneslistor vilket 

avlastade den interna organisationen och bidrog till ett enklare arbete med att identifiera och tolka 

direktiven. De företag som använde sig mycket av branschorganisationer tycktes också vara de som 

hade kommit längst med REACH- och RoHS-arbetet. Effektivt compliance-arbete ställer krav på att 

framgångsrikt lyckas skapa mer värde med mindre resurser (Brown, 2011). 

Stick i stäv med Kemikalieinspektionens tolkning av REACH krävde industriföretagen endast in SVHC-

information för de sammansatta artiklarna. Ingen anledning kom fram under intervjuerna annat än att 

det var den tolkning av lagtexten som gjorts. Att gå efter KemI:s hårdare tolkning av informationskravet 

hade krävt mer av både företagen och leverantörerna. Risken finns att mycket av företagens arbete 

måste göras om ifall den tolkningen i ett senare skede blir den officiella inom hela EU. 
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Vilken information krävs in? 

Informationsinsamlingen gick trögt för industriföretagen och endast ett av dem sa sig redan ha all 

REACH- och RoHS-information. Blott ett av de återstående fem företagen tycktes arbeta hårt för att 

samla in information om samtliga av företagets inköpta artiklar. Detta kan tyckas konstigt då alla fem 

saknade SVHC-information om stora delar av sina inköpta artiklar. På samma sätt som för detaljhandeln 

kan det ses som naivt att tro att leverantörerna på egen hand skulle skicka in SVHC-informationen. 

Speciellt nu i början innan kraven standardiserats och blivit en vana för leverantörerna. Vidare, som 

tidigare beskrivits, skapas problem om företagen endast kräver in deklarationer för artiklar som 

innehåller SVHC-ämnen och inte förväntar sig information om de som är SVHC-fria. Hur kan företagen se 

skillnad på utebliven information och leverantörens aktiva val att inte skicka in deklarationer p.g.a. att 

artiklarna inte innehöll SVHC-ämnen? 

Arbetet försvårades ytterligare genom att leverantörerna inte var vana vid att deklarera 

materialinformation eller inte hade resurser att på egen hand tolka direktiven. Att grossister inom EU 

skyller deras brist på SVHC-information på mängden olika artiklar de hanterar tyder på bristande 

kunskap om de lagstiftningar som finns. Brist på kunskap och medvetenhet är också något Brown tar 

upp i sin studie från 2011. Problemen kan också tyda på svårigheten i att deklarera informationen och 

att grossisterna inte ser det som möjligt att skicka in deklarationer i olika format för varje kund. Även 

industriföretagen menade att det var svårare att få in deklarationerna än att få till de interna 

processerna för arbetet. Det finns således alltså redan ett uttalat behov av att förenkla 

informationsflödet, även om företagen inte tycks veta hur. Sivadas, Holmes och Dwyers studie (2012) 

identifierade bland annat att samarbetet mellan företagen påverkas av hur hjälpsam initiativtagaren är, i 

detta fall det företag som ber sin leverantör om information. Studien menar att företagen måste kunna 

erbjuda hjälp och resurser till, i detta fall, leverantörerna för att komma igång med compliance-arbetet. 

Ytterligare en faktor som studien påvisar och som påverkar arbetet är hur pass beroende leverantören 

är av företaget i fråga.  

Industriföretagen litade i allmänhet på att både asiatiska och europeiska leverantörer uppfattade 

deklarationskraven i kontrakten och skickade in korrekt information. Som ett av företagen sa under 

intervjuerna var kemikaliereglerna i kontrakten tidigare mest formalia. I och med att majoriteten inte 

heller krävde in kemiska testrapporter från leverantörerna, gjorde egna stickprover eller förde en dialog 

med leverantörerna vid direktivuppdateringar går det att fråga sig om så inte är fallet även idag. 

Genom att kräva in fullständiga materiallistor för vissa av de artiklar som köptes in hade två av företagen 

förenklat sitt regulatoriska arbete. De behöver då inte bekymra sig för att få in mer information om nya 

ämnen regleras – de fullständiga materialdeklarationerna innehöll redan all ämnesdata. Även om kraven 

blir större på leverantörerna, genom att fulla materiallistor krävs, samt att insamlandet av 

informationen kan antas ta längre tid, skulle arbetet för både företag och leverantör bli mindre i 

slutändan och på sikt även kosta mindre. 

Ambrose m.fl menar i sin artikel från 2008 att behovet av att kommunicera springer ur två drivkrafter; 

att reducera osäkerhet och/eller tvetydighet. Att kräva in fullständiga materiallistor och/eller 

standardisera arbetet skulle reducera båda. Hur mycket det reduceras beror även på valet av 

kommunikationsmedel. 

Att utveckla och köpa in lagenliga produkter 

Att det regulatoriska arbetet inte prioriterades i vissa företag återspeglades i processerna för att 

utveckla säkra produkter. Ett tydligt exempel var de företag som kontrollerade det kemiska innehållet 

för delar som hade kontakt med det processade materialet i företagets produkter (t.ex. de delar som har 
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kontakt med maten i en mattillverkande maskin), men som gjorde få kemiska kontroller av andra delar. 

Således fanns kompetensen och verktygen i företaget, men inte intresset att utöka arbetet. Att 

företagen kommit olika långt i REACH- och RoHS-arbete visar också på att möjligheterna och verktygen 

finns där, men att det krävs engagemang och mycket arbete. 

Genom att ligga långt fram i det regulatoriska arbetet kunde några av företagen tidigt samla information 

om ämnen och användningsområden de var beroende av. Detta underlättade för företagets utvecklare 

och kan antas gynna framtida möjligheter att producera och sälja produkterna. 

Produkter som utvecklats innan kemikalilagstiftningarna vann laga kraft var många gånger heller inte 

kompatibla med dem. Företagen visste helt enkelt inte hur de skulle hantera frågorna då de i många fall 

inte kunde göra förändringar på produkterna, vilka ibland var reservdelar. Problemet fanns där för alla 

företag och blev mer påtagligt ju längre livslängd produkterna hade. De fortsatte att sälja produkterna 

trots att de förmodligen inte uppfyllde lagstiftningen.  

Förutom att få in information om SVHC-ämnen krävs det att företagen tittar igenom sina egna 

produktionsunderlag för att säkerställa att de använder säkra ämnen. Det kan vara enkelt att skylla på 

leverantörernas brist på information, men om företagens produktionsunderlag bryter mot de egna 

kontrakten kan leverantörerna knappast klandras för informationsbristen. 

Företagens långa produktutvecklingstider och senare långa produktlivslängder visar på vikten att kunna 

förutspå framtida lagkrav. Exakt vilka ämnen som kan tänkas hamna på kandidatlistan är här irrelevant, 

då det endast medför krav på att information om ämnena skickas längs leverantörskedjan. De företagen 

behöver förutspå är de ämnen som kommer begränsas eller helt förbjudas. Som ett av företagen 

antydde kan en del av detta arbete göras genom att bevaka reglerna för konsumentbranschen, som ofta 

regleras hårdare. 

Ett av företagen sammanfattade företags intresse i lagstiftningar såhär: 

”Inga företag vill bryta mot lagar, men alla vill göra så lite som möjligt”, Citat F5I 

Citatet kanske förklarar en av anledningarna varför många företag inte redan var REACH- och RoHS-

godkända. 

Att aktivt medverka i branschorganisationer, som till stor del finns till för att förutspå och underlätta 

branschomspännande utmaningar, kan tänkas vara ett värdefullt hjälpmedel. Några av de intervjuade 

företagen upplevde just detta och även litteraturen påvisar potentiellt underlättat arbete (JIG, 

2012),(IEC, 2013)&(IMDS, u.d.). 

Kundkrav och förfrågningar 

Intresset bland kunderna inom industrin var extremt lågt. Detta kan tyda på att företag som inte arbetar 

med konsumentprodukter i allmänhet inte har kommit så långt i det regulatoriska arbetet och därför 

inte heller ställer krav på de företag de köper produkter ifrån. 

