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Sammanfattning 

Den genomgång som gjorts inom ramen för detta uppdrag av kunskapsläget 

avseende information om produkters livslängd och återvinningsbarhet, 

konsumenters förutsättningar att tillgodogöra sig och använda sig av 

informationen, samt för- och nackdelar med produktpass på nationell respektive 

EU-nivå, är inte heltäckande men ger följande bild: 

 

Kunskap om produkters livslängd och återvinningsbarhet 

Det finns ingen entydig definition av en produkts livslängd utan definieras på ett 

flertal olika sätt och mäts med olika metoder utifrån syfte, produkt och 

produktkategori.  

 

Det finns inte heller någon entydig definition av en produkts återvinningsbarhet. En 

produkts återvinningsbarhet kan beräknas/uttryckas på olika sätt.  

 

Det finns även flera begrepp som har en mer eller mindre näraliggande betydelse 

till livslängd och återvinningsbarhet. 

 

Internationellt har flera initiativ tagits för att skapa standarder och metoder för 

information om produkters återvinningsbarhet, men till mindre del för livslängd. 

Krav på såväl återvinningsbarhet som livslängd, eller aspekter med nära 

anknytning till dessa begrepp, ställs på olika sätt i olika standarder och metoder. 

 

Konsumenter och information om miljöaspekter 

Konsumenter väljer gärna varor som har miljömärkning, dvs. ”gröna produkter” 

om de har samma prestanda, och inte är allt för mycket dyrare. Viktiga principer 

som bör känneteckna miljöinformation för att konsumenter ska kunna tillgodogöra 

sig den är bland annat trovärdighet, transparens, tillgänglighet och jämförbarhet.  

 

Produktpass på nationell eller EU-nivå – en reflektion 

Om produktpass skulle komma att vara tvingande och om en produktgrupp hör till 

ett harmoniserat område inom EU finns det litet eller inget utrymme för nationell 

reglering av ett produktpass beroende på hur omfattande harmoniseringen är 

avseende produktgruppen och vilka möjligheter som finns för medlemsstaterna att 

inför egna regler. Om det saknas harmoniserad lagstiftning avseende en 

produktgrupp kan det eventuellt finnas utrymme för produktpass på nationell nivå, 

men ska prövas i det enskilda fallet. Om produktpass skulle komma att bli frivilligt 

finns det större utrymme för produktpass på nationell nivå.  

 

Medskick till en utredning 

Slutligen redogörs för några reflektioner över vad i övrigt som kan vara relevant att 

beakta i en utredning om produktpass. 
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1. Uppdrag och genomförande 

1.1 Uppdraget 
Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för budgetåret 2020 ett uppdrag om 

produkters livslängd och återvinningsbarhet.  

 

Naturvårdsverket ska med stöd av Energimyndigheten - ta fram underlag om 

produkters livslängd och återvinningsbarhet i syfte att öka kunskapen om 

förutsättningar att införa s.k. produktpass.  

 

Myndigheten ska bl.a.  

- sammanställa befintlig kunskap på området och  

- ta fram information om befintlig sådan information för produkter, i Sverige och i 

ett urval av andra länder.  

 

Naturvårdsverket ska i arbetet även  

- tillvarata Konsumentverkets erfarenhet och kunskap om konsumenters  

förutsättningar att tillgodogöra sig och använda sig av informationen.  

 

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast 15 juni 2020. 

 

Redovisningen ska utgöra underlag till ett utredningsdirektiv för en i januariavtalet 

aviserad statlig utredning om produktpass1. Januariavtalet har dock en bredare 

ansats avseende produktpass än vad detta uppdrag omfattar.  

 

1.2 Avgränsningar och prioritering 
Efter avstämning med Miljödepartementet så ska redovisningen så långt möjligt:   

- ge en samlad bild av kunskapsläget avseende befintlig information om produkters 

livslängd och återvinningsbarhet, 

- innefatta resonemang om olika aspekter avseende livslängd och 

återvinningsbarhet som kan vara relevanta i sammanhanget, 

- inte gå in på enskilda produkter annat än som exempel om så behövs, 

- beakta kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi från mars 2020, 

- reflektera över om det är möjligt och lämpligt med produktpass på nationell nivå.  

 

Observera att redovisningen inte ger en heltäckande bild av befintlig kunskap om 

produkters livslängd och återvinningsbarhet. 

 

 
1 I Januariavtalet, punkt 38 Stärk utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi, 

anges följande: ”En utredning ska tillsättas om möjligheten att alla produkter ska ha ett produktpass 

med information om vad produkten innehåller, var den kommer från och hur den kan återvinnas eller 

tas om hand. (Utredningen tillsätts under 2021).” 
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I uppdraget ingår att tillvarata Konsumentverkets erfarenhet och kunskap om 

konsumenters förutsättningar att tillgodogöra sig och använda sig av 

informationen. Rapporten har därför i vissa delar fått en tonvikt på konsumenter. 

Men information om produkter till och mellan aktörer under hela livscykeln är 

också relevant för en kommande utredning, om syftet med informationen är att 

bidra till mindre miljöpåverkan från produkter.  

 

Begreppet återvinningsbarhet avser hur återvinningsbar produkten är, inte innehåll 

av återvunnet material i produkten.   

 

Vissa begrepp anges endast på engelska då ingen entydig översättning till svenska 

funnits inom ramen för uppdraget.  

 

Urvalet av länder, Italien, Frankrike, Norge, Finland och Estland, som ingått i 

kartläggningen har skett utifrån Naturvårdsverkets kunskap och i dialog med 

Miljödepartementet. Utöver dessa länder beskrivs även nationella initiativ kring 

livslängd från ytterligare några EU-länder. 

 

1.3 Genomförande 

1.3.1 Organisation 

Uppdraget har genomförts på Naturvårdsverket av Christina Jonsson, Anna 

Christiansson, Cecilia Mattsson, Julia Jourak, Elisabeth Österwall samt Karin 

Klingspor (projektledare). En intern styrgrupp, med Uwe Fortkamp och Gunilla 

Sallhed, har varit knuten till uppdraget. 

 

Arbetet har genomförts med stöd av Energimyndigheten och Konsumentverket. I 

ett inledande skede gjordes även en avstämning med Kemikalieinspektionen. 

1.3.2 Underlag 

Under arbetet har en konsult getts i uppdrag att inventera och sammanställa 

befintlig information om produkters livslängd och återvinningsbarhet avseende ett 

antal aspekter, i Sverige och i ett urval av andra länder. Sammanställningen (se 

bilaga) är inte en heltäckande genomgång av befintlig information och har utgjort 

ett arbetsmaterial i aktuellt regeringsuppdrag.  

 

Energimyndigheten har bistått med underlag rörande befintlig information om 

energirelaterade produkter och har även bistått med att granska och konstruktivt 

kommentera konsultens rapportutkast samt analysen av underlaget. 

Konsumentverket har bistått med underlag om konsumenters förutsättningar att 

tillgodogöra sig och använda sig av information om produkters miljöegenskaper 

vid köp på olika marknader. 
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2. Bakgrund – information om 
produkters egenskaper  

I kapitlet beskrivs översiktligt utvecklingen av verktyg/system för och efterfrågan 

av information om produkter, befintliga informationsverktyg/informationssystem, 

samt begreppet produktpass. Beskrivningen har ett fokus på produkters egenskaper 

relaterade till miljö och hållbarhet till följd av vad som sagts om produktpass. 

Beskrivningen är inte heltäckande.   

 

2.1 Befintliga verktyg/system 
Information om produkters miljöegenskaper (märkningar, miljöpåståenden, 

miljövarudeklarationer, guider, etc.) har länge utvecklats och tillämpats i olika 

syften.  

 

Informationen används för att underlätta för konsumenter att välja produkter med 

lägre miljöpåverkan, som att möjliggöra mer medvetna köpbeslut och/eller främja 

mer miljövänlig produktanvändning (KOM, 2019a). Den kan också användas av 

andra aktörer längs värdekedjan, till exempel företag som vill ändra sin 

produkt/organisation och avfallshanterare. 

 

Enligt Sustainable Brand Index (Aktuellt hållbart, 2020) är konsumenternas 

intresse för företagens hållbarhetsarbete idag större än någonsin, bland annat på 

grund av fokus i media och ökad kommunikation från företag. Resultat från en 

öppen konsultation från kommissionen pekar i samma riktning (KOM, 2019a). Till 

exempel säger sig 89 procent av dem som driver systemen (”methodology 

owners”) ha noterat ett ökat intresse, och 89 procent av konsumenterna föredrar att 

köpa produkter med miljömärkning. Enligt Energimyndighetens 

konsumentundersökning 2019 (Energimyndigheten, 2020) känner 90 procent till att 

det finns energimärkning som visar energiklass och energianvändning på många 

produkter. Energimärkningen är viktigast inför val av främst 

uppvärmningsprodukter följt av vitvaror. Runt 80 procent anser att märkningen är 

avgörande inför val av dessa produkter. 

 

OECD gav ut en första rapport om miljömärkning 1976, och genomförde 

granskningar av existerande/planerade program på 80- och 90-talet (OECD, 2020). 

Nordiska Svanen, som introducerades 1989, var ett av de första 

miljömärkningssystemen. Andra tidiga program/märkningar är Blauer Engel 

(Tyskland, 1977), Eco Mark (Japan, 1989), Bra Miljöval 

(Naturskyddsföreningen/Sverige, 1990) och Ecolabel i Canada och EU (1988 resp. 

1992) (OECD, 2013).  

 

Idag finns globalt ca 550 olika system för märkning och information om produkters 

miljöpåverkan (OECD, 2016a), så kallade ELIS (Environmental Labelling and 



NATURVÅRDSVERKET  

 

8 

 

Information Schemes). Av dessa används drygt 400 inom EU (KOM, 2019a). 

Enligt internationell standard (ISO) kan systemen delas upp i tre typer (Sveriges 

riksdag, 2016): 
• Typ I/Miljömärkning - ska utfärdas av en oberoende tredje part och utgå från ett 

livscykelperspektiv där alla delar av produkten och värdekedjan ingår. 

• Typ II/ Miljöuttalanden - ställer krav på att miljöuttalanden ska vara verifierbara. 

Standarden garanterar inte att oberoende kontroller genomförs eller att kriterier 

utvecklas genom tredje part. 

•Typ III/Miljövarudeklarationer – bygger på miljövarudeklarationer och 

klimatdeklarationer. Används framför allt i kommunikationen mellan olika företag. 

 

Se även figur 1. 

 

 
 

Figur 1. Olika typer av system för miljöinformation, enligt ISO-standard. Källa: OECD, 2016b. 

 

 

För att ge en mer heltäckande bild/bättre förståelse av skillnader mellan olika 

system föreslår OECD en vidare uppdelning enligt 12 kriterier, se figur 2. I figur 2 

listas några av systemen, med kort beskrivning och exempel på vilka 

(miljö)aspekter som ingår.  
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Figur 2. OECD:s kategorisering (och beskrivning) av system för märkning och information om 
produkters miljöprestanda. Källa: OECD, 2016b.  

 

 

Det finns stora skillnader, bland annat i hur kriterier tas fram och transparensen, 

mellan de olika systemen. Det har lett till ökade kostnader för företag och 

misstro/förvirring bland konsumenter. Detta leder i sin tur till lågt utbud och 

efterfrågan på ”gröna” produkter/organisationer och onödigt hög miljöbelastning 

från vår konsumtion (KOM, 2013a). Generellt har system med 

tredjepartsverifiering högre förtroende bland konsumenter än andra system (KOM, 

2019b). 

 

Till följd av detta presenterade kommissionen därför ett förslag till en gemensam 

metod för att bedöma miljöpåverkan från produkter/organisationer 2013, benämnd 

miljöavtryck (Product/Organisation Environmental Footprint, PEF/OEF) (KOM, 

2013a), och genomförde pilottester av detta, i samarbete med medlemsstater och 

andra aktörer.  
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Antalet ELIS har ökat stort från 1980-talet, se figur 3. Figur 3 visar också vilka 

produktgrupper som är vanligast och hur2/av vem3 systemen drivs.  

 

 

 
 

Figur 3. Utveckling av system för information om produkters miljöpåverkan (1970–2013) uppdelat 
på typ (frivilligt/lagkrav) och vem som driver dem, resp. vilka produkter som omfattas.  