Mjukvara 

Många av företagen verkade inte börjat titta på system för att hantera den insamlade 

miljöinformationen. De som börjat titta runt hade inte hittat något de tyckte var värda att investera i 

(ett företag sa dock att de hade mjukvara, men specificerade inte om det var egenutvecklat eller inte). 

Bristen på fungerande mjukvara kan fungera som en stoppkloss för utvecklingen av övriga processer. Att 

inte ha en dedikerad plats för informationen och inte kunna utnyttja den fullt ut genom 

databaskopplingar och integration i konstruktionssystemet skulle kunna hämma arbetet. Detta med 
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anledning av att de positiva effekterna med att samla in informationen på många sätt uteblir. Att 

utveckla egen mjukvara var för dyrt menade ett av företagen. Att företagen lagrar informationen på så 

olika sätt skapar problem när informationen sedan skall överföras mellan företagen. 

Arbetet med compliance-mjukvara försvåras ytterligare hos organisationer som inte har samma 

affärssystem i hela koncernen. Och att implementera ett nytt affärssystem är både dyrt och komplicerat 

(Samuelson, 2004). 

Jim Brown (2009) trycker på att IT är nyckeln till hållbara compliance-processer, både vad gäller 

insamling av information och det interna fortsatta arbetet. Vidare identifierar Brown att det är mycket 

värdefullt för produktutvecklingsföretag att tidigt i utvecklingsprocessen möjliggöra visuell överblick för 

konstruktörer vad gäller ämnesinformation. Informationen bör lagras på databaser som på sikt är 

åtkomliga för interna PDM- och PLM-system (Brown, 2009).   

Fyra av företagen använde manuella email som insamlingsmetod för miljöinformationen. På samma sätt 

som för detaljhandelsföretagen skulle detta kunna försvåra arbetet. Speciellt för industriföretagen som i 

många fall hade mer än tio gånger så många leverantörer och många gånger även fler artiklar, än 

detaljhandeln. Att automatisera insamlingen och införseln av informationen i företagens miljödatabaser 

skulle spara mycket tid. 

Enligt Daft och Lengels ”Media Richness Theory” (1984), är det dock viktigt att välja det 

kommunikationsmedium som lämpar sig bäst för ändamålet. Email klassas som medel i rikhetsskalan 

och företagen som använder detta kommunikationssätt måste vara beredda på att använda ett rikare 

medium, så som telefon eller personligt möte, för att lösa eventuella problem och missförstånd som kan 

uppstå. Om ett enklare, mer standardiserat och potentiellt automatiserat kommunikationsmedium 

används för att hantera ämnesdeklarationer är det av stor vikt att informationen är tydlig för att 

minimera risken för misstolkningar.   

Det företag som samlade in informationen via SharePoint skickade visserligen ut inloggningsuppgifterna 

till systemet manuellt, men leverantörerna förde sedan in informationen direkt i systemet. Detta 

minskade företagets arbete, men la också mer arbete på leverantörerna då formatet inte var 

standardiserat. Att inte använda standarder kan medföra svårigheter för leverantörerna att förstå hur 

de ska deklarera informationen. Denna slutsats delas också av Brown (2011). 

På samma sätt fungerade arbetet för det företag som använde PRS. Detta företag hade dock tagit 

kommunikationen steget längre till att också automatisera kommunikationen mer. När ett utskick skulle 

skickas och vilka leverantörer det skulle adresseras till, styrdes fortfarande manuellt, men genom att ha 

möjlighet att skicka ut samma deklarationsförfrågan till många leverantörer samtidigt snabbades 

processen upp. Brown menar att manuellt arbete skall ses som ett undantag i en miljö där regelverk och 

direktiv ständigt förändras. Företaget fick genom portalen också en databas som kunde hantera och 

analysera informationen, vilket enligt Brown också sparar tid och pengar genom snabba responstider vid 

förfrågningar. Nackdelen var att den inte kommunicerade med övriga system, vilket talade emot 

portalen då företagen på sikt eftersökte ett system som kunde prata med övriga databaser och system. I 

likhet med SharePoint-insamlingsmetoden använde inte heller PRS standardiserade format för 

inmatningen av information.  

Molnlösningar, likt SharePoint och PRS, är ett högaktuellt och attraktivt alternativ till de klassiska 

programvarorna och det tack vare flexibiliteten och de låga kostnaderna som IT-lösningar ofta medför 

när de erbjuds som en typ av tjänst snarare än en produkt (Motahari-Nezhad, et al., 2009). Samma källa 

menar att företag i allt större utsträckning börjat outsourca operationell IT, vilket PRS skulle kunna ses 

som ett exempel på. Hugos & Hulitzky (2011) menar också att det i många fall är ekonomiskt säkrare att 
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utforska nya tekniker med tjänster som erbjuder prenumerationsbetalning snarare än en stor 

grundinvestering som förväntas ge hög avkastning. Även detta har företaget som valt att arbeta med 

PRS tagit fasta på. 

Att sammanställa informationen i Excel kan ses som ett steg mot användning av en databas. Excellistor 

är dock svåra att dela i organisationen.  

Att konstruktörerna inte automatiskt får upp varningsmeddelanden vid användning av artiklar 

innehållandes farliga ämnen innebär risker. I många fall tycktes konstruktörerna inte heller ha smidig 

tillgång till materialinformationen, vilket i princip omöjliggör arbetet med att medvetet designa bort 

farliga eller SVHC-klassade ämnen.  

Genom att övervaka de listade ämnena i produkterna manuellt, utan stöd av lämplig mjukvara, kan 

antas göra arbetet svårt och öka risken för fel. 

Många av företagen arbetade med att sprida information om compliance-arbetet genom intranätet och 

utbildningar. Oavsett hur spridningen av information sker krävs tydlighet och visuellt material. Att ha 

möjlighet att få ut tydlig data och grafer skulle kunna förenkla spridningen av information internt och 

även visualisera behovet av fortsatt arbete för ledningen, som tidigare nämnts var ovilliga att lägga 

resurser på arbetet. 

Generella behov för de intervjuade industriföretagen 

Ur intervjusvar och analys har ett antal generella behov uppfattats, vilka listas nedan. Behovet för de 

olika industriföretagen skiljde sig dock enormt och nedanstående lista är främst skapad för de företag 

som är i början av arbetet. 

 Mer stöd och resurser från företagsledning 

 Ett hjälpmedel för att enklare förutse framtida förändringar i REACH 

 Ett hjälpmedel för enklare identifiering och tolkning av direktiv 

 System för att tydliggöra kraven i organisationen 

 Ökad kunskap om compliance i större delen av organisationerna 

 Förbättrade compliance-processer för att effektivare handskas med frågorna 

 Få in material-/SVHC-information om alla gamla artiklar 

 Stickprov på kemiskt innehåll för att se om den inskickade informationen stämmer överrens 

med den levererade produkten 

 Billig compliance-mjukvara så att inte chefer ser samma investeringsproblem  

Kommunikation 

 Effektiva sätt för leverantörer att självmant skicka in deklarationer och för företagen att skicka 

ut krav/förfrågningar om de inte inkommit 

 System för att ge leverantörerna möjligheten att själva kunna förse företagets databas med 

information 

 Standardiserade deklarationsformat för enklare arbete för leverantörer 

 Standardiserade ämneslistor för minskat arbete för både företag och dess leverantörer 

 Enkla förklaringar riktade mot leverantörerna för kraven och deklarationsmallarna 

 Möjlighet för mer automatiserad kommunikation (utskick, påminnelser m.m.) 

System för lagring av information 

 Möjlighet att lagra all sorts miljödata 

 Möjlighet att lagra fullständiga materiallistor 
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 Artiklar kopplade till listade ämnen för enkel analys 

 Databas som kan kommunicera med övriga system 

 Ha möjlighet att koppla dokument och tester till artiklar/produkter 

 Automatiska varningsmeddelanden till konstruktörer 

 Möjlighet för många i organisationen att ta del av informationen 

 Kunna extrahera informationen i ett visuellt format för användning inom intern utbildning 

Krav på myndigheter 

 Tydligare tolkning av vilken nivå i en inköpt artikel SVHC-information skall samlas in 

 Tydligare riktlinjer för reservdelar och produkter med lång livslängd 
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8. SLUTSATS: FRAMTIDA BEHOV FÖR PRS 

Här sammanställs behoven som framkommit genom analysen eller direkt ur intervjusvaren och 
förs samman till en lista över förbättringar av PRS. 

8.1. ErP och RoHS 

För ErP och RoHS är behovet av PRS på längre sikt lägre än för REACH, som är mer omfattande och 

uppdateras regelbundet. För nya produkter regleras RoHS-ämnena i kontrakt och på samma sätt 

regleras ErP. Plattformen kan användas för att samla in konformitetsbevis för de båda direktiven och 

framförallt RoHS som många företag menade att de inte var kompatibla med i dagsläget. Behovet kan 

dock antas minska allt eftersom information om gamla artiklar inkommer. 

Om det i framtiden ställs krav på tillverkande företag att genomföra egna LCA-analyser kan behovet av 

en kommunikativ tjänst som PRS antas öka. 

8.2. Behovet av PRS i framtiden 

Genom behovsanalysen i tidigare kapitel fås en bild av att PRS och alla dess funktioner behövs på 

företagen och då i industrin i en högre grad än i detaljhandeln. Många av behoven beror dock på om 

företagen vill säkerställa att informationen kommer in eller om de nöjer sig med att friskriva sig från 

ansvaret genom leverantörskontrakt.  

Behoven kan kategoriseras upp enligt: 

 Behov inom organisationen 

 Kommunikativa behov 

 System för lagring av information 

Idag är PRS till stor del ett kommunikationsverktyg och hjälper kunderna med delar av de 

kommunikativa behoven (d.v.s. informationsinsamlingen). Företagen efterfrågar dock en större 

helhetslösning som också är integrerad i övriga system, vilket kan göra det svårt för PRS i ett längre 

perspektiv om plattformen inte utvecklas. Plattformen kan med dagens utformning användas för lagring 

av viss information, men intervjuerna visade att företagens behov är mycket större än det som PRS idag 

erbjuder.  

Efter studierna av PRS uppfattades dess funktion som följande: 

 Support: ÅF erbjuder PRS som en del av en större lösning. Erbjudandet bygger på att ÅF hjälper 

företagen med deras compliance-arbete och PRS används som ett verktyg för att lösa uppgiften. 

ÅF:s totallösning står i centrum och PRS används som hjälpande verktyg. 

Även om många av de intervjuade industriföretagen både behöver hjälp med att upprätta processer för 

det regulatoriska arbetet och att samla in deklarationer för gamla artiklar, kan det antas att efterfrågan 

på den nuvarande lösningen med tiden kommer att minska. Organisationerna har fungerande 

miljögrupper och tittar på system som går att implementera tillsammans med redan befintliga sådana. 

Företagen kommer även i framtiden vara i behov av konsulttjänster på olika plan, men inte av den 

”krislösning” på compliance-problemet som PRS är nu. Detaljhandelsföretagen är redan idag mer i 
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behov av en totallösning än ett kommunikativt hjälpmedel. Genom intervjuerna uppfattades ett behov 

hos de intervjuade företagen som kan sammanfattas: 

 Totallösning: PRS blir en totallösning som företagen själva kan använda för compliance-arbetet, 

där möjligheten till resurs- och expertstöd och utbildningar från ÅF finns tillgängligt för både 

kunder och leverantörer. I denna utveckling står PRS i centrum och ÅF väntas sälja 

konsulttjänster genom att knyta kunder till sig via plattformen. 

Med denna lösning kan ÅF både fortsätta att hjälpa företag på exakt samma sätt som innan och komma 

åt företag som kommit långt i compliance-arbetet.  

Nedan finns förslag på utformning av en grundplattform för PRS. Eftersom både analysen av PRS och 

intervjuerna på företagen gjordes ur ett övergripande perspektiv ges också förslagen på förbättringar ur 

detta perspektiv. 

8.3. Generella förbättringar 

Se över gränssnitt och användarvänlighet 

Mycket av funktionaliteten i PRS har skapats genom flertalet kundanpassningsprojekt som alla syftat till 

att förändra något. Detta har i vissa fall medfört funktionalitet som inte förklaras på ett tydligt sätt och 

som därför inte kommer att användas av nya användare som inte förstår syftet. Därmed inte sagt att 

utvecklingen varit i onödan, men att dess utformning kan förbättras och förtydligas för ökad 

användbarhet. Att funktionalitet finns i plattformen hjälps inte om den som använder den inte hittar 

den.  

Med tanke på att företagen menar att det är svårt att få in deklarationer från leverantörerna behöver 

leverantörernas arbete göras så enkelt som möjligt. Detta för att verktyget, PRS, i sig inte skall utgöra ett 

hinder. Därför borde gränssnitt och användarvänlighet ses över för att säkerställa att det uppfyller 

användarnas krav och förväntningar. ÅF borde göra en undersökning bland nuvarande användare av PRS 

för att se vilka delar som kan förbättras och om det enkla och avskalade gränssnittet är rätt väg att gå. 

Olika information till olika användare 

PRS presenterar idag information och diagram utifrån en handläggares perspektiv. Det kan dock tänkas 

att ansvariga på företagen, leverantörerna och andra användare eftersöker olika sorts information. 

Genom att presentera det insamlade materialet på olika sätt för olika användare blir PRS ett kraftfullare 

verktyg och mer användbart för alla användare. 

En möjlighet här skulle vara att ÅF skapar ett antal standarddiagram och att användarna sedan själva 

kan välja vilken eller vilka som skall presenteras. 

Många företag håller interna (och till viss del externa) utbildningar inom compliance och miljögrupperna 

presenterar sitt arbete för chefer och ledning. ÅF:s handläggare skapar idag visuellt material manuellt i 

Excel genom att exportera insamlad PRS-data och arbeta utanför plattformen. För att plattformen skall 

bli så användbar som möjligt behöver mer av detta arbete flyttas över till PRS. Data finns nu redan i 

databasen och nu behövs verktyg för att enkelt analysera och presentera det på sätt som företag har 

användning för. Att sedan kunna exportera materialet för användning i presentationer och utskick är 

positivt. 
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Standardisera en lösning för alla, men med moduler som är möjliga att slå på och av 

PRS är idag en kundunik lösning, vilket har sina poänger. Det försvårar dock utvecklingen av plattformen 

och genom att skapa en grundplattform med standardiserade moduler blir underhållet enklare. I 

dagsläget finns viss bra funktionalitet endast på vissa av PRS-installationerna, detta trots att antalet 

kunder fortfarande är relativt få. Arbetet att uppdatera olika installationer med ny förbättrad 

funktionalitet kan antas ta längre tid med fler installationer, vilket ytterligare visar på fördelen att arbeta 

med en och samma grundplattform för alla kunder. 

Vår analys har visat att företagen är i behov av i princip samma saker, om än i olika omfattning. Om 

plattformen och modulerna är genomtänkta borde det övergripande behovet täckas in för majoriteten 

av företag. Kundspecifika moduler är fortfarande möjliga, men är inte ett måste. 

Kundspecifika anpassningar så som färgskala, logo, namn m.m. kan göras även för en delad plattform 

och kräver inte installationer av PRS på olika servrar, som det är nu. 

Hugo och Hulitzky (2011) menar också att det många gånger är säkrare att utforska nya marknader och 

tekniker med tjänster som erbjuder prenumerationsbetalning snarare än en stor grundinvestering. 

Genom att kunna erbjuda en standardlösning slipper också företagen denna grundinvesteringskostnad i 

PRS. Motahari-Nezhad(2009) menar också att en av fördelarna med molnbaserade lösningar är att de är 

enkla att uppdatera. Men även detta kräver en standardlösning. Uppdateringarna blir då mer 

kostnadseffektiva, både för ÅF och kunderna, då implementationen inte behöver göras separat och 

anpassat hos alla olika kunder. 