Källa: OECD, 2016b. 

 

 

 
2 Frivilligt eller lagkrav. 
3 Myndigheter, NGO eller privat.  
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2.2 Produktpass 
Produktpass är ett nytt och inte så väl etablerat begrepp. Grundtanken är att 

information ska följa material och produkter längs värdekedjan. Förespråkare4 

anser att det kan ge a) konsumenter, uppköpare och andra aktörer (till exempel 

återvinnare) den information de behöver för att välja produkter utifrån de faktorer 

de prioriterar (till exempel livslängd, miljöpåverkan under hela livscykeln eller i 

närmiljö5) b) företag/tillverkare underlag för att utveckla sin organisation och sina 

produkter c) myndigheter den information de behöver för bland annat 

marknadskontroll, och d) andra aktörer information om hur produkten ska hanteras 

(till exempel återvinnare och reparatörer).  

 

Nedan redogörs för några sammanhang där begreppet förekommer eller med nära 

koppling till det. Inget av de länderna som undersökts inom ramen för uppdraget, 

Italien, Frankrike, Norge, Finland och Estland, har infört ett system med 

produktpass på nationell nivå såvitt framkommit inom ramen för detta uppdrag.  

 

EU:S HANDLINGSPLAN FÖR CIRKULÄR EKONOMI  

Kommissionen presenterade en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi i mars 2020 

(KOM, 2020a). Flaggskeppet i handlingsplanen är en ny policyram för hållbara 

produkter. Kommissionen kommer (2021) att lägga fram ett nytt 

lagstiftningsinitiativ om detta. Kärnan i initiativet kommer att vara att utvidga 

ekodesigndirektivet, och vid behov ta fram andra lämpliga åtgärder, för att 

åstadkomma bland annat en mer hållbar produktdesign och att ge konsumenter 

bättre tillgång till information. Kommissionen avser reglera bland annat följande 

aspekter: 

• förbättra produkters hållbarhet, återanvändbarhet, uppgraderbarhet och 

reparerbarhet, ta itu med förekomsten av farliga kemikalier i produkter och 

öka deras energi- och resurseffektivitet, 

• öka innehållet av återvunnet material i produkter och samtidigt garantera 

deras prestanda och säkerhet,  

• möjliggöra återtillverkning och materialåtervinning av hög kvalitet, 

• mobilisera potentialen för digitalisering av produktinformation, inklusive 

lösningar som digitala pass, taggning och vattenmärken, 

• belöna produkter baserat på deras olika hållbarhetsprestanda. 

 

I handlingsplanen föreslås flera åtgärder för att förbättra tillgång till relevant och 

tillförlitlig information om produkter. Det ges inga färdiga förslag på hur/i vilken 

form informationen ska tillgängliggöras, men möjligheterna att använda till 

exempel miljöavtryck (PEF/OEF), Ecolabel och energimärkning nämns. 

 

 
4 Se bland annat EREP (2014, s. 7), Make resources count (2015) och Resources Passport (2020).  
5 Till exempel innehåll av farligt ämnen i produkter som kan komma nära barn. 
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Handlingsplanen lyfter vidare fram vikten av att driva på omställningen mot en 

cirkulär ekonomi med hjälp av bland annat digitalisering där digital teknik kan 

användas till att spåra produkter, komponenter och material och göra uppgifterna 

tillgängliga på ett säkert sätt. Det anges att strukturen och styrsystemet för att driva 

tillämpningar och tjänster som exempelvis produktpass, resurskartläggning och 

konsumentinformation kommer att tillhandahållas.  

 

Kommissionen är tydlig med att åtgärder och aktiviteter i planen ska genomföras i 

samarbete med medlemsstater och andra aktörer.   

 

Europaparlamentet anger följande i sin beskrivning av kommissionens förslag till 

handlingsplan för en cirkulär ekonomi (Europaparlamentet, 2020): 

”Measures envisaged in the plan include setting minimum requirements to prevent 

environmentally harmful products from being placed on the EU market; 

introducing an electronic product passport with information on composition, repair 

and dismantling possibilities;…” 

 

EU:S AVFALLSPAKET 

I det reviderade avfallsdirektivet (2008/98/EG) (artikel 9.1) som ska vara 

genomfört nationellt till juli 2020, och är en del av EU:s cirkulära ekonomipaket, 

finns ökade krav på medlemsstaterna att vidta avfallsförebyggande åtgärder som 

bidrar till att förlänga produkters livslängd genom att: 

• uppmuntra utformning, tillverkning och användning av produkter som är 

resurseffektiva, hållbara (bland annat i fråga om livslängd och frånvaro av 

planerat åldrande), reparerbara, återanvändningsbara och 

uppgraderingsbara, 

• uppmuntra återanvändning av produkter och inrättande av system som 

främjar reparation och återanvändning, särskilt för elektronisk utrustning, 

textilier, möbler samt förpackningar, byggnadsmaterial och byggprodukter, 

• uppmuntra på lämpliga sätt och utan att det påverkar immateriella 

äganderättigheter, tillgången till reservdelar, bruksanvisningar, teknisk 

information eller andra instrument eller annan utrustning eller programvara 

som gör att produkter kan repareras och återanvändas utan att kvaliteten 

eller säkerheten äventyras. 

 

EUROPEAN RESOURCES EFFICIENCY PLATFORM 

European Resources Efficiency Platform (EREP), var en rådgivande grupp, som 

kommissionen tillsatte för att få stöd i arbetet med att genomföra Europa 2020 och 

färdplanen för resurseffektivitet (KOM, 2020b). EREP presenterade sina 

policyrekommendationer 2013 (EREP, 2014). I dem föreslog EREP att ett 

”produktpass” (product passport) introduceras för kommunikation mellan företag: 

“Inadequate business-to-business information on what resources a product contains 

and how it can be repaired or recycled is hindering resource efficiency. To tackle 

this barrier, the possible use of a “product passport”, such as an Environmental 

Product Declaration, should be explored that would make such information easily 
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accessible and applicable to the supply chain, thus facilitating efficient material 

flows and encouraging the creation of value in the circular economy.” 

 

OECD  

OECD har gjort mycket arbete som kan anses ha kopplingar till produktpass, men 

använder inte den termen. Exempel där vikten av att kunna vidarebefordra 

information längs produktkedjan lyfts är: 

• Inom området hållbar materialhantering (Sustainable Material 

Management, SMM), ”Principles for SMM” (OECD, 2012): ”Ideally, 

every actor in the value chain would have both the capacity to identify 

previously unknown social and environmental impacts of significance to 

the sustainability of the entire system and incentives to bring these impacts 

(and potential solutions) to the attention of others who could help meet the 

challenge.”  

• Inom området “Radio-Frequency Identification” (RFID) (OECD, 2008): 

“Standardisation and interoperability factors also play a key role in the 

implementation of RFID systems. This is important to recognise in a 

globalised economy where the supply chain spans across a range of 

partners who may be spread all over the globe. As noted above, 

considerable efforts have been made to leverage existing RFID and 

Internet technologies to create the standards and components for a global 

architecture capable of conveying object information in real-time as these 

objects progress through the production supply chain and beyond.” 
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3. Produkters livslängd  

I kapitlet beskrivs vilka begrepp, definitioner och metoder som används idag 

kopplat till produkters livslängd, och i vilka verktyg/system dessa används. Mer 

specifik information om de olika verktygen finns i bilagan. Beskrivningen är inte 

heltäckande. För vissa begrepp används det engelska begreppet utan någon svensk 

översättning, detta då det saknas ett tydligt likvärdigt ord i svenskan eller då flera 

olika översättningar används i olika sammanhang. 

 

3.1 Definitioner och metoder för att bedöma 
produkters livslängd 

Det finns många olika definitioner av och metoder för att mäta en produkts 

livslängd. Det finns även flera olika paramaterar/faktorer som påverkar en produkts 

livslängd, som till exempel reparationer, tillgång till reservdelar och 

reparationsmanualer, uppgraderingsmöjligheter samt även konsumenters val att 

frivilligt kassera produkter som inte är uttjänta. 

3.1.1 Definition livslängd 

Olika definitioner avseende en produkts livslängd används i olika sammanhang för 

olika produkter. Definitionen på livslängd kan till exempel variera beroende på hur 

stor del av produktcykeln som inkluderas, det vill säga vilka olika start- och 

slutpunkter som används (Oguchi, 2015). 

 

Livslängd kan ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang den används till 

exempel när olika processer/aktiviteter beskrivs. Livslängd kan beskrivas som 

teknisk livslängd, förväntad livslängd, ekonomisk livslängd, faktisk livslängd och 

referenslivslängd: 

• Teknisk livslängd - den tid som produkten fungerar tekniskt som den ska 

för avsett ändamål.  

• Förväntad livslängd - den uppskattade tekniska livslängden. Exempel på 

det är byggvarudeklaration (BVD) och förlängd reklamationsrätt i Norge.  

• Ekonomisk livslängd - den tid som ett företag beräknar att en investering är 

lönsam. Bokföringsmässigt kan den ekonomiska livslängden vara 

densamma som dess avskrivningsvärde men dessa faktorer behöver inte 

sammanfalla. Den tid som en maskin ska avskrivas på används i 

bokföringen, men ekonomisk livslängd är den faktiska tid som maskinen är 

lönsam.  

• Faktisk livslängd - den tid från det att produkten börjar användas till dess 

att den slutas att användas eller tas ur bruk. 

• Referenslivslängd – den tid som den förväntade livslängden relateras till. I 

byggvarudeklarationer (BVD) relateras den förväntade livslängden (som 

då kan vara ett spann av livslängder) till en referenslivslängd. Till exempel 

att den förväntade livslängden uppgår till 95 procent av 

referenslivslängden. Givet är då att underlag för en referenslivslängd 
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behöver vara tillgänglig för beräkningar av denna. Referenslivslängd är 

den analysperiod som används för att jämföra olika byggnader och sätts 

oftast till 50 år. 

 

Den faktiska livslängden kan i många fall vara betydligt kortare än den tekniska 

livslängden, eftersom produkter kan bytas ut för att en nyare mer eftertraktad 

variant kommer ut på marknaden eller hela köket renoveras för att få en annan stil 

– även om alla vitvaror fortfarande fungerar utan anmärkning. Ekonomisk 

livslängd skiljer sig ofta från teknisk livslängd. Ekonomisk livslängd är alltid 

kortare eller lika lång som den tekniska livslängden. 

3.1.2 Metod livslängd 

Informationen om livslängd kan baseras på uppmätt eller en uppskattad livslängd 

och kan vara en medellivslängd, medianlivslängd, en minimilivslängd som en 

bestämd andel av produkterna måste leva längre än, eller ett spann av livslängd 

som en bestämd andel av produkterna måste ligga inom (Oguchi, 2015).  

 

En produkts livslängd kan mätas på flera olika sätt, till exempel i tid (år, dagar) 

eller i användning (körda km, antal användningar, tid i bruk) (Oguchi, 2015). 

Befintliga beräkningar av livslängd kommer huvudsakligen från producenternas 

egna uppskattningar och tester, samt från de garantier som ges. Tester utförs även 

av tredje part, för validering. Minimilivslängd kan exempelvis vara garantin som 

gäller för produkter och beräknas då av producenter, till exempel används detta i 

EU Ecolabel, Nordiska Svanen och TCO Certified.  

 

Enligt direktiv 1999/44/EC är den lagstadgade reklamationsrätten (eng. legal 

guarantee) för konsumenter inom EU minst 2 år, och i Sverige är denna satt till 3 år 

enligt Konsumentköplagen (1990:932). Producenter och återförsäljare kan erbjuda 

frivilliga garantier (eng. commercial guarantee) – som kan utformas fritt och 

variera mellan länder/återförsäljare för samma produktmodell. 

 

Beräkningsmetoden för förväntad livslängd varierar för olika produktgrupper, till 

exempel i produktspecifika regler för miljövarudeklarationer, vid 

livscykelanalysberäkningar eller i ekodesignkrav. Den tekniska livslängden för en 

enskild komponent i en produkt kan vara enkel att mäta men i en komplex produkt 

med flera komponenter kan den tekniska livslängden vara svår att mäta och förutse. 