Tillåt ämnesdeklarationer genom både Push och Pull 

PRS starka kort, effektivisering av kommunikationen mellan företagen och dess leverantörer, behövs på 

många av företagen och då speciellt inom industrin. Information om gamla artiklar saknas i mycket stor 

omfattning och behöver samlas in på något sätt. 

Det finns två olika sätt att få in informationen: Push och Pull. Idag används PRS främst för att samla in 

data för gamla artiklar, och då genom Pull, d.v.s. att företaget frågar leverantörerna om information. 

Både REACH och leverantörskontrakten är dock formulerade som att informationen skall röra sig i 

leverantörskedjan genom Push. D.v.s. att leverantörerna alltid skall skicka SVHC-information till 

kunderna självmant (leverantörer utanför EU lyder dock inte under REACH-lagstiftningen utan endast de 

civilrättsligt upprättade kontrakten mellan företagen i fråga). Det går således att anta att 

informationsinsamlingen i framtiden går mot Push, vilket också bekräftas av hur arbetet inom 

bilindustrin har utvecklats. 

PRS borde således tillhandahålla funktionalitet som gör det möjligt för leverantörer att på eget bevåg gå 

in och deklarera sina artiklar. Men behovet av att skicka ut deklarationsförfrågningar finns där, i vilket 

fall som helst tills arbetet blivit rotat hos leverantörerna. 

Ytterligare sätt att förenkla för leverantörerna vore att kunna dela en och samma deklaration med 

många kunder som använder PRS. 

Standardiserade deklarationsformat för enklare arbete för leverantörer 

Företagen kämpar med att få in deklarationer och leverantörerna kämpar med att förstå krav och 

ämneslistor från olika företag. Det kan finnas en poäng att använda standardiserade format för 

inmatning av data för att underlätta arbetet.  
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Vidare skulle leverantörerna få mer incitament att deklarera om de efteråt hade möjligheten att ladda 

ner och/eller maila standardiserade mallar till andra kunder, som ännu inte använder PRS, direkt genom 

plattformen.  

Möjlighet att ladda upp standardformat och att systemet automatiskt läser av filen 

Det finns redan standarder för materialdeklarationer som används av många. Genom att leverantörerna 

har möjlighet att ladda upp dessa filer och de automatiskt läses av till PRS:s databas underlättas arbetet 

för leverantörerna. Den automatiska inläsningen underlättar för handläggarna som snabbt får en 

överblick över inskickade deklarationer, utan att behöva gå igenom inskickade filer manuellt. 

Möjlighet för mer automatiserad kommunikation (utskick, påminnelser m.m.) 

Intervjuerna visade att företagen till stor del arbetade med manuell kommunikation med sina 

leverantörer. De vill effektivisera sitt arbete och tycker att den jobbigaste biten i arbetet är att få in 

informationen. PRS har ökat effektiviteten i informationsinsamlingen markant för sina kunder, men 

arbetet kan förenklas ytterligare genom smart automatisk kommunikation i form av t.ex. påminnelser.  

Idag behöver handläggaren själv gå in och söka upp de leverantörer han/hon vill skicka påminnelse till. 

Det kan dock antas att majoriteten av leverantörer som inte loggat in i PRS på två veckor efter att den 

första deklarationsförfrågan skickats, eller som inte skickat in deklarationen inom en fyraveckorsperiod 

behöver en påminnelse. Att en handläggare manuellt skall ta det beslutet och sedan skicka ut 

påminnelsen tar endast mer tid. Exakt vad för typ av påminnelse kan bestämmas med E-postmallar i ett 

tidigare skede. 

När ett väl valt antal automatiska påminnelser skickats ut, där tonen i texten kan tänkas blir hårdare för 

varje utskick, får handläggarna upp en notis i systemet om att kontakta leverantören via telefon istället. 

Det skall sägas att automatiskt genererade mail kan ses som spam och behöver formuleras för att se ut 

som legitima direktutskick för att få rätt respons hos leverantörerna. 

Idag sitter ÅF ofta som handläggare och skickar regelbundet rapporter om arbetet via email. Dessa 

rapporter borde dock många gånger kunna genereras automatiskt, om personerna på företaget inte vill 

logga in i PRS och titta själva. Rapporterna innefattar: 

 Analys av de insamlade artiklarna (godkända, underkända m.m.) 

 Vilka leverantörer som svarar och vilka som inte tycks uppmärksamma 

deklarationsförfrågningarna, samt statistik när senaste kontakten skett 

 Anteckningar om kontakten med leverantörerna 

Möjlighet att lagra fullständiga materiallistor 

Idag är det få företag som samlar in fullständiga materiallistor för inköpta artiklar. Endast ett fåtal hade 

börjat insamlandet i mindre omfattning. De var dock rörande överrens om att fullständiga 

materialdeklarationer var framtiden och PRS borde således anpassas till detta. När väl företagen börjat 

samla in dessa fullständiga listor minskar behovet av nya utskick till leverantörerna dramatiskt. Eftersom 

den kommunikativa biten är PRS:s huvudfunktion i dagsläget kan det antas att funktionaliteten behöver 

breddas för att hålla kvar befintliga kunder och locka till sig nya. 

Genom att erbjuda möjligheten till både deklarationer av fullständiga materiallistor och mer specifika 

deklarationer för olika direktiv har leverantörerna möjlighet att välja hur ofta de måste uppdatera sina 

deklarationer. Väljer leverantörerna att deklarera fullständiga listor har PRS all information som behövs 

för att på egen hand analysera hur artiklarna står sig mot olika kemikaliedirektiv. 
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Bättre hantering av artiklar och produkter 

PRS används främst för att få en överblick över hur respektive artikel står sig mot olika direktiv. Det finns 

begränsad möjlighet att koppla artiklar till industriernas sammansatta produkter, även om möjligheten 

finns. Denna funktionalitet borde bli en av huvudfunktionerna i PRS för enklare överblick för företagen. 

Genom att göra det enklare att se konformiteten för olika produkter och hur långt kvar de har för 

fullständig konformitet får företagen större möjlighet att prioritera artiklar i viktiga produkter. Idag 

används Excel i stor omfattning för att hantera artiklar och produkter. Om arbetet flyttar in i PRS kan 

handläggarna effektivisera sitt arbete och få större kontroll på all information. 

Lägg in möjligheter att koppla artiklar och produkter till respektive ägare på företaget för snabb kontakt 

och problemlösning. 

PRS hantering av undantag för direktiv skulle kunna förbättras ytterligare om undantagen gick att koppla 

till en tidsram för hur länge de skulle gälla. 

Kraftfullare analysmetoder 

Introducera kraftfullare analyser av artiklar, produkter och fullständiga materiallistor för enklare 

överblick och effektivare arbete. Ge användarna möjlighet att enkelt sortera ut artiklar och produkter 

som inte uppfyller kraven, analyser av leverantörerna för dessa artiklar och möjlighet att sortera utifrån 

företagsspecifika kriterier.  

Stöd för egna listor och sammansatta deklarationsförfrågningar 

Många av företagen använder egna listor över begränsade och förbjudna ämnen. Här återfinns även 

listor på ämnen som önskas fasas ut. Genom att möjliggöra deklarationer efter egna listor får företagen 

större möjlighet att anpassa PRS efter egna behov. Här krävs att ÅF lägger in fler ämnen i PRS som 

kunderna kan koppla till egna listor. 

Eftersom leverantörerna tycker att arbetet med att deklarera är jobbigt borde så många hinder som 

möjligt för dem byggas bort. Idag skickas deklarationsförfrågningar ut för varje direktiv för sig. Om PRS 

istället skickar ut en sammansatt deklarationsförfrågan kan arbetet ses som enklare och antalet 

insamlade deklarationer borde öka än mer. 

Förbättrat stöd för anteckningar och uppgifter 

Under observationer och sittningar med handläggare i PRS återficks en bild av att funktionen för 

anteckningar är bra, men att den behöver förbättras för att bli användbar. Mycket av problemen 

handlar om dåligt gränssnitt med små rutor där handläggarna kan läsa anteckningarna. Ett annat 

problem var det antal tecken som var möjligt att mata in. Idag är lagringsutrymme billigt och en tajt 

begränsning på antalet tecken ger ingen vinning utan försvårar endast arbetet. 

Här ingår även förbättrade möjligheter att hantera och prioritera produkter och artiklar. Idag exporteras 

prioriteringslistor till Excel av vissa handläggare för att de skall ha möjligt att enklare göra notiser om 

telefonsamtal. Detta försämrar spårbarheten och minskar effektiviteten i ett verktyg menat att öka 

densamma.  

8.4. Tätare integration med företagens system 

Miljösystem som var tätt knutna till det egna företagets system var viktigt. Nedan följer en lista på de 

förbättringar som uppfattades krävas för att PRS skulle bli en del av företagens arbete på längre sikt. 
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Lagringsmöjligheter för all miljödata 

PRS har idag möjlighet att hantera information för ett flertal områden. Företagen tycktes dock eftersöka 

ett system som kunde hantera all sorts miljöinformation och i vissa fall produktsäkerhetsinformation.  

För att PRS skall bli en totallösning för företagen behöver plattformen byggas ut för att kunna hantera 

mer information än den gör idag.  En utbyggnad för att hantera fullständiga materiallistor är dock ett bra 

steg i rätt riktning. 

Databas som kan kommunicera med övriga system 

Alla företag tyckte att det var viktigt att systemen kunde kommunicera med varandra. För att PRS skall 

bli en självklar del i företagens dagliga arbete och en långsiktig lösning för dem behövs således en 

utbyggd kommunikativ funktionalitet på systemnivå för databasen. 

Integration med konstruktionssystemet 

Ett företag sade explicit att de efterfrågade lösningen och ett annat företag menade att de hade 

åtminstone delar av lösningen redan implementerad. Genom att knyta ihop PRS med företagens 

konstruktionssystem kan företagen förhindra användningen av miljöfarliga delar och ge 

varningsmeddelanden till konstruktörerna. 

8.5. Ytterligare tjänster företagen var i behov av 

Ett hjälpmedel för enklare identifiering och tolkning av direktiv 

Företagen kämpade med att försöka förutse ändringar i REACH. Vidare lade företagen mycket tid och 

energi på att hitta och tolka relevanta direktiv. Många tyckte att det var svårt att få en överblick över de 

olika marknadernas lagar och regler. 
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9. DISKUSSION 

Efter att intervjuerna genomförts och data sammanställts och analyserats stod det klart att förtagen 

generellt inte kommit vidare långt i sitt arbete vad gäller compliance. Alla kände till direktiven men 

behandlade dem utefter lite olika allvarsgrad. Anledningen till detta kan tänkas vara flera. En anledning 

kan vara att straffen för de som inte är compliant är för låga, eller till och med att risken att ens bli 

påkommen som icke-compliant är så pass liten att det räcker med att mjukstarta. Denna anledning kan 

annars vara en förhållandevis stark anledning till att handla på ett visst sätt eller inte. 

Vid intervjuerna med Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten framkom det att deras syfte inte är 

att försätta företag i konkurs genom att ålägga överträdelse med höga straffavgifter, utan snarare att 

hjälpa företagen att göra det rätta. Klart är det i alla fall att compliance-arbete inte kommer att vara 

kortsiktiga åtaganden. I allra högsta grad bör compliance tas på allvar och arbetas in i organisationers 

processer, visioner och mål. 

Ett behov hos företagen att på ett enkelt, repeterbart och kostnadseffektivt sätt hantera insamling av 

miljödeklarationer finns helt klart. PRS som produkt har helt klart konkurrenter. Styrkan och 

differentieringen hos PRS ligger främst i hela den leveransmodell som ÅF erbjuder med möjlighet till 

projektledning, implementation, importering av artikel- och leverantörsdata samt insamling m.m. 

Examensarbetet syftade till att undersöka behovet av PRS, ge förslag på förbättringar, samt att erhålla 

en förståelse över företagens nuläge gällande compliance. Vilka typer av problem ställs de inför? Vilket 

operativt arbete utförs och hur vill de jobba framöver? Dessa mål ses som uppfyllda. 

Studiens trovärdighet ligger i direkt relation till de intervjuade objekten och hur intervjuerna 

genomfördes och vidare analyserades. Det visade sig, efter sammanställning av intervjusvaren, att 

många av de slutsatser som kunde dras i analysen låg i linje med de resultat som Jim Browns studie av 

över 400 företag visade på. Trots denna bekräftelse kan det inte uteslutas att fler intervjuer hade gett en 

annan bild av problemen och behoven. Framförallt hade studien fått ett mer nyanserat resultat om 

andra delar av de intervjuade företagens organisationer också intervjuats, och inte bara de ansvariga för 

compliance. Genom att även intervjua underleverantörer hade en bild kunnat ges av behoven sett från 

deras synvinkel.  

Att endast en tidiagre studie kunde hittas är en brist, rent referensmässigt. Trots åtskilliga försök till att 

finna fler studier kring företagens arbetsprocesser och svårighet/enkelhet rörande compliance, så var 

utbudet väldigt begränsat. Som det dock beskrivs i inledande delar av rapporten, under metod, så 

anskaffades teorin först efter emiprin, och detta för att inte vilseleda och färga studien. I och med detta 

så användes teorin endast för att bekräfta eller ifrågasätta de svar som återgavs från denna studies 

intervjuobjekt. Vidare eftersom att studien av Jim Brown innefattade över 400 företag och var av öppen 

karaktär, har författarna av denna rapport ändå uppfattat Brown’s studie som objektiv. 

Examensarbetet avgränsades till att innefatta REACH, RoHS och ErP. Även detta kan ses som en snäv 

begränsning eftersom att PRS redan idag innefattar moduler för hantering av betydligt fler direktiv. Att 

utföra en kvalitativ studie på samtliga direktiv, för att sedan ta fram förbättringsförslag, ansågs bli för 

omfattande rent tidsmässigt. Vidare önskades en djupare funktionsmässig analys snarare än en 

helhetsbild av PRS vilket även det krävde en avgränsning. 

Anledningen till att just REACH och RoHS valdes var för att de var de mest frekvent använda modulerna i 

PRS och således kunde befintliga funktioner speglas relativt enkelt mot företagens behov. En önskan var 

även att undersöka möjligheten för implementation av ett nytt direktiv i PRS. För detta valdes 
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Ecodesigndirektivet, ErP, eftersom att miljöanpassad produktutveckling och energieffektivitet lockade 

alla inblandade. En av de största utmaningarna har definitivt varit att undersöka just detta.  

Beslutet att undersöka implementationsmöjligheterna för ErP togs väldigt tidigt i projektet och utan full 

förståelse av vad direktivet innebar. Även kunskapen kring PRS och dess syfte var relativt låg i detta 

skede. Det visade sig senare att ErP och PRS inte direkt gick hand i hand vad gällde produktinformation 

och behov av kommunikation med leverantörer. PRS grundfunktion handlar om kommunikation och 

insamling av data medan fokus för ErP ligger under själva produktutvecklingen och designstadiet, vilket 

således ställer begränsade krav på kommunikation med leverantörer. 

Tyvärr visade det sig också att många av industriföretagen som undersöktes i studien inte berördes av 

ErP. De som ändå gjorde det låg i sådan framkant i sitt arbete rörande energieffektiva produkter att de 

inte direkt jobbade utefter direktivet, utan snarare definierade det. Detta hade kanske kunnat undvikas 

om intervjuobjekten hade valts efter det att en djupare förståelse av direktivets olika produktklasser 

erhållits.  