3.1.3 Andra begrepp som kopplar till livslängd 

Det finns flera begrepp som relaterar till en produkts livslängd och som används i 

olika sammanhang, till exempel produktens utility och durability. 

 

UTILITY 

Utility är ett mått på hur länge och hur många gånger produkten kan används under 

sin livslängd. I Ellen MacArthur Foundations metod för cirkularitetsmått används 
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tillexempel utility som ett mått på hur länge och hur intensivt produkten kan 

användas jämfört med genomsnittet, och definieras som: 

  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = 𝑋 = (
𝐿

𝐿𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
)(

𝑈

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
) 

 

Där 𝐿=produktens livslängd, 𝐿𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙=medellivslängden för liknande produkter, 

𝑈=antalet funktionella enheter (till exempel en diskcykel för en diskmaskin) under 

en livslängd för en produkt och 𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙=medelvärdet av antalet funktionella enheter 

under en livslängd för liknande produkter. Både livslängd och antal användningar 

används för att beräkna cirkularitetsmåttet. (Ellen MacArthur Foundation, 2015) 

 

DURABILITY 

Durability är ett mått på hur mycket en produkt kan användas innan den går sönder. 

Det mäts oftast på komponentnivå för att se hur slitstarka olika komponenter är 

(används till exempel i Ekodesign genom CEN-standarder, EU Ecolabel, Nordiska 

Svanen, TCO Certified, franskt bonus-malus-system. Nordiska Svanen ställer 

kvalitetskrav på produkter och kraven är utformade så att tillverkaren ska uppvisa 

att produkten/komponenter eller material uppfyller en viss kvalitet, ofta genom 

uthållighetstester enligt en standard. Till exempel ska träfönster inte ruttna, då 

krävs att tillverkaren visar att trämaterialet som används har testats enligt en 

standard att det står emot att angripas och brytas ned det vill säga att det håller en 

viss kvalitet. Andra kvalitetskrav kan vara att produkten ska uppfylla en teknisk 

specifikation för att fungera så optimalt som möjligt.). 

 

Durability för produkter är starkt kopplat till en produkts livslängd och de två 

begreppen, durability och livslängd, kan ibland betyda ungefär samma sak. En 

definition av durability (Boulos et al., 2015) är följande: 

 

”Durability är en produkts förmåga att fungera på den förväntade prestandanivån 

under en viss period (antal cykler - användningstillfällen - timmar i användning), 

under de förväntade användningsvillkoren och under förutsebara åtgärder. Att 

utföra de rekommenderade regelbundna service-, underhålls- och 

utbytesaktiviteterna som anges av tillverkaren bidrar till att en produkt uppnår sin 

avsedda livslängd.” 

 

Definitionen inkluderar inte någon reparation. Om produkten behöver repareras, 

utöver det som menas med ”rekommenderade regelbundna service-, underhålls- 

och utbytesaktiviteterna som anges av tillverkaren”, så är uthålligheten slut. 

Durability för produkter måste kopplas till en produkts funktion och hur den 

påverkar en produkts miljöprofil. En annan viktig aspekt är livscykelkostnaden för 

slutanvändaren.  

 

I standarden för bedömning av varaktigheten (durability) hos energirelaterade 

produkter definieras durability (SIS-EN-45552:2020) enligt följande: ”förmåga att 
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fungera efter behov under definierade användnings-, underhålls- och 

reparationsvillkor tills ett begränsande tillstånd har uppnåtts”. Ett begränsande 

tillstånd är när en produkts primära eller sekundära funktion inte längre fungerar. 

Varaktigheten kan uttryckas i enheter som är lämpliga för den berörda delen eller 

produkten, till exempel kalendertid, driftscykler, distanskörning o.s.v.). 

 

Durability är en form av teknisk livslängd som kan testas och beräknas av 

producenten. Det finns en utmaning i att mäta en teknisk produkts livslängd 

eftersom alla komponenter i produkten har sina egna livslängder. Testmetoder för 

de enskilda komponenterna i produkten är viktiga, men även för produkten som 

helhet. 

Olika standarder har utvecklats för hållbarheten för specifika produktgrupper. För 

möbler fokuseras på standardiserad applicering av laster för att observera 

produktens respons på extern stress. För tekniska produkter fokuserar standarder på 

att modellera och testa sannolikheten för fel och att bevara prestandan. Vilket ofta 

är tillvägagångssättet för mer komplicerade produkter som många elektroniska och 

energirelaterade produkter. Detta eftersom den tekniska livslängden är beroende av 

ett system av komponenter och där systemets prestanda påverkas av interaktionerna 

mellan komponenterna. Många testmetoder adresserar därför hela produkten och 

låter det vara upp till tillverkaren att säkerställa att varje komponent klarar kravet 

på produktnivå. Produktens prestanda kan uppvisa parametriskt fel vilket betyder 

att en av dess nyckelparametrar inte uppfyller acceptabel prestanda. Det 

förekommer även katastrofala fel då produkten slutar fungera helt och hållet. I 

produktförordningarna under EU:s ekodesigndirektiv har livslängdskrav ställts 

genom uthållighetstester för vissa specifika fel. Även inom miljömärkning ställs 

kvalitetskrav på produkten genom att produkten ska klara vissa standardiserade 

uthållighetstester relevanta för produkten eller ingående material.  

 

Ett annat är exempel är EU:s forskningsinstitut JRC som utvecklat riktlinjer för 

metoder för index på varaktighet (durability) med syftet att identifiera om och i 

vilken utsträckning en förlängd livslängds av produkten kan vara relevant när det 

gäller miljövinster i livscykeln (Ardente & Mathieux, 2012). 

 

Det finns ISO-standarder (ISO 12945, 12947) för textiliers slitstyrka som kan ses 

som en typ av durability och anges i enheten Martindale. Vid testning av till 

exempel en möbelklädsels slitstyrka placeras tyget i en maskin som utsätter den för 

samma typ av slitage som när tyget till exempel används i en soffa.  

 

3.2 Processer som påverkar livslängden 
Det finns många olika faktorer och processer som påverkar en produkts livslängd, 

som till exempel reparationer, tillgång till reservdelar och reparationsmanualer och 

uppgraderingsmöjligheter. En produkts reparerbarhet kan förlänga dess livslängd, 

men även tillgången till reservdelar och möjlighet till uppgradering. En produkts 

åldrande kan bidra till att livslängden för en produkt minskar. 
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3.2.1 Reparerbarhet, reservdelar och uppgradering 

Value-Retenation Processes (VRPS) är en typ av processer som bidrar till 

omställningen till en cirkulär ekonomi genom att behålla värdet på produkterna 

genom att deras livslängd förlängs i systemet. I en rapport från International 

Resource Panel (IRP, 2018) belyses detta och där beskrivs begrepp och aktiviteter 

som möjliggör slutförande av och/eller potentiell förlängning av en produkts 

livslängd utöver den traditionellt förväntade livslängden. Dessa processer 

inkluderar återanvändning, reparation, renovering (refurbishment), omfattande 

renovering (comprehensiv refurbishment) och återtillverkning (remanufacturing). 

Dessa processer hjälper till att behålla värdet i systemet via ökad 

materialeffektivitet och minskad miljöpåverkan. 

 

Vissa krav, till exempel EU:s ekodesigndirektiv, EU Ecolabel och Nordiska 

Svanen, syftar till att förlänga produktens faktiska livslängd i form av tillgång till 

reservdelar och möjlighet till uppgraderingar. Det finns även krav, som är kopplade 

till en minimilivslängd eller ekonomisk livslängd i form av garantier. 

3.2.2 Åldrande 

För en produkt som är modebetonad passeras ”bäst före-datum” när modet ändras, 

oavsett hur mycket av den tekniskt funktionella livslängden som återstår. Tekniska 

systemförändringar bidrar också till att till exempel elektronik behöver bytas ut 

(Naturvårdsverket, 2013). Det finns olika former och definitioner av åldrande 

(Fores, 2019):  

• Planerat åldrande innebär att avsiktligt minska produktens livslängd, vid 

behov genom att bygga in en anordning som ser till att produkten slutar 

fungera när den har använts ett visst antal gånger. Dock kan ju en produkt 

även åldras snabbare än en motsvarande på grund av att sämre 

komponenter använts – vilket ibland kan vara försvarbart om 

användningen är låg eller konsumenten har låg köpkraft men stor nytta av 

produkten. Gränsen mellan orimligt och rimligt åldrande är svårdragen (Go 

Climate Neutral, 2019). Frankrike har infört en lag mot planerat åldrande, 

men det kvarstår att se hur betydande blir då bevisningen troligen blir svår 

(Svensson et al, 2018). 

• Indirekt åldrande innebär att en produkt inte kan repareras för att det 

saknas lämpliga reservdelar eller för att reparationen är omöjlig. Till 

exempel på grund av att batterier har svetsats fast i den elektroniska 

apparaten. 

• Åldrande genom att inte tillgängliggöra förbrukningsvaror 

Ett exempel är där produkterna kräver sekundära förbrukningsvaror (Go 

Climate Neutral, 2019). Ett av de vanligaste exemplen på detta är toners 

för skrivare som kan komma i en oändlig mängd former. Tillverkarna 

slutar producera bläck/toners för skrivarmodeller efter en viss tid, vilket 

gör det svårare att hitta toner för din specifika skrivare med tiden.  
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• Tekniskt eller funktionellt åldrande innebär att produkten har blivit 

omodern på grund av teknisk utveckling till exempel när ny teknik ersätter 

en äldre teknik. 

• Systemåldrande innebär åldrande genom inkompatibilitet, till exempel 

mjukvara som slutar fungera eller blir långsammare när operativsystemet 

uppdateras. Denna typ av åldrande hänger också samman med 

kundservicen efter köp, där konsumenten uppmanas att köpa en ny produkt 

i stället för att reparera den gamla, bland annat. på grund av tidsåtgång och 

kostnad för reparation. 

• Psykologiskt åldrande innebär att befintliga fungerande produkter blir 

omoderna i konsumenternas ögon och hänger bland annat samman med 

företagens marknadsföringskampanjer. 

• Ekonomiskt åldrande innebär att reparation/underhåll för att upprätthålla 

produktens prestanda är för dyrt. 

  

3.3 Information om livslängd - var, hur och 
för vem  

Befintlig information om livslängd som riktas till konsumenter kommer 

huvudsakligen från de garantier som producenterna ger. Garantin är en 

minimilivslängd direkt kopplad till produkten och ges vid inköpet. Det gäller även 

den förväntade livslängden, i de fall den finns tillgänglig 

 

I de fall det finns krav i miljömärkningarna (i till exempel EU Ecolabel och 

Nordiska Svanen) på aspekter som reparerbarhet, durability och upgradeability, är 

det oftast oklart om information även finns tillgänglig för konsument, eller endast 

till kravställarna (miljömärkningarna). 

 

Det svenska systemet för spårbarhet av miljö- och hälsoinformation i byggvaror, 

byggvarudeklarationer (BVD), omfattar krav på att redovisa den förväntade 

livslängden i förhållande till referenslivslängden. Den är riktad till användare inom 

byggbranschen och finns tillgänglig elektroniskt till en kostnad som baseras på 

företagets omsättning.  

 

Inom ekodesigndirektivet införs krav som syftar till att förlänga produkters 

livslängd genom krav på reparerbarhet och uppgraderingsbarhet, krav på 

reparations- och underhållsinformation samt krav på förenklad återanvändning och 

återvinning. Det ställs i förordningarna krav på vem informationen ska vara 

tillgänglig för till exempel användaren, reparatörer och återvinnare.   

 

Standarder som ISO och CEN där livslängd förekommer är riktade till tillverkare 

eller leverantörer som ska sätta produkterna på den gemensamma marknaden. 

Standarderna finns att köpa online. 
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3.4 Nationella initiativ 
Nationella regelverk och vägledningar med bäring på produkters livslängd har 

utformats i en del av EU:s medlemsländer (Cordella, 2019 och Europaparlamentet, 

2017).    

 

BELGIEN 

Belgien har i detta hänseende varit föregångsland genom att i februari 2012 anta en 

senatsresolution vars syfte var att bekämpa planerat åldrande i energirelaterade 

produkter. I resolutionen rekommenderas bland annat inrättande av ett system för 

EU-märkning som visar livslängden för energirelaterade produkter (glödlampor, 

datorer, mobiltelefoner etc.) och anger om de går att reparera. 