Det frågebatteri som togs fram reviderades efter de första intervjuerna. Detta ansågs nödvändigt då 

dialogerna tenderade att hamna inom områden som inte direkt låg i linje med examensarbetets mål. En 

mindre revidering av frågorna hade förmodligen varit svår att undvika, eftersom att man inte med 

säkerhet hade kunnat förutspå vad som skulle sägas. Hade intervjuerna vidare genomförts med diktafon 

snarare än anteckningar hade möjligheten till att gå tillbaka i materialet och lyssna på ordval, 

formuleringar och förklaringar ökat. Lösningen i detta fall blev att be om förtydligande i samma stund 

som de kompletterande frågorna till vart och ett av intervjuobjekten skickades ut. Att göra på detta vis 

sparade förmodligen en hel del tid eftersom att de långa intervjuerna inte behövde tolkas genom en 

ljudfil. 

En kompletterande, kvantitativ del i studien hade kunnat generera tydligare svar på kritiska frågor som 

uppkommit under de kvalitativa intervjuerna. Att intervjua fler företag med öppna frågor hade 

förmodligen tagit alldeles för mycket tid. För att kunna gradera och prioritera de förbättringsförslag som 

identifierades, skulle en kvantitativ insamling vara värdefull. Förbättringsförslagen skulle kunnat skrivas 

om till generella behov eller operationer för ett företag, och sedan skickats ut i ett formulär till en större 

mängd intervjuobjekt. Dessa hade sedan kunnat vikta alternativen mot varandra, efter behov, och 

således skapa underlag för att kunna prioritera förbättringsförslagen.  

Att finna relevanta studier och fakta till den teoretiska referensramen var svårt. Det som i särklass var 

svårast var att veta vad för information som var relevant och kunde bidra till slutresultatet. Lösningen 

blev att påbörja intervjuer för att sedan gå tillbaka till teorin i ett senare skede, och snarare förstärka 

och öka förståelsen kring de områden som intervjuobjekten identifierade som nyckelpunkter i ett 

compliance-arbete.  

Att intervjua endast industriföretag eller endast detaljhandelsbolag hade gett en djupare förståelse för 

respektive område. Det hade dock inte gett den breda bild av hur olika långt de olika företagen kommit. 

Valet att inleda arbetet med intervjuer med Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten gjorde att 

förkunskaperna ökade mycket innan de faktiska intervjuerna med företagen. 

Ett annat alternativt, eller ytterligare komplement, kunde ha varit att presentera förbättringsförslagen 

för ÅF:s systemutvecklare. De hade sedan också kunnat prioritera punkterna utefter komplikation och 

tidsåtgång vilket i sin tur, tillsammans speglar kostnad. 

Förslaget är, om intresse och resurser finns, att utföra detta i ett fortsatt arbete. 
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BILAGA 1. DIREKTIVREVISIONER I ERP 

I denna bilaga beskrivs hur revisioner görs i ErP-direktivet och processen för att ta ut nya 
produktgrupper. 

Var tredje år skall en handlingsplan för påföljande tre årutformas, i vilken nya produktgrupper 

identifieras och utreds. 

Vid skapandet av en ny grupp görs en omfattande förstudie som lägger grunden till ett första utkast av 

regelverket. Samtliga medlemsländer får ta del av förstudien, och senare regelutkastet, för att lämna 

synpunkter. Energimyndigheten har även löpande möten med EU-kommissionen och andra 

medlemsländer för att utbyta tankar och idéer för att påverka och förbättra direktivet. Möten med 

andra berörda myndigheter inom Sverige sker även de löpande. 

 

Figur 11. Produktkategoriframtagningsprocess(eceee, 2012) 

Förstudierna följer en vedertagen struktur och metod beskriven i Methodology Study on Eco-design of 

Energy Using Products, 2005 (Van Holsteijn en Kemmna BV, 2005).Metoden tar fasta på de huvudsakliga 

miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av produktens livscykel. Förstudien består av åtta 

delar: 

1. Produktdefinitionen, standarder och lagstiftning 

2. Ekonomi och marknader 

3. Konsumentanalys och lokal infrastruktur 

4. Teknisk analys av befintliga produkter 

5. Definition av basfall  

6. Teknisk analys av bästa tillgängliga teknik 

7. Förbättringspotential 

8. Policy, konsekvensanalyser och känslighetsanalyser 

Implementationen av nya produktgrupper sker i flera steg (eceee, 2012): 

1. Europakommissionen, EK, startar en förstudie utförd av experter och intressenter. Ett 

arbetsdokument baserad på förstudien utformas där olika alternativ tas upp och förklaras. 

2. En diskussion förs kring dokumentet i konsultationsforumet (Consultation Forum), som är 

uppbyggd av experter, icke-statliga organisationer och grupper samt representanter från 

medlemsländerna. 

3. En social och ekonomisk konsekvensanalys genomförs varpå EK utformar ett utkast på en ny 

reglering baserad på analysen och konsultationsforumets åsikter.Utkastet skickas till “Eco-

design Regulatory Committee” som består av en representant från varje medlemsland i EU. 

4. Efter att reglerna antagits av kommittén skickas de till Europaparlamentet för granskning och 

godkännande. 

5. Regleringen publiceras i EUs officiella journal, varpå de oftast träder i kraft direkt. 
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Enligt direktivet skall ”de betydande miljöaspekterna”, som används vid bl.a. uttagning av nya 

produktgrupper, fastställas med avseende på en handfull faser i produkternas livscykel, i den mån de 

berör dem. Faserna definierade i ekodesigndirektivet är: 

 Urval och användning av råvaror 

 Tillverkning 

 Emballage, transport och distribution 

 Installation och underhåll 

 Användning 

 Uttjänt produkt (en produkt i det tillstånd den är vid slutet av sin första användningsperiod och 

fram till det slutliga omhändertagandet) 

I varje fas bedöms sedan, i de fall de är relevanta, miljöaspekterna av 

 Förväntad användning av material, energi och andra resurser, t.ex. färskvatten. 

 Förväntade utsläpp i luft, vatten och mark. 

 Förväntade föroreningar på grund av fysiska effekter, t.ex. buller, vibrationer, strålning och 

elektromagnetiska fält. 

 Förväntad mängd avfall. 

 Möjligheter till återanvändning och återvinning av material och/eller energi med hänsyn till 

direktiv 2002/96/EG. 

där parametrar som undersöks är produktens vikt och volym, användandet av återvunnet material, 

möjligheten att återvinna produkten, resursåtgång under livscykeln, användandet av farliga ämnen, den 

mängd och typ av konsumtionsvaror som går åt under livstiden, möjligheten till reparation, 

avfallsmängd och typ och till sist utsläpp i vatten, mark och luft (2009). 

För att ett producerande företag skall jobba enligt ekodesignprincipen krävs pengar, kunskap och tid. 

Detta kan antas vara en av de stora begränsande faktorerna för små och medelstora 

företag(Gurauskienė & Varžinskas, 2010).  
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BILAGA 2. KONKURRERANDE LÖSNINGAR 

Här beskrivs konkurrerande lösningar till PRS och företag som kan tänkas erbjuda liknande 
tjänster. 

Det finns en mängd konsultfirmor med en mer eller mindre tydlig koppling till regulatoriskt arbete. Det 

är dock inte möjligt att avgöra om dessa har tillgång till någon egenutvecklad mjukvara, likt PRS, för 

insamling av regulatorisk data, utifrån företagens hemsidor. Vidare finns en mängd företag som erbjuder 

lösningar för regulatorisk analys av fullständiga materiallistor. Nedan, i Tabell 14, återfinns en 

sammanställning över konkurrerande lösningar med påföljande genomgång av varje företag. 

Tabell 14. Konkurrerande lösningar i sammandrag 

 Agerar i Sverige Har egen PRS-liknande 
mjukvara 

Har kringliggande regulatoriska 
konsulttjänster 

Prevas Ja ? Ja 

WSP Ja ? Ja 

Sweco Ja ? Ja 

PE 
International 

Ja Nej Delvis 

CSI Ja Nej Ja 

IHS Nej Kanske Ja 

Assent Nej Ja Ja 

GreenSoft Nej Ja Nej 

Suppliersoft Oklart Ja Nej 

BOMcheck Ja Ja Nej 

GDX Oklart (internet) Ja Oklart 

 

Prevas, WSP och Intertek är alla tydliga med att de erbjuder regulatoriska tjänster och den sistnämnde i 

mycket stor utstreckning (Prevas, u.d.)(WSP, u.d.)(Intertek, u.d.). Det är dock oklart från deras 

webbplatser vilken mjukvara som används i arbetet och om de har egenutvecklad sådan. 