 

FRANKRIKE 

Parallellt med initiativ från nationella företag har Frankrike ändrat sin lagstiftning; 

I augusti 2015 antog man en lag om energiövergång som fastställde att planerat 

åldrande är ett brott, och i en konsumtionslag från mars 2014 klargjordes 

konsumenternas rättigheter avseende den avtalsenliga garantin och tillgången till 

reservdelar. 

 

NEDERLÄNDERNA 

I Nederländerna föreskrivs det i lag att de två år som gäller enligt den avtalsenliga 

garantin endast ska utgöra ett minimikrav. Vissa varor, såsom bilar, tvättmaskiner 

eller andra produkter som anses kunna hålla länge, kan, med utgångspunkt i den 

medellivslängd som konsumenten kan förvänta sig av produkten, ge rätt till längre 

garantitid. 

 

FINLAND 

Även i Finland finns möjligheter till förlängd garanti inom ramen för 

konsumentskyddslagen. Enligt lagens ingress är det säljaren som är ansvarig om en 

produkt har ett fabrikationsfel och därmed inte överensstämmer med vad som 

avtalats. Det kan gälla ett fordon, byggnadsmateriel eller en hushållsapparat, och 

garantin ska gälla även om felet upptäcks mer än två år efter leveransen av varan. 

Denna modell liknar den nederländska. En ombudsman har till uppgift att avgöra 

varans livslängd utifrån sådana kriterier som varans eller komponenternas pris eller 

varans nyttjande, till exempel hur ofta den används. Lagstiftaren har inte upprättat 

någon förteckning över ”förväntad livslängd” för specifika produkter. Enskilda fall 

kan dock studeras i ljuset av rekommendationerna från nämnden för 

konsumenttvister. 

 

SPANIEN 

Vid en konferens om nya konsumtionsmönster som anordnades i Spanien av 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) antogs den 24 juni 2014 

”Madridresolutionen” om bästa praxis avseende samverkanskonsumtion och 

planerat åldrande. 
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ÖSTERRIKE 

I Österrike har man utarbetat en särskild märkning för el- och elektronikprodukter 

som är utformade för att hålla länge och kunna repareras. 
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4. Befintlig kunskap och 
information om produkters 
återvinningsbarhet  

I kapitlet beskrivs vilka begrepp, definitioner och metoder som används idag 

kopplat till produkters återvinningsbarhet, och i vilka verktyg/system dessa 

används. Mer specifik information om de olika verktygen finns i bilagan. 

Beskrivningen är inte heltäckande. För vissa begrepp används det engelska 

begreppet utan någon svensk översättning, detta då det saknas ett tydligt likvärdigt 

ord i svenskan eller då flera olika översättningar finns och används i olika 

sammanhang. 

 

4.1 Definitioner och metoder för att bedöma 
produkters återvinningsbarhet 

Det finns många olika definitioner och metoder för en att mäta en produkts 

återvinningsbarhet. Återvinningsbarheten beror på vilka tekniska förutsättningar 

som finns och att de tekniska förutsättningarna inte är för dyra men även 

efterfrågan på det återvunna materialet påverkar återvinningsbarheten, vilket 

komplicerar definitionen av begreppet. 

4.1.1 Definition återvinningsbarhet 

Återvinningsbarhet kan uttryckas på olika sätt. Det kan vara hela produktens 

återvinningsbarhet eller enskilda komponenter i produkten som är 

återvinningsbara. Generellt gäller att återvinningsbarheten beskrivs som massan av 

återvinningsbart material per total massa av samma produkt, men kan skilja sig åt 

mellan olika källor.  

 

I EU:s avfallsdirektiv definieras återvinning som varje förfarande vars främsta 

resultat är avfall som har ett nyttigt ändamål, genom att det antingen vid 

anläggningen eller i samhället i stort ersätter annat material som i annat fall skulle 

ha använts för ett visst syfte eller förbereds för detta syfte. Någon definition för 

återvinningsbarhet finns inte i något direktiv, men i förpackningsdirektivet 

(94/62/EG) finns krav på att förpackningarna ska kunna återanvändas eller 

återvinnas. 

4.1.2 Metod återvinningsbarhet 

Återvinningsgraden reflekteras i några existerande regelverk (till exempel i 

avfallsdirektivet och i den svenska förpackningsförordningen) där mål sätts upp för 

hur stor mängd som ska återvinnas. I dessa direktiv räknas återvinningsgraden som 

andelen återvunnen/återanvänd vikt per total vikt av produkten/avfallet. Det 

innefattar ingen bedömning på hur väl materialet har kommit till nytta, utan räknar 
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bara om materialet är antingen återanvänt, materialåtervunnet, energiåtervunnet 

eller något annat.  

 

Internationellt sett har initiativ tagits för att skapa standarder och metoder som 

berör återvinningsbarhet.  Som exempel anger ISO 22628 och andra liknande ISO-

standarder för fordon det totala teoretiskt återvinningsbara materialinnehållet vid 

beräkningen av återvinningsbarheten. I fordonsbranschen görs till exempel 

beräkningar på fordons återvinningsbarhet, det vill säga den maximala fraktionen 

av materialet som kan återanvändas, enligt ISO 22628. Denna siffra är ingen 

uppskattning på återvinningsbarheten av materialet i verkligheten, utan i 

beräkningen bedöms varje enskilt material som antingen återvinningsbart eller inte 

återvinningsbart genom klassificering utan hänsyn till verkliga 

återvinningsmöjligheter. Resultatet blir att siffran för återvinningen blir mycket 

högre än den verkliga återvunna materialandelen eftersom även icke-separerbara 

komponenter kan räknas som återvinningsbara. Andelen återvinningsbart material 

enligt dessa standarder kommer vara högre än för de metoder som till exempel 

räknar oskiljbara materialblandningar som icke-återvinningsbart material. 

Dessutom räknas hela komponenter som tas ut ur fordonen i förbehandlingen som 

100 procent återvinningsbara. 

 

I det italienska initiativet CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) definieras 

återvinningsbarheten och sorterbarheten utifrån den lokala återvinningstekniken 

och återvinningsanläggningarnas möjligheter att återvinna materialen (Conai, 

2019). I deras metodik används en mer realistisk metod för att beräkna 

återvinningsbarheten, än för till exempel ISO-standarden 22628, eftersom de 

bygger på uppgifter som samlats in från materialåtervinnare för olika regioner. Till 

exempel definieras gränserna för storleken på materialet för att dessa ska kunna 

sorteras och återvinnas i anläggningsmaskinerna. Vidare räknas inte komponenter 

som inte kan separeras som återvinningsbara, även ifall de skulle kunna återvinnas 

om de vore separerbara. Systemet utvecklas hela tiden, då det baseras på en teknisk 

bedömningskommitté som avgör om ett material är sorteringsbart och/eller 

återvinningsbart.  

 

En ny standard som fokuserar på återvinningsbarheten av energirelaterade 

produkter har utvecklats till följd av EU-kommissionens standardiseringsbegäran 

M/543 för att stödja ekodesigndirektivet 2009/125/EC (SS-EN 45555:2020). Fokus 

ligger på själva produktens återvinningsbarhet genom att ta hänsyn till 

tillgängligheten och effektiviteten hos de modernaste återvinningsprocesser under 

en viss tid i ett givet geografiskt område. 

 

Ett annat är exempel är EU:s forskningsinstitut Joint Research Center (JRC) som 

utvecklat riktlinjer för metoder för index på återanvändningsbarhet och 

återvinningsbarhet (Ardente & Mathieux, 2012). De definitioner och metoder som 

specificeras i rapporten baserats till stor del på riktlinjer för elektrisk och 

elektronisk utrustning om informationsförmedling mellan producent och 
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återvinningsaktörer framtagna av IEC (International Electrotechnical Commission, 

2012)6. JRC:s index för återanvändningsbarhet och återvinningsbarhet definieras 

som kvoten av massan som är återanvändningsbar (eller återvinningsbar) av den 

totala produktens massan. (Ardente & Mathieux, 2012) 

 

Viktiga specifika krav som kopplar till återvinningsbarhet är till exempel att en 

produkt ska gå att demontera, att ett material får maximalt innehålla en viss mängd 

kemikalier eller farliga ämnen, samt att kritiska material ska märkas ut (exempelvis 

ISO-standarder och Frankrikes bonus-malus-system).  

 

Elektroniska databaser, likt eBVD (den elektroniska versionen av 

byggvarudeklarationen för byggvaror) och IMDS (International Material Data 

System för fordon), kan ge en innehållsdeklaration som kan användas för att 

bedöma teoretisk återvinningsbarhet, men även innehåll av farliga ämnen, 

blandmaterial och kritiska råmaterial. För att bedöma faktisk återvinningsbarhet 

behövs information om återvinningsgraden. Detta kan fås från bland annat 

branschorganisationer, LCI-databaser (Life Cycle Inventory) och publicerad 

statistik (exempelvis ISO-standarder och Ellen MacArthur Foundations 

cirkularitetsmått (MCI)). Även information avseende insamling av material och 

produkter kan inhämtas från branschen. 

 

Kunskap om hur det ekonomiska värdet på produkter kan behållas genom 

återvinningsprocessen kan vara relevant för att bedöma återvinningsbarheten. Ett 

sätt är att märka produkten avseende dess innehåll av kritiska material. 

Tillväxtanalys beskrev i ett regeringsuppdrag 2019 möjliga system för spårbarhet 

och hållbarhetsmärkning av metaller och mineral. (Tillväxtanalys, 2019).  

 

Märkning för att indikera om en produkt innehåller kritiska material (Critical raw 

materials, CRM7) kan ge viktig information om produktens ekonomiska värde 

(RE:source, 2018). Tillväxtanalys beskrev i ett regeringsuppdrag 2019 möjliga 

system för spårbarhet och hållbarhetsmärkning av metaller och mineral. 

(Tillväxtanalys, 2019).  

 

Utvecklingen går mot att krav på återvinningsbarhet för produkter ökar, vilket 

troligtvis är ett resultat av en teknisk utveckling samt en ökad medvetenheten. 

Medvetenheten kring bland annat kritiska material kan påverka hur vissa 

produkters återvinningsbarhet bedöms framöver, baserat på hur lätt det är att 

återvinna just deras kritiska material (exempelvis MCI och ekodesigndirektivet). 

Det italienska systemet CONAI utvecklas hela tiden, då det baseras på en teknisk 

 
6 IEC:s riktlinjer syftar till informationsutbyte mellan tillverkare av elektronisk utrustning och återvinnare 

för att möjliggöra lämpliga och optimerade behandling i slutskedet av produkternas livscykel (end-of-

life) samt utvärdera återvinningsbarhets- och återvinningsgraden baserat på produktattribut och 

återspegla verkliga metoder för livslängd (IEC, 2012). 

7 COM/2017/490 List of Critical Raw Materials for the EU. 
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bedömningskommitté som avgör om ett material är sorteringsbart och/eller 

återvinningsbart. 

 

4.1 Information om återvinningsbarhet - 
var, hur och för vem  

Den information som behövs för att redovisa återvinningsbarhet enligt de metoder 

som presenterats här är bland annat information om de material och ämnen som 

finns i produkten. Informationen ska för vissa produktgrupper finnas elektroniskt 

(exempelvis för BVD) och för andra produktgrupper både elektroniskt och som 

märkning och information på förpackningarna (som för Nordiska Svanen). 

Informationen riktar sig, i dessa fall, både till konsument och till 

återvinningsföretag eller andra som hanterar produkten i användar-/konsumtions 

led. 

 

Den elektroniska databasen IMDS (International Material Data Systems) är endast 

tillgänglig för producenter av fordon. Varje producent kan få information om 

komponenter som de köper in från sina underleverantörer. 

 

Inom BVD ska information lämnas om produktens återanvändning och återvinning, 

och är riktad till återvinningsföretag. Informationen ges elektroniskt.  

 

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer och distributörer av 

varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor till den så kallade 

SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Regeln är ny 

och finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Informationen i databasen är särskilt 

användbar för företag som hanterar avfall. Även konsumenter ska få tillgång till 

informationen på begäran. Leverantören av en vara som innehåller 0,1 procent eller 

mer av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska skicka in följande 

information till ECHA: 

• uppgifter om varans identitet, 

• ämnets namn, koncentrationsintervall och var i varan som ämnet finns, 

• annan information om hur varan ska hanteras på ett säkert sätt. 

 

SCIP-databasen är ett viktigt första steg för att förbättra avfalls- och 

återvinningsföretagens tillgång till information om farliga ämnen i varor och 

material. Informationen i databasen kan också potentiellt vara intressant för arbetet 

med återvinningsbarhet. Ämnena i databasen omfattas av mål om utfasning och 

vissa ämnen kan omfattas av tillståndskrav för att få användas i nya produkter. Den 

som använder återvunnet material för att tillverka nya produkter behöver kunskap 

om var dessa ämnen finns för att säkerställa att produkterna uppfyller 

lagstiftningen. 
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Mycket lite information om återvinningsbarhet är riktad till slutkonsument. Ett 

exempel på information till konsument är märkning av förpackningar med 

information om hur de ska sorteras ut utifrån material. 
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5. Konsumenter och information 
om miljöaspekter  

I kapitlet redogörs för förutsättningar för konsumenter att tillgodogöra sig 

information om produkter, Beskrivningen rör i huvudsak generellt information om 

produkters miljöaspekter, men i någon mån även mer specifikt produkters 

livslängd.  

 

EU-kommissionens ”Eurobarometer” från 2017 (KOM, 2017), en undersökning 

som syftar till att kartlägga européers attityder kopplade till miljöfrågor, visar att ca 

en tredjedel av de tillfrågade (32 procent) tycker att miljömärkningar spelar en 

viktig roll vid köptillfället. Konsumenterna känner sig dock förvirrade och tycker 

att det är svårt med produkters miljöinformation när den är spretig och ojämförbar 

(KOM, 2020d). Som följd av detta tycker ca 50 procent av Europas konsumenter 

att det är svårt att välja mellan miljövänliga och ”icke miljövänliga” produkter. 

Tidigare Eurobarometer (KOM, 2013b) framhöll också att konsumenterna kände 

sig förvirrade av produkters miljöinformation genom produktmärkningar och 

sammanfattar att konsumenter tycker att det är förvirrande med de dåvarande 

produktmärkningarna. Samt att 59 procent av tillfrågade konsumenter då tyckte att 

produktmärkningarna inte gav tillräckligt med information om produktens 

miljöpåverkan och 48 procent tyckte att märkningarna var otydliga. 

 

I kommande nya ”European consumer agenda” (KOM, 2020c) lyfter 

kommissionen fram att konsumenter ska kunna göra informerade val och spela en 

aktiv roll i den ekologiska och digitala omställningen.  

 

Miljöinformation till konsumenter lyfts även i EU:s handlingsplan för cirkulär 

ekonomi (KOM, 2020a) i vilken det framhålls att konsumenter bör ha trovärdig 

och relevant information om produkterna vid köptillfället.  

EU- kommissionen har utrett hur informationen från product environmental 

footprint (PEF) tolkas/används av konsumenter beroende på hur den 

kommuniceras, och även jämfört med andra miljömärkningar (KOM, 2019b). 

Syftet med att använda PEF-information till konsumenterna är att lyfta fram 

köp/val av mer miljövänliga/hållbara produkter och ett mer hållbart användande av 

produkterna.  

 

I Europaparlamentets betänkande från 2017 om längre livstid för produkter: 

fördelar för konsumenter och företag (Europaparlamentet 2017) konstateras att den 

studie som beställts av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd visar 

att brett utformade politiska åtgärder krävs för att främja en förlängd livslängd för 

produkter. Det konstateras även att den information som konsumenterna ges när det 

gäller produkters livslängd är otillräcklig.  
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I en studie som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén lät göra i mars 2016 

(European Economic and Social Committee, 2016) framgår det att det finns ett 

positivt samband mellan produktmärkning som visar varans livslängd och 

konsumenternas beteenden. 

 

I ett yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK, 2013) 

om produkters livslängd och konsumentupplysning konstateras bland annat att:  

• Produkterna bör märkas med förväntad livslängd eller beräknat antal 

användningstillfällen, så att konsumenten kan fatta ett medvetet köpbeslut. 

Man bör även göra frivilliga experiment med att ange ett pris per år 

beräknat på produktens förväntade livslängd, i syfte att stimulera köp av 

hållbara produkter. Denna förväntade livslängd bör sedan kontrolleras för 

att förhindra att konsumenten faller offer för missbruk. Konsumenten 

skulle på så sätt kunna välja att köpa en produkt som är dyrare vid 

köptillfället men billigare över tiden. Märkningen bör fokusera på viktig 

information som konsumenten behöver och differentieras med avseende på 

produktkategori, så att det inte ges alltför mycket information på vissa 

förpackningar. 

• Det bör skapas ett system som garanterar en viss minimilivslängd för de 

produkter som köps. För närvarande finns det inte någon lagstiftning om 

produkters minsta livslängd, och det finns inte heller några europeiska 

normer för hur den ska mätas. Det börjar dock dyka upp vissa initiativ på 

miljömärkningsområdet. De företag som tillverkar eller saluför en produkt 

måste internalisera externa återvinningskostnader för produkter med en 

livslängd på mindre än fem år, framför allt om produkten består av 

miljöfarliga ämnen. 

• Konsumenternas medvetenhet är en förutsättning för en korrekt och hållbar 

användning av produkter. Dessutom är det viktigt att informera 

konsumenterna ordentligt om produkternas minimilivslängd, eftersom den 

är relevant när de fattar beslut om att köpa en produkt. I detta sammanhang 

skulle det behövas frivilliga kommersiella och affärsrelaterade initiativ och 

aktiviteter. 

 

I en engelsk studie från WRAP från 2019 (WRAP, 2019) undersöktes hur 

informationen i miljömärkningar påverkar konsumenterna vid inköpen. 

Frågeställningen var vilka bevis det fanns om hur effektiv tillgänglig 

hållbarhetsinformation för produkter påverkar konsumenternas köpval. WRAP 

menar att särskilt energiinformation som energimärkning påverkar köpbeteendet. 

Andra miljömärkningar som inkluderar ett flertal olika miljöaspekter har inte lika 

tydlig, men ändå positiv, påverkan på köpbeteendet. En tidigare studie från WRAP 

(WRAP, 2013) visade att tillgången på konsumentinformation om produkters 

livslängd var dålig. Konsumenten använder sig av pris (hög), märke (premium), 

utseende och kvalitetsuppfattningar för att bedöma livslängden. Även garantier 

används som en signal om produktens livslängd. Vissa konsumenter använder sig 

av information från webbsidor, muntliga källor eller detaljhandelspersonal, men i 
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vilken utsträckning detta används specifikt för att få information om produktens 

livslängd är inte känt. Mer forskning behövs kring konsumenter behov och intresse 

för tillgång till information kring produkters livslängd. 

 

Inom FN:s arbete med de globala miljömålen finns ett programområde om 

information till konsumenter för hållbar konsumtion (Sustainable product 

information8) (One Planet Network, 2020). Inom detta arbete har en vägledning 

tagits fram med syfte att konsumenter ska kunna tillgodogöra sig 

hållbarhetsinformation så bra som möjligt (UNEP, 2017).  

 

Vägledningen tar upp 10 principer för framgångsrik kommunikation om produkters 

hållbarhet, se figur 4. 

 

 
Figur 4. Principer för produkters hållbarhetsinformation. Källa: UNEP, 2017. 

 

Konsumentverket gör återkommande konsumentmarknadsundersökningar som 

bland annat ligger till grund för rapporten ”Konsumenterna och miljön” 

(Konsumentverket, 2018). Rapporten beskriver bland annat var konsumenter 

uppfattar det enklast och svårast att göra val med miljöhänsyn och omfattar resultat 

för olika konsumentgrupper, säljkanaler och marknader avseende erfarenheter i 

samband med köp. Det finns bland annat resultat för hur konsumenter värderar 

miljöinformation inför köp på olika marknader, vid sidan av andra förutsättningar 

 
8 Sustanaible product information definieras: ”A range of tools and systems that seek to guide 

consumers to make more sustainable choices about goods and services (products), including in their 

use and end of life phase. These include ecolabels, voluntary standards, product declarations, ratings, 

marketing claims, footprinting, life-cycle assessments (->) and other ways of communicating with 

consumers on environmental, (socio) economic and social issues. They can be single- or multiissue, 

and may follow a life cycle approach to provide a holistic perspective considering the impacts of every 

stage of the product life, including how a product is used and how it is treated responsibly at end-of-

life.” 
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så som utbud, pris och enkelhet. Erfarenheterna kan studeras per marknad och 

förutsättning, men vägs även samman i ett index som visar vilka marknader som 

ger bäst respektive sämst förutsättningar att göra val med miljöhänsyn på.  

 

Konsumenternas upplevelser enligt 2018 års rapport är sammanfattningsvis 

(Konsumentverket, 2018): 

• På flera marknader (med stor klimatpåverkan) upplever konsumenterna att 

de har sämre möjligheter att göra val med miljöhänsyn.  

• Allra svårast att välja med miljöhänsyn upplevs reguljära flygresor och 

paket-/charterresor vara. 

• Att välja vitvaror upplevs som enklast, tätt följt av olika slags livsmedel. 

• Priset upplevs generellt utgöra det största hindret för att göra val med 

miljöhänsyn. 

• Utifrån parametrarna ålder och kön är män 35–64 år den grupp som tycker 

att det är svårast att göra val med miljöhänsyn. Kvinnor i åldern 65–75 år 

upplever de bästa möjligheterna.  

• Kvinnor visar ett större intresse för de här frågorna och verkar också vara 

bättre rustade än män för att göra val med miljöhänsyn. 

• Det krävs ofta en extra ansträngning som konsument för att göra 

miljöanpassade konsumtionsval. Det kan handla om sämre utbud, högre 

pris eller att sociala normer inte gör det enkelt. 

 

Konsumentverket har undersökt var konsumenter söker information om hur en vara 

eller tjänst påverkar klimat och/eller miljö inför ett köp (Konsumentverket, 2019).  

• De vanligaste kanalerna för att söka information om klimat- och 

miljöpåverkan inför ett köp är: 

o På produkten (43 procent) 

o Sökmotor (32 procent) 

• Det område som flest är intresserade av att få klimat och/eller 

miljöinformation om är livsmedel. 

• En tredjedel uppger att de inte söker denna typ av information. 

• En femtedel uppger att de sällan eller aldrig hittar relevant information 

gällande klimat- och miljövänliga val. Män ännu mer. 

• Kvinnor är generellt sett mer benägna än män, att använda sig av flera 

olika informationskanaler för att söka information om klimat- och 

miljövänliga val inför köp av varor och tjänster. Gäller även yngre 

konsumenter (18–34 år) och konsumenter boende i storstäder. 

• En tredjedel känner till upplysningstjänsten Hallå konsument. Hälften av 

dem förknippar tjänsten med klimat- och miljöfrågor. 
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6. Sammanfattande slutsatser – 
livslängd, återvinningsbarhet 
och information till 
konsument 

6.1 Livslängd och återvinningsbarhet 
Internationellt har flera initiativ tagits för att skapa standarder och metoder för 

information om produkters återvinningsbarhet, men till mindre del för livslängd.  

 

Utifrån den studerade litteraturen har ingen vanligt förekommande definition för 

livslängd identifierats, utan det förekommer stora variationer beroende på produkt 

och produktkategori. En produkts livslängd kan definieras på ett flertal olika sätt 

och mätas med olika metoder (till exempel tid eller användning). Inom existerande 

regleringar och frivilliga åtaganden finns information om livslängd i form av en 

garanterad livslängd, det vill säga garantier som producenten ger. Det finns även 

kriterier som ska ge lång livslängd genom separata krav på hur tåliga olika material 

eller produkter ska vara. Regleringar och frivilliga åtaganden sätter till viss del 

också upp krav på produkters reparerbarhet genom att till exempel kräva att 

reservdelar ska finnas tillgängliga i minst en viss bestämd tid framöver. 