Sweco kommunicerar en tydlig miljöprofil, men nämner inget om tjänster inom regelhantering på sin 

hemsida. Företaget har dock utvecklat mjukvara åt FMV för miljöuppföljning och nämner att även om 

systemet är uppbyggt utifrån FMVs behov finns möjligheten att anpassa det till andra företag med 

miljöfarlig verksamhet (Sweco, 2012). Även om mjukvaran används för miljöändamål finns ingen tydlig 

koppling till PRS. 

PE International har tagit fram en mycket kompetent programvara, GaBi Software, för LCA - 

livscykelanalyser(PE International, u.d.). Till denna programvara finns en mängd moduler, där en av 

dessa hanterar ErP och en annan WEEE och RoHS(GaBi Software, u.d.). Mjukvaran tycks dock inte 

användas för insamling av data. 

Compliance Services International, CSI, arbetar med regulatorisk hjälp mot företag, men verkar riktad 

mot kemikalieindustrin snarare än produkttillverkare(CSI, u.d.). Företaget agerar globalt och då även i 

Sverige. 

IHS hjälper företag med regulatoriska frågor längs hela produktutvecklingsprocessen (IHS, u.d.). De riktar 

sig mycket mot företagsprocesser och har utvecklat mjukvara som de menar hjälper till i alla steg. Vidare 
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skriver IHS att de erbjuder hantering av kommunikation inom compliance längs hela kundernas supply 

chain, men utan att specificera hur (IHS, B, u.d.). Företaget tycks ej verka aktivt på den svenska 

marknaden. 

Assent 

Assent specialicerar sig på IT-lösningar för compliance-arbete. Företaget skriver att de erbjuder SaaS-

lösningar för företag som behöver möta lokala, nationella och globala miljöföreskrifter (Assent, u.d.). 

Vidare skriver de att lösningen de erbjuder finns i en grundutformning och att den är möjlig att anpassa 

efter kundens önskemål. Lösningen används av små och medelstora företag såväl som Fortune 500-

företag för att hantera, kommunicera och samla in information rörande compliance internt och genom 

hela supply chain. Assent har moduler för REACH, RoHS och egna ämneslistor. De har även stöd för IPC 

1752. Vid sidan om mjukvaran erbjuder företaget konsulttjänster inom compliance, produktframtagning 

och mjukvaruintegration (Assent, u.d.). Företaget skriver att de har satsat stor på användargränssnitt 

och funktionalitet(Assent (c), u.d.). 

Assent har även mjukvara för att hantera regulatoriska kundförfrågningar. Vidare lägger företaget 

regelbundet upp föreläsningar kring compliance. Ett axplock av dessa är nya SVHC-ämnen, hantering av 

konfliktmineraler och RoHS 2.  

Assent har huvudkontor i Kanada och ytterligare kontor i USA och England. Baserat på informationen 

som finns på företagets hemsida verkar företaget vara en stor konkurrent till PRS och ÅF:s compliance-

avdelning om man bortser från att det saknas kontor i Sverige. På grund av avsaknad av bilder på 

mjukvaran är det svårt att avgöra hur sanningsenliga texterna på hemsidan är. Den enda bild som finns 

visar dock på ett mycket välutvecklat och modernt användargränssnitt. 

GreenSoft Technology inc 

GreenSoft Technology inc erbjuder en mjukvara som installeras direkt på datorn. Företaget erbjuder 

också hjälp att kontakta leverantörer för att samla in materialdata, utan att specificera hur kontakten 

och insamlandet görs. De trycker på vikten av att försöka samla in fullständig materialdata om artiklarna 

för att lättare kunna hantera framtida direktivuppdateringar (GreenSoft, u.d.). Mjukvaran hanterar 

materialdata, REACH, RoHS, konfliktmineraler och en mängd andra direktiv. GreenSoft skriver att 

programmet visar rapporter över artiklarnas kompabilitetsstatus för olika direktiv och kan generera en 

mängd olika rapporter över compliance (GreenSoft, u.d.). Företaget har nyligen lanserat en webbaserad 

version av sin mjukvara. Användargränssnittet tycks vara enkelt utformat(GreenSoft, u.d.). 

GreenSofts mjukvara kan vara en konkurrent till PRS då den tycks hantera samma regulatoriska problem 

och tillika finns i en webbaserad version. Mjukvaran är dock mer fokuserad på BOM-listor. Företaget 

tycks inte verka i Sverige. 

Suppliersoft 

Suppliersoft har en webbaserad plattform för hantering av regulatorisk data. Plattformen används både 

för masskommunikation med leverantörer och för att lagra och hantera den insamlade datan. 

Leverantörer kan deklarera innehållet i sina artiklar enligt IPC 1752-standarden och skicka in denna 

genom både email och online(Suppliersoft, u.d.). Vidare hanterar plattformen BOM-listor och kan 

analysera dessa och ta fram rapporter över artiklar som inte uppfyller kraven. Plattformen kan också 
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hantera filer och länka dessa till artiklar, skicka automatiska påminnelser till leverantörer och hantera e-

postmallar. Suppliersoft har integrerat Outlook och notes i plattformen för att hålla kontakter, kalender, 

uppgifter m.m. aktuellt. Företaget erbjuder kunderna tjänsten i abonnemangskort med månatliga 

betalningar. 

Det är svårt att avgöra Suppliersofts marknader och hur aktivt företaget är idag. Företagets nyheter på 

hemsidan har inte uppdaterats på länge. Om företaget fortfarande är aktivt kan programvaran ses som 

en utmanare till PRS, även om företaget inte ser ut att tillhandahålla konsulttjänster vid sidan av. 

BOMcheck 

BOMcheck är ett initiativ från European trade association, COCIR, och utvecklingen styrs av en grupp 

globala tillverkare (BOMcheck, u.d.). Plattformen är webbaserad och syftar till att samla information om 

leverantörers artiklar för att sedan vid förfrågan, med leverantörens tillåtelse, dela ut denna till dess 

kunder. Detta medför att en leverantör inte behöver deklarera en artikel mer än en gång trots att 

många kunder önskar få tillgång till informationen (BOMcheck, u.d.). BOMcheck menar att om alla 

underleverantörer ansluter sig och meddelar artikelinformation sprids detta i hela leveranskedjan 

istället för att varje leverantör behöver skicka frågan neråt i kedjan. För att göra plattformen säkrare kan 

leverantörer välja att gömma vissa artiklar för vissa kunder(BOMcheck, u.d.). 

Verktyget förespråkar att leverantörer skriver in fullständiga materialdeklarationer för att inte behöva 

uppdatera informationen vid en direktivuppdatering om nya ämnen tillkommer(BOMcheck, u.d.). De 

företag som inte vill lämna fullständiga materialdeklarationer har möjlighet att endast lämna 

information om de substanser som finns reglerade istället. Företagen behöver då gå in och uppdatera 

dessa deklarationer varje gång nya substanser blir reglerade, vilket de får ett automatiskt 

påminnelsemail om från BOMcheck(BOMcheck, u.d.). Gränssnittet på plattformen är enkelt. 

BOMcheck tillhandahåller också vägledning för vart farliga ämnen och vart de kan tänkas 

återfinnas(BOMcheck, u.d.). 

Tillverkare får tillgång till plattformen gratis, medan leverantörer måste betala för att kunna lägga in 

artiklar(BOMcheck, u.d.). 

BOMcheck som plattform kan ses som en stor konkurrent till PRS, men har avsaknad av kringliggande 

konsulttjänster. 