 

Krav på definierad livslängd förekommer sällan vid upphandling. Det pågår 

diskussioner om möjligheter att i upphandlingssammanhang ställa krav på att 

produkter ska ha en viss minimilivslängd. En lång livslängd och förlängd 

användningsfas kan även kopplas till kvalitetskrav som ställs i andra delar av 

upphandlingen än de som är miljörelaterade, i Nordiska Svanens krav ingår bland 

annat kriterium för slitstyrka på sittmöbler, som är avsett att förlänga produkters 

livslängd.  

 

För att förenkla jämförelsen mellan produkter behövs en tydligt beskriven metod 

för beräkning av återvinningsbarhet, liknande de som finns i flera ISO-standarder 

(till exempel ISO 15270 för plastavfall). 

 

Återvinningsbarhet kan beräknas/uttryckas på olika sätt. Det kan till exempel vara 

hela produktens återvinningsbarhet eller enskilda komponenter i produkten som är 

återvinningsbara. Generellt gäller att återvinningsbarheten beskrivs som massan av 

återvinningsbart material per total massa av samma produkt, men kan skilja sig åt 

mellan olika källor. Gemensamt för ISO-standarder för fordon, det italienska 

initiativet CONAI och de existerande EU-regleringarna är att de utgår från en vikt 

(massan) som är relativt lätt att mäta. Nackdelen är att det kan leda till hög 

återvinningsgrad av lättåtervunna bulkmaterial med hög densitet, till exempel stål 

och betong som lätt kan återvinnas. Samtidigt kan det innebära att de kritiska och 

mer värdefulla materialen inte återvinns om de finns i för låg mängd och/eller 
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koncentration. Om det sätts krav på att en viss återvinningsbarhet måste uppnås, 

baserat på massan återvunnet material per total massa, kan det också leda till att det 

blir svårare att använda nya material som är svåra att återvinna men ger andra 

fördelar, till exempel kolfiberarmerad plast i fordon som ger lägre 

bränsleförbrukning.  

 

Viktiga specifika krav som kopplar till återvinningsbarhet är till exempel att en 

produkt ska gå att demontera, att ett material får maximalt innehålla en viss mängd 

kemikalier eller farliga ämnen, samt att kritiska material ska märkas ut. 

Återvinningen förändras med tiden, och det är speciellt viktigt att följa den om 

återvinningsbarheten mäts i relation till återvinningsmöjligheterna. En produkts 

återvinningsbarhet kan tänkas förändras allteftersom insamlings- och 

återvinningshanteringen utvecklas till exempel till följd av teknik- och 

infrastrukturutveckling och kostnader. Medvetenheten kring bland annat kritiska 

material kan påverka hur vissa produkters återvinningsbarhet bedöms framöver, 

baserat på hur lätt det är att återvinna just dessa kritiska material. Det italienska 

systemet CONAI utvecklas till exempel hela tiden, då det baseras på en teknisk 

bedömningskommitté som avgör om ett material är sorteringsbart och/eller 

återvinningsbart.  

 

Det finns flera krav som indirekt ökar livslängden eller återvinningsbarheten. De 

behöver inte alltid betyda att de är framtagna i detta syfte, till exempel kraven för 

Nordiska Svanen och byggvarudeklaration. Det kan också finnas konflikter mellan 

olika krav, till exempel kan en hög durability ge en låg reparerbarhet som i fallet 

med vattentålig elektronik som är svår att reparera då vissa delar är limmade. Ett 

annat exempel är tillsatsämnen som kan förlänga hållbarhetstiden, som till exempel 

stabilisatorer i plast, men som kan försvåra återvinningen på grund av additivets 

farliga egenskaper. Det kan också i vissa fall vara svårare att återvinna produkter 

med lång livslängd till exempel på grund av att ämnen som användes vid 

tillverkningen inte är tillåtna att använda i nya produkter. 

 

Generellt sett är de nationella initiativ som identifierats avseende produkters 

livslängd och återvinningsbarhet mer utförliga och detaljerade i sina krav och 

beskrivningar än de på internationell och på EU-nivå.  

 

För information om livslängd kräver vissa system uppgifter om tillexempel: 

• möjlighet att reparera och uppgradera produkter, exempelvis att det ska 

vara möjligt att byta batteri i en mobiltelefon eller uppgradera ramminnet 

på en dator, 

• tillgång till reservdelar, 

• en viss slitstyrka för material samt krympbarhet för textilier. 

 

För information kopplat till återvinningsbarhet finns exempelvis krav på att: 

• det ska vara lätt att demontera och separera olika materialtyper för att öka 

återvinningsgraden, 
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• redovisa samt kunna spåra innehållet av kemiska ämnen i produkter, 

exempelvis för vad halten max får vara av oönskade ämnen i plastdetaljer. 
 

Italien är en föregångare inom hållbar upphandling och ställer krav på kvalitet, 

reparerbarhet och tillgång på reservdelar som förlänger produkters livslängd. Även 

när det gäller krav på återvinningsbarhet ligger Italien långt fram. Det italienska 

systemet för återvinning CONAI definierar sorterbart och återvinningsbart utifrån 

tekniska specifikationer för vilket material som sorteringsanläggningarna kan ta 

emot, sortera och återvinna. Det innebär att vad som anses vara återvinningsbart 

ändras utifrån att nya tekniker utvecklas. 

 

6.2 Konsumenter och miljöinformation 
Hur konsumenter kan ta till sig miljöinformation har beskrivits både av 

Konsumentverket, inom EU och inom FN:s arbete med de globala miljömålen.  

Konsumentverkets undersökning (Konsumentverket, 2019) om var konsumenter 

söker information om hur en vara eller tjänst påverkar klimat och/eller miljö inför 

ett köp visar att 43 procent av informationen söks på produkten och 32 procent via 

sökmotorer. WRAP:s undersökning från 2019 (WRAP, 2019) visar att särskilt 

energiinformation som energimärkning påverkar köpbeteendet. För andra 

miljömärkningar som inkluderar ett flertal olika miljöaspekter var det inte lika 

tydlig, men ändå positiv, påverkan på köpbeteendet. 

 

Några viktiga principer för vad som bör känneteckna miljöinformation för att 

konsumenter ska kunna tillgodogöra sig denna har sammanfattats av FN (UNEP, 

2017), bland annat: 

• Trovärdighet: Basera kommunicerade påståenden på trovärdiga data. 

• Transparens: Tillmötesgå konsumentens intresse för information – göm det 

inte. 

• Tillgänglighet: Låt information vara tillgänglig för/komma till 

konsumenten och inte tvärtom. 

• Jämförbarhet: Hjälp konsumenten att välja mellan likvärdiga produkter. 
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7. Rättsliga förutsättningar  

I kapitlet beskrivs översiktligt befintligt regelverk om fri rörlighet av varor och dito 

om kommunikation om miljöaspekter till konsument. Kapitlet avslutas med en 

reflektion om möjlighet och lämplighet med produktpass på nationell nivå i 

relation till EU-nivå. 

 

7.1 Inledning 
Som ovan/i rapporten framgår väljer konsumenter gärna varor som har 

miljömärkning, dvs. ”gröna produkter” om de har samma prestanda, och inte är allt 

för mycket dyrare (hänvisning till rapporten). Intresset har på senare tid blivit 

större också i takt med att frågan att ha produkter med längre livslängd eller bättre 

återvinningsbarhet blivit viktigare även utifrån olika hållbarhetsmål och 

miljöhänsyn. Initiativ för att rikta fokus på dessa aspekter både hos producenter 

och konsumenter har varit många. Det har tagits fram internationella och 

europeiska standarder, gjorts initiativ att harmonisera produktområden på EU-nivå 

genom märkning och reglering samt skapats frivilliga märkningar på exempelvis 

nationell nivå. För att kunna utveckla ett produktpass eller utvärdera om ett 

produktpass bör tas fram på nationell eller EU-nivå ska man även titta på vilka 

regleringar och principer som kommer att utgöra det juridiska ramverket för ett 

sådant initiativ. Av naturliga skäl görs det inom ramen för aktuell rapport inte en 

omfattande beskrivning av fördragsrätt och principer med tillhörande gedigen 

praxis eller andra regelverk. Fokus har istället riktats på att kort beröra de mest 

grundläggande byggstenarna och principerna inom EU-rätten i syfte att kunna ge 

en mycket översiktlig rättslig bakgrundsbild.  

 

Ett produktpass eller annan märkning avseende livslängd och återvinningsbarhet 

torde enbart beröra varor9. Därför har fokuset begränsats till att i första hand titta på 

den fria rörligheten av varor som regleras i artiklarna 28–37 i fördraget10 med 

särskild hänsyn till artiklarna 34–36 FEUF11.  

7.1.1 Generellt om räckvidden av artiklarna 34–36 FEUF 

Det är artiklarna 34–36 FEUF som är avgörande om nationella åtgärder anses 

förenliga med reglerna om den inre marknaden eller inte. Räckvidden av 

artiklarnas tillämpningsområde är dock begränsad i vissa avseenden. Självfallet är 

 
9 I dom i mål 7/68, kommissionen mot Italien (REG 68, s. 423) angavs att med varor enligt fördraget 

avses produkter som kan värderas i pengar och som därmed kan vara föremål för kommersiella 

transaktioner. Jfr. även med definitionen av vara i 14 kap. 2 § miljöbalken. 

10 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version 2016), EGT C 202, 7.6.2016 

(härefter FEUF). 

11 Art. 34 FEUF avser import och innehåller ett förbud mot kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder 

med motsvarande verkan mellan medlemsstater. Art. 35 FEUF innefattar ett förbud mot kvantitativa 

exportrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan. I art. 36 FEUF anges vilka legitima 

hänsyn som kan motivera ett undantag från förbuden i artiklarna 34–35 FEUF.   
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det en förutsättning för den fria rörligheten av varor att det sker ett 

gränsöverskridande. Enbart nationella åtgärder som endast påverkar inhemska 

varor omfattas således inte av artiklarnas tillämpningsområde. Utanför artiklarnas 

tillämpningsområde faller även när en produkts fria rörlighet är fullständigt 

harmoniserad genom mer specifik EU-lagstiftning, exempelvis om en viss varas 

tekniska egenskaper eller försäljningsvillkor är harmoniserade genom EU-direktiv 

eller EU-förordningar.12 Vissa mer specifika bestämmelser i fördraget, exempelvis 

skattebestämmelser, går också före artiklarna 34–36 FEUF. Vidare ska det, för att 

artiklarna ska kunna vara tillämpliga, handla om bindande bestämmelser eller 

åtgärder som kan ha verkningar som motsvarar bindande bestämmelser och på så 

sätt leder till en begränsning av den fria rörligheten.13 Slutligen har vissa nationella 

regler genom praxis ansetts falla utanför tillämpningsområdet om hindret som 

regeln har lett till varit för osäkert eller indirekt.14 

 

7.2  Den inre marknaden och den fria 
rörligheten av varor 

Europeiska unionens inre marknad15 är en gemensam marknad som bygger på bl.a. 

den fria rörligheten för varor, dvs. en av de fyra friheterna som anges i EU-

fördraget. Den fria rörligheten för varor har förenklat utformats ursprungligen som 

ett diskrimineringsförbud, som genom praxis utvecklats till ett principiellt förbud 

mot alla åtgärder som påverkar den fria rörligheten på marknaden förutom åtgärder 

som grundar sig på den s.k. tvingande samhällshänsynen och som därför är 

godtagbara16. Den historiska utvecklingen av den fria rörligheten av varor har med 

tiden ändrats och nyanserats genom praxis och utvecklingen av de principer17 samt 

doktriner18 som varit avgörande. 

 

I artiklarna 34–35 FEUF uppställda förbuden mot kvantitativa import- respektive 

exportrestriktionerna samt åtgärder med motsvarande verkan19 mellan 

medlemsstater syftar förenklat till att säkerställa likabehandling och likvärdiga 

 
12 Art. 114 FEUF är den rättsliga grunden för harmoniseringsåtgärder som syftar till att upprätta den inre 

marknaden. Jfr. mål C-111/03, kommissionen mot Sverige (Salmonellamålet), REG 2005, s. I-8789. 

13 Se mål 249/81, kommissionen mot Irland (Buy Irish) (REG 1982, s. 4005). 

14 Se mål C-69/88, Krantz (REG 1990, s I-583), mål C-93/92, CMC Motorradcenter (REG 1993, s. I-

5009), mål C-379/92, Peralta (REG 1994, s. I-3453) och mål C-44/98, BASF (REG 1999, s. I-6269). 

15 För mer om den inre marknadens framväxt, utveckling och ekonomiska betydelse se bl.a. SOU 

2009:71 s. 87 f. 

16 SOU 2009:71 s. 97. 

17 Bl.a. principen om ömsesidigt erkännande och även proportionalitet se mål 120/78, Rewe Zentral 

(Cassis de Dijon), (REG 1979, s. 649), likabehandling/marknadstillträde se bl.a. mål C-55/94, 

Gebhard, (REG 1995, s. I-4165). 

18 Dassonville-doktrinen och Cassis-doktrinen enligt mål C 110/05 respektive mål 120/78. 

19 Begreppet ”åtgärder med motsvarande verkan” definierades först i mål 8/74, Dassonville, (REG 1974, 

s. 837). 
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förutsättningar för marknadstillträde till unionens marknader. Innebörden av detta 

är, så som det framgår av praxis, att om effekten av en nationell åtgärd anses utgöra 

ett direkt, indirekt, faktiskt eller potentiellt hinder omfattas åtgärden av artiklarna 

34–35 FEUF.20 Åtgärden anses dock inte utgöra handelshinder om den grundar sig 

på någon av de legitima hänsynen i art. 36 FEUF. Åtgärden måste dessutom vara 

proportionerlig till sitt syfte och det får inte heller finnas alternativa och mindre 

handelshämmande åtgärder som skulle leda till samma resultat.21  

 

Nationella åtgärder som har prövats av EG-domstolen har lett till en 

praxisutveckling där åtgärderna kunnat delas in i kategorier som olika typer av 

handelshinder vilket också medfört att den praktiska tillämpningen av artiklarna 

34–36 FEUF vuxit fram.22 Det finns alltså många kategorier av nationella åtgärder 

som har prövats och bedömts vara handelshinder. Två av dessa kategorier som kan 

vara av intresse i aktuellt sammanhang är ett nationellt förbud mot vissa 

produkter/ämnen och ursprungs- och kvalitetsmärkningar. 

7.2.1 Nationellt förbud mot vissa produkter/ämnen 

Om en medlemsstat skulle vilja förbjuda ett visst ämne med hänsyn till ämnets 

svåra återvinningsbarhet eller önskad utfasning ur kretsloppet genom en nationell 

åtgärd skulle en sådan åtgärd kunna kategoriseras som ett nationellt förbud mot 

vissa produkter eller ett visst ämne. Att införa ett nationellt förbud mot vissa 

produkter eller ett visst ämne är en långtgående åtgärd och går emot den fria 

rörligheten av varor. En sådan åtgärd går att genomföra endast om någon av de 

legitima hänsynen som anges i art. 36 FEUF kan grunda ett undantag från den fria 

rörligheten. Medlemsstaten ska således kunna visa att åtgärden är nödvändig och 

proportionerlig, vilket också innebär tillhandahållandet av alla tekniska, 

vetenskapliga bevis eller i övrigt nödvändig information och uppgifter.23 Därutöver 

krävs att medlemsstaten visar att det angivna syftet med åtgärden inte kan uppnås 

med andra men mindre handelshämmande åtgärder.24  

7.2.2 Ursprungs- och kvalitetsmärkningar 

Nationella bestämmelser om att en vara ska ha ursprungs- eller kvalitetsmärkning 

eller får saluföras under en särskild benämning är oförenliga med 

gemenskapsrätten. Om en medlemsstat stödjer eller driver säljfrämjande kampanjer 

som innefattar ursprungs- eller kvalitetsmärkningar kan dessa potentiellt ha 

 
20 Se Dassonville och mål C 110/05 kommissionen mot Italien (REG 2009, s. I-519 punkt 35). 

21 Se mål 309/02, Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. och S. Spitz KG mot Land Baden-

Württemberg (2004) ECR I-11763, punkt 79. 

22 Se Fri rörlighet för varor, handledning för tillämpningen om fördragets bestämmelser om fri rörlighet 

för varor, Europeiska kommissionen, Näringsliv, Ref. Ares (2013)3759436 - 18/12/2013, s. 16 f. 

(härefter handledning). 

23 Se mål C-270/02, kommissionen mot Italien (REG 2004, s. I-1559). 

24 Se bl.a. mål 104/75, De Peijper (REG 1976, s. 613). 
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restriktiva effekter för den fria rörligheten av varor.25 Detta på grund av att sådana 

åtgärder eller reklam som betonar produkters ursprung kan vara uppmuntrande för 

konsumenterna att välja dessa framför importerade varor.26 Samma anses gälla för 

märkning som anger att en viss vara uppfyller nationella standarder.27 Som 

beskrivits ovan har EG domstolen bedömt att krav på ursprungs- eller 

kvalitetsmärkning kan utgöra handelshinder. Den information som kan vara aktuell 

för ett framtida produktpass kan, om den utformas som krav på ursprungs- eller 

kvalitetsmärkning, likna sådan information som enskilda medlemsländer kan vara 

förhindrade att ställa krav på. Det behövs en mer omfattande analys av hur 

information om produkters livslängd, återvinningsbarhet etc. kan tas fram och 

kommuniceras i enlighet med EU:s lagstiftning. 

 

7.3 Framtagna initiativ om produkters 
livslängd och återvinningsbarhet 

Som ovan framgår ökar kraven på att produkter ska vara återvinningsbara eller ha 

en viss livslängd. Det finns många initiativ både på internationell och nationell nivå 

eller EU-nivå som syftar till att sådan information med dessa innehåll ska finnas på 

produkter och varor. Bland dessa initiativ finns både reglerade och frivilliga. 

Internationella initiativ, som på många sätt är nyttiga och användbara, faller dock 

av naturliga skäl utanför fokuset på frågeställningen om ett produktpass bör införas 

på nationell eller EU-nivå.  

 

På EU-nivå finns det direktiv, bindande handlingsplaner, märkningskrav och 

reglerade kriterier, etc. som kan kopplas till exempelvis livslängd/tålighet eller 

återvinningsbarhet som är ämnade att främja utvecklingen av den cirkulära 

ekonomin, vilket alla medlemsstater ska följa. Likaså ska medlemsstaterna, och 

även tillverkarna, på harmoniserade områden följa de europeiska standarder som är 

framtagna på kommissionens begäran och stödjer ett direktiv.28 Det finns exempel 

även på frivilliga initiativ på EU-nivå, till exempel EU Ecolabel för olika 

produkter, där miljö- och prestandakriterier för en produktgrupp fastställs i ett 

beslut från kommissionen och på så sätt går den frivilliga märkningen av en 

produkt inte emot den fria rörligheten av varor. Det finns initiativ i form av 

uppsatta mål för återvinningsbarhet även inom rättsområden som är harmoniserade 

på EU-nivå och reglerade genom direktiv och förordningar, vilka självfallet ska 

följas av medlemsstaterna. Utan att här göra en uttömmande lista av alla initiativ på 

EU-nivå kan konstateras att majoriteten av de krav, kriterier, märkningar, etc. som 

 
25 Handledning s. 20. 

26 Jfr. mål C-325/00, kommissionen mot Tyskland (REG 2002, s. I-9977) (”aus deutschen Landen frisch 

auf den Tisch”) och mål C-6/02, kommissionen mot Frankrike (REG 2003, s. I-2389). 

27 Handledning s. 20. 

28 För mer om är den s.k. nya metoden (Enligt Rådets resolution 85/C 136/01 den 7 maj 1985 om en ny 

metod för tekniska harmonisering och standarder – dokumentet gäller inte längre) och utvecklingen av 

standarder se SOU 2009:71, s. 159 f; samt Meddelande från Kommissionen – 2016 års blåbok om 

genomförandet av EU:s produktbestämmelser, 2016/ C 272/01, s. 7 ff. 
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kan kopplas till livslängd och återvinningsbarhet är utformade så att de innebär 

någon form av tvingande gemensam reglering för medlemsstaterna och på så sätt 

inte är oförenliga med den fria rörligheten av varor. 

 

Nationella initiativ avseende krav, kriterier eller märkning som kan kopplas till 

livslängd eller återvinningsbarhet och som utgör tvingande nationella regler 

förutsätts ske på ett sådant sätt att det inte är oförenligt med gemenskapsrätten. 

Detta kan gälla när nationella åtgärder endast påverkar inhemska varor eller det 

sker inom ett inte fullständigt harmoniserat område med möjlighet för 

medlemsstater att efter anmälan enligt direktiv 2015/153529 införa fördragsenliga 

krav utöver exempelvis minimikrav, samt om det finns godtagbara skäl (art. 36 

FEUF) som medlemsstaten kan använda sig av för att motivera nationella åtgärder 

som eventuellt påverkar gränsöverskridande handel. Om medlemsstater vill införa 

tvingande regler som innehåller frivillig information ska det också anmälas enligt 

direktiv 2015/1535. 

 

Märkningar och certifieringar, såsom Nordiska Svanen, TCO Development och 

Made Green in Italy, utgör frivilliga initiativ på nationell nivå. Dessa är inte 

reglerade i någon lag eller förordning och utgör inte heller bindande nationella krav 

eller kriterier. Sådana frivilliga initiativ torde falla utanför tillämpningsområdet för 

artiklarna 34–36 FEUF förutsatt att de inte utgör åtgärder som kan ha verkningar 

som motsvarar bindande bestämmelser och på så sätt leder till en begränsning av 

den fria rörligheten (Jfr. mål 249/81, Buy Irish). 

 

Produkter och material är väldigt heterogena inte bara till sin art utan även 

avseende innehåll och egenskaper i övrigt. De tjänar olika syften och har utvecklats 

utifrån dessa. Deras egenskaper mäts och uppskattas på olika sätt. Därtill kommer 

att de kan omfattas av regleringar som mer eller mindre redan är harmoniserade 

eller mer eller mindre faller inom en medlemsstats nationella kompetens att reglera 

etc. Vad som gäller som utgångspunkt avseende de rättsliga aspekterna när en viss 

egenskap hos en produkt eller produktgrupp regleras varierar nästan från 

produktgrupp till produktgrupp.  

 

 
29 Ett europeiskt remissförfarande enligt Europaparlamentet och Rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 

9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 

föreskrifter för informationssamhällets tjänster. Nationella föreskrifter för bl.a. varor kan anmälas till 

EU-kommissionen för bedömning huruvida föreskriften om den antas skulle innebära ett 

handelshinder. Tilläggas kan att det inom ett harmoniserat område avseende vissa produktgrupper 

kan det finnas andra rättsakter som reglerar exempelvis informationsgivning till konsumenter, vilket 

kan leda till att olika information/märkningar kan anmälas enligt olika procedurer beroende på hur 

reglerna är utformade. Ett sådant område är exempelvis livsmedel. 
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7.4  Information till konsumenter 
Ett produktpass, oavsett om det införs på nationell nivå eller EU-nivå, torde utgöra 

miljöinformation och/eller ett miljöpåstående30 och som sådan omfattas av andra 

regleringar, bland annat av direktivet om miljöinformation31
 och direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder32.  

 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder innehåller inga särskilda regler för 

miljöpåståenden. Det utgör däremot den rättsliga grunden för att säkerställa att 

näringsidkare inte presenterar miljöpåståenden på ett sätt som är otillbörligt 

gentemot konsumenterna. Enligt art. 6 i direktivet måste konsumenterna kunna lita 

på miljöpåståenden som görs av näringsidkarna. Felaktiga miljöpåståenden eller 

andra framställningar som är vilseledande om en produkts miljöpåverkan är inte 

tillåtna och kan bedömas som otillbörliga (8 och 10 §§ MFL). 

 

I vägledningen till direktivet om otillbörliga affärsmetoder anges att ett 

”miljöpåstående” är en framställning som antyder eller på annat sätt skapar 

intrycket att en vara eller en tjänst har en positiv inverkan eller ingen inverkan alls 

på miljön eller är mindre miljöskadlig jämfört med konkurrerande produkter eller 

tjänster. Det kan vara påståenden, symboler, logotyper, grafiker, märkesnamn och 

deras samverkan med färger osv.  