Q point Technology - GDX 

Q point Technologygrundades 1995 och har huvudkontor i Kalifornien(Q Point Technology, u.d.). De 

erbjuder en full compliance-portal, vid namn GDX och tycks även tillhandahålla vissa konsulttjänster. 

Portalen är webbaserad och kan liknas vid PRS. 

GDX erbjuder både deklarationer av fullständigt materialinnehåll och för REACH och RoHS. Portalen är 

gratis för leverantörer och kostar för övriga. GDX ser ut att innehålla de flesta funktioner PRS har och 

fler. Stöd för Svenska och uppgifter tycks saknas. Leverantörer kan ge tillgång till deklarationer och 

materialinformation till många kunder för samma inlagda artikel. Detta gör att leverantören inte 

behöver deklarera samma artikel flera gånger för olika kunder. Leverantörer kan också deklarera artiklar 

utan att innan få en deklarationsförfrågan av kund. Således kan leverantörerna arbeta proaktivt med 

materialdeklarationerna (Q Point Technology, u.d.). 
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Användargränssnittet ser stilrent, genomtänkt och modernt ut. 
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BILAGA 3. INTERVJUFRÅGOR 

I denna bilaga återfinns de intervjufrågor som användes under företagsintervjuerna. 

1. Hur ser er underleverantörsstruktur ut? Egen tillverkning, kontraktsleverantörer, geografisk 

spridning, styrning centralt eller lokalt, m.fl 

2. Vilka marknader har ni som era stora marknader idag? 

a. Sätter ni produkter på marknaden region för region eller för hela världen direkt? 

3. Hur många artiklar respektive produkter har ni? 

4. På vilka sätt känner ni press på er att uppfylla direktiven? 

a. Vad drar ni för vinning i att följa direktiven? 

b. Hur påverkas era kunder av era beslut? 

5. Hur ser ert arbete i dagsläget ut för att säkerställa att ni uppfyller olika direktiv? 

a. Vem/vilka utför arbetet och vad är personerna ansvarig för att göra? 

b. Hur länge har ni arbetat aktivt med dessa frågor? 

i. Hur skiljer sig dagens arbete mot det ni gjort historiskt? 

c. Skiljer sig ert arbete beroende på affärsområde? 

d. Jobbar ni aktivt idag med REACH, RoHS och Ekodesigndirektivet, ErP? 

i. På vilket sätt skiljer sig arbetet mellan REACH & RoHS? 

e. Vilken del i det regulatoriska arbetet är det som slukar mest tid? 

i. Vad tar mest tid och varför? Repetitivt? 

ii. Hur ser denna delprocess ut? 

iii. Vem/vilka är involverade? 

6. Vad är det svåraste med att se till att ni följer alla direktiv? 

7. Om ni använder er av riskbedömningar av produkter; hur sker de arbetet? 

8. Vissa företag ställer hårdare krav på sina produkter än regler och lagar kräver. Varför gör man 

det? 

a. Har ni funderat något kring att upprätta sådana krav? 

b. Har ni egna kemikalielistor på reglerade ämnen? 

c. Jobbar ni med SiN-listan och i så fall hur? 

9. Ni får reda på att en artikel i en av era produkter innehåller ett förbjudet eller kandidatlistat 

ämne enligt REACH. Har ni någon rutin för att hantera det? 

a. Hur har ni valt att tolka artiklar enligt REACH (Kemikalieinspektionen och EC har olika 

tolkninger)? 

10. På vilket sätt påverkas ni av ekodesigndirektivet, ErP? 

a. På vilket sätt arbetar ni idag för att bemöta direktivet? 

b. Har ni någon speciell ansvarig för frågorna? 

c. Vartifrån hämtar ni information rörande direktivet och dess framtid? 

d. Vad är det svåraste med ekodesigndirektivet? 

e. På vilket sätt skiljer sig arbetet med detta direktiv mot andra? 

f. Hur jobbar ni med att lösa framtida krav från direktivet? 
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Kommunikation 

1. Hur ser er kommunikation & relation med leverantörrna ut? 

a. På vilket/vilka språk sker den skriftliga kommunikationen? 

2. Om ni arbetar med standardiserade leverantörskontrakt rörande leverantörernas regulatoriska 

arbete; hur skickas dessa kontrakt ut & vad omfattas kontraktet av? 

3. Hur samlas information enligt regelverkens informationskrav in från leverantörena & hur ser 

förfrågan ut? 

a. Vill ni jobba annorlunda med det i framtiden? 

4. Hur ofta är ni i kontakt med respektive leverantör? 

5. Finns det något kontaktsätt som ni märkt varit bättre än andra? 

a. Skiljer det sig mellan olika leverantörer/länder? 

6. Hur involverade är era leverantörer i ert direktivarbete? 

7. Hur säkerställer ni att leverantörerna faktiskt följer reglerna/direktiven? 

a. Hur förmedlar ni vikten och värdet i att följa direktiv genom hela leverantörskedjan? 

8. Vad är era vanligaste problem rörande direktivkompatibilitet med leverantörerna? 

9. Hur upplever ni att direktivkunskapen hos era leverantörer ser ut? 

a. Hur ser er process ut för att handskas med regulatoriska frågor från kund? 

10. Skiljer sig utskicken till leverantörerna mycket eller är stora delar av dem standardiserade? 

11. På vilket sätt skulle kommunikationen kunna automatiseras? 

a. Internt 

b. Mot leverantör 

Dokumentation 

1. Hur tas information/kontrakt emot igen från leverantör? 

2. Hur hanterar ni den regulatoriska informationen ni får in från leverantörer? 

3. Jobbar ni något med riskbedömningar av leverantörer och/eller artiklar & i så fall på vilket sätt? 

4. På vilket sätt lagras informationen? 

a. Är informationen sökbar? 

b. Ligger all information på samma ställe eller spritt? (fördelar/nackdelar?) 

c. Förs kandidatlisteämnen ur REACH in i en databas för artiklarna eller ligger de i en 

separat fil? 

d. Vilka behöver ha tillgång till informationen?  

i. När och varför? 

ii. Behöver informationen vara nåbar för många personer samtidigt på många 

olika platser? 

iii. Behöver olika intressenter ha tillgång till olika sorts information? 

iv. På vilket sätt kan man tänkas behöva kommunicera/vidarebefodra 

informationen internt? 

5. Hur lagras testrapporter av produkter? 

a. Finns det behov av att begära in testrapporter från leverantörer rörande ErP? 

6. Hur går man som anställd/ansvarig tillväga för att se om en artikel eller hel sammansatt produkt 

uppfyller direktiven hos er? 

 



89 

Uppdateringar av direktiv 

1. RoHS får snart nya krav och fler produktgrupper; hur arbetar ni för att möta den förändringen? 

2. Hur ser ni på framtiden för direktiven? 

a. Hårdare regler kring information? 

b. BOM-krav? 

3. Hur handskas ni med följderna av uppdateringar i ett direktiv? 

a. Hur ser processen ut för tex en uppdatering av kandidatlistan av REACH? 

Programvaror 

1. Om ni har ett system för regulatoriskt arbete: Hur har det systemet förändrat ert sätt att arbeta 

med frågorna? 

2. Vet ni vad det finns för olika programvaror för att underlätta direktivarbetet? 

3. Om ni skulle köpa in en programvara eller ett system som handskas med regulatoriska krav; vad 

skulle ni ställa för krav på det? 

4. Förutom programvaror som installeras på varje dator finns det även molntjänster. Ser ni något 

positivt/negativt med de båda? 

5. Vidare finns olika betallösningar; prenumeration eller köpa ett licensavtal. Hur ser ni på 

skillnaderna mellan de båda uppläggen? 

6. Dom som sitter och arbetar med att föra in den insamlade regulatoriska informationen; sitter de 

mycket och jobbar i affärssystemet? 

7. Hur ser ni på att köpa in ett nytt system/programvara för inforationsinsamling av regulatorisk 

data jämfört med att impplementera det i ert nuvarande affärssystem? 

 

 

 