 

Näringsidkarna är således inte bara skyldiga att presentera sina miljöpåståenden på 

ett klart, specifikt, korrekt och otvetydigt sätt för att säkerställa att konsumenterna 

inte vilseleds (art. 6) utan måste även kunna bevisa sina påståenden (art. 12). Om 

en näringsidkare använder ett vagt och otydligt påstående som ”grön”, 

”miljövänlig” eller dylikt måste näringsidkaren precisera vad påståendet betyder i 

förhållande till produkten, exempelvis att hela eller viss komponent i produkten är 

helt eller delvis återvinningsbar. I annat fall bedöms sådana påståenden som 

vilseledande. Otydliga miljöpåståenden är det vidare mycket svårt att bevisa 

eftersom det är oklart vad som ska bevisas. Enligt praxis ska näringsidkaren då 

 
30 Begreppet miljöpåstående definieras i Arbetsdokument från kommissions avdelningar, Vägledning om 

genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, Följedokument till 

Meddelandet från kommission till Europaparlamentet, rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala 

Kommittén samt Regionkommittén, Ett helhetsgrepp på gränsöverskridande e-handel till nytta för 

enskilda och företag i EU, COM (2016) 320 final, s. 107. (härefter vägledningen till direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder). 

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång 

till miljöinformation och upphörande av rådets direktiv 90/313/EG. 

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder 

som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av 

rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 

2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om 

otillbörliga affärsmetoder). Direktivet om otillbörliga affärsmetoder har implementerats i svensk rätt 

genom marknadsföringslagen (2008:486), MFL. 
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kunna bevisa alla till hands liggande tolkningar och intryck33 konsumenten kan få 

av påståendet. 

 

Ett miljöpåstående kan även vara vilseledande om det vilseleder eller sannolikt 

kommer att vilseleda genomsnittskonsumenten, trots att informationen är sann eller 

korrekt i sak. Informationen ska således inte bara vara korrekt utan även relevant 

och avse den delen av produktens livscykel som innebär en klar miljöfördel.34 

Miljöpåståenden bör således avse aspekter som är väsentliga när det gäller 

produktens miljöpåverkan, vilket självfallet inkluderar den mest betydande 

miljöpåverkan under en produkts livscykel. 

 

Eftersom regelverket föreskriver att miljöpåståenden ska avse de mest relevanta 

och väsentliga aspekterna under produktens livscykel bör det vara en förutsättning 

att produktens livslängd eller återvinningsbarhet är sådana relevanta och väsentliga 

aspekter för varje produkt som ska märkas med produktpass. Vidare gäller det som 

krav att näringsidkaren kan bevisa att påståenden i produktpasset om produktens 

livslängd och återvinningsbarhet är sanna. Detta torde även förutsätta att det finns 

tydliga kriterier för hur man ska bedöma återvinningsbarheten och livslängden i till 

exempel lagstiftning.  

 

7.5 För- och nackdelar med produktpass 
på nationell nivå – reflektion 

Olika produkter behöver bedömas utifrån olika mått/kriterier, för att till exempel 

kunna beräkna deras livslängd eller återvinningsbarhet. Beroende på vilken 

information som ska ingå i ett produktpass och hur informationen ska 

vidareförmedlas, skulle produktpasset kunna behöva utformas på olika sätt för 

olika produktgrupper.   

 

Om en produktgrupp hör till ett harmoniserat område inom EU finns det oftast 

redan reglering eller standarder som kan omfatta miljö- eller hållbarhetskriterier 

eller andra krav som liknar livslängd eller återvinningsbarhet, vilket är en klar 

fördel om syftet är att vidareutveckla kriterierna eller utvidga dessa för att 

ytterligare främja den cirkulära ekonomin. Om det saknas harmoniserad 

lagstiftning avseende en produktgrupp kommer ett nationellt reglerat produktpass 

prövas mot artiklarna 34–36 FEUF (för mer information se tidigare avsnitt i kapitel 

7). Om harmoniseringen avseende produktgruppen inte är fullständig eller 

rättsakten som reglerar produktgruppen inte är antagen med stöd av art. 114 FEUF 

och utgör ett så kallat minimidirektiv, finns det möjlighet för medlemsstaterna att 

införa strängare eller ytterligare krav avseende en viss produktgrupp förutsatt att 

dessa är fördragsenliga. Sådan reglering kan dock behöva anmälas till 

 
33 Jfr MD 2011:12, MD 2013:14 och Patent- och marknadsdomstolens vid Stockholms tingsrätts dom 

den 13 oktober 2017 i mål nr PMT 8776-17. 

34 Vägledningen till direktivet om otillbörliga affärsmetoder, s. 111 f. 
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kommissionen eller blir föremål för EU-domstolens bedömning. Nackdelen här är 

att EU regelverket inte kanske lämnar det utrymme för utformningen och 

omfattningen av ett nationellt krav som skulle behövas för att uppnå önskat mål. 

Risken är dessutom att åtgärden bedöms negativt. Om området är fullständigt 

harmoniserat finns det självfallet inget utrymme för nationell reglering. 

 

EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi lägger stor vikt på information till 

konsumenter/offentliga köpare. Kommissionen kommer bland annat att lägga fram 

ett förslag till nytt ramverk för produktpolicy med innehåll av bland annat ny 

lagstiftning som bygger på principerna i ekodesigndirektivet och stora satsningar 

på ökad information till/mer inflytande för konsumenter och offentliga 

upphandlare. Kommissionen lyfter upp möjligheterna i att ”mobilisera potentialen 

för digitalisering av produktinformation, inklusive lösningar som digitala pass, 

taggning och vattenmärken”. (Se även kapitel 2.) Genom att sprida kunskap om 

och förbereda företag och andra aktörer om detta, och ett eventuellt EU-

produktpass, skulle vi kunna skapa ett visst försprång som kan ge 

konkurrensfördelar. 

 

Med ett europeiskt produktpass kan befintliga harmoniserade regleringar eller 

system nyttjas och byggas vidare på i gemenskapslagstiftningens anda. Kriterierna 

eller kraven kan med fördel grundas på samma vetenskapliga rön, tas fram 

gemensamt och byggas till ett standardiserat europeiskt system. Om krav och 

kriterier inom ramen för ett produktpass är samma inom gemenskapen behöver 

företag inte heller anpassa produkter till flera nationella system med eventuellt 

olika krav, vilket dessutom kan utgöra handelshinder.35 När det enbart finns ett 

gemensamt system bör det också vara lättare att synkronisera det med befintliga 

internationella standarder eller krav. De flesta produktflöden idag är internationella 

och en större marknad bör innebära lägre kostnader för företag som säljer i flera 

EU-länder. 

 

Det är dock oklart om ett produktpass är tänkt att tas fram inom EU, hur det i så 

fall skulle utformas och hur lång tid det skulle ta innan ett fungerande system 

skulle kunna vara på plats på EU-nivå. Fördelen med att införa ett produktpass 

nationellt är att det finns en ökad möjlighet att anpassa regelverket utifrån specifika 

(nationella) målsättningar, förhållanden och konsumentbeteenden. Ett nationellt 

produktpass bör även kunna implementeras snabbare/tidigare än ett på EU-nivå och 

ge Sverige möjlighet att ”gå före”. Sveriges arbete kan sedan användas i en 

eventuell kommande utveckling av ett produktpass på EU-nivå. Om uppbyggnaden 

av ett sådant system görs på nationell nivå kan det dock innebära att stora 

administrativa och vetenskapliga resurser behöver tas i anspråk och det ska 

säkerställas att EU-reglering följs. 

 
35 Jfr. mål C-110/05 kommissionen mot Italien (REG 2009, s. I-519), punkt 35 om att nationella åtgärder 

som är bindande för både inhemska och importerade varor i verkligheten utgör större börda för 

importerade varor eftersom dessa behöver uppfylla regler i det landet där varan tillverkas och där den 

säljs. 
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Ett svenskt exempel på informationssystem är loggbok för byggprodukter som har 

utretts av bland annat Boverket. Boverket redovisade år 2018 (Boverket, 2018) ett 

uppdrag om vilka regler som ska gälla för dokumentering av byggprodukter i nya 

byggnader och anläggningar och som ska samlas i en loggbok. Med loggbokens 

hjälp ska man kunna spåra byggprodukter som ingår i byggnadsverk under hela 

livslängden. Ett av syftena med loggboken är att främja en effektivare 

återanvändning och återvinning och att byggprodukter cirkulerar i giftfria och 

resurseffektiva kretslopp. Boverkets förslag utgår ifrån att de krav som ställs på 

den information som ska anges om byggprodukter i loggboken inte ska vara mer 

omfattande än den som finns tillgänglig som en följd av annan lagstiftning. 

Förslaget innebär att information som ska finnas enligt harmoniserade regler 

nationellt sammanställas och tillgängliggörs på ett nytt sätt. 

 

Ur ett konsumentperspektiv är parallella system för information olyckligt och bör 

undvikas. Givet planer på införande på EU-nivå kan ett nationellt införande 

medföra att konsumenten (samt alla andra berörda aktörer så som näringsidkare, 

organisationer och myndigheter) behöver förhålla sig till två delvis skilda system 

vilket kan försvåra för konsumenter att vägledas av (värdera) informationen. 

 

Viktiga frågor som behöver utredas vidare är därför hur möjligheterna ser ut att 

införa krav på information för olika produktgrupper inom EU och nationellt. Samt i 

vilken utsträckning sådana krav kan utformas för att gälla produkter generellt, 

alternativt om kraven behöver se olika ut för olika produktgrupper. 
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8. Övrigt som kan vara värt att 
beakta i en utredning om 
produktpass  

I detta kapitel finns reflektioner som kan vara relevanta att beakta i en utredning 

om produktpass som framkommit under arbetet med uppdraget. 

 

Syfte  

Syftet med produktpass behöver vara tydligt för att kunna bedöma vilken typ av 

information det bör innehålla. Är det information för ett ändrat beteende vid val av 

produkter, för ändrad hantering av produkter inklusive mellan aktörer i 

värdekedjan, för ändrade produkter på marknaden, eller för ändrade styrmedel? Är 

syftet flera av de ovan nämnda eller finns det ytterligare tänkbara syften med 

produktpass?  

 

Målgrupp 

Målgrupp(er) för produktpass behöver vara tydligt för att krav på rätt information 

ska kunna ställas. Aktörer längs hela värdekedjan kan vara relevanta beroende på 

syftet med produktpasset, alla från formgivare, tillverkare, yrkesmässiga och 

privata användare, upphandlare, återvinnare, avfallshanterare till myndigheter som 

utformar styrmedel. Inom varje målgrupp kan också finnas olika behov.  

 

Information 

Vilken information som ska kommuniceras behöver vara tydligt. Vilka aspekter är 

relevanta med tanke på syfte och målgrupp? Vilka aspekter är relevanta oavsett 

produkt? Är det till exempel mest relevant att lyfta fram just produktens livslängd 

och återvinningsbarhet? Vidare kan det till exempel vara relevant att redovisa 

information om vissa aspekter i ett livscykelperspektiv. Det kan även vara relevant 

att belysa behovet av information om specifika aspekter för olika 

material/produktgrupper i produktpass, exempelvis information om 

återvunnen/biogen/fossil plast. 

 

Metod  

Hur informationen ska förmedlas på bästa sätt behöver vara tydligt. Om 

användaren av informationen i ett produktpass ska kunna använda den för att 

jämföra produkter på ett korrekt sätt är det viktigt med en tydligt definierad 

gemensam metod som går att följa upp. Det ska gå att systematiskt reproducera, 

jämföra och verifiera informationen.  

 

Det kan också vara relevant att titta vidare på olika typer av informationsbärare 

som streckkoder, QR-koder, mm.  
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Krav eller frivillighet 

Produktpass bör i princip kunna utvecklas antingen genom ett frivilligt eller 

bindande system. Man kan tänka sig alltifrån krav i EU:s lagstiftning till en frivillig 

tjänst för bästa rankade hållbara produkten, uppbyggd så att de som är intresserade 

och som har informationen kan lägga upp sina produkter. Exempel på frivilliga 

system är Price Runner för bästa pris eller BASTA för byggprodukter. Om de 

frivilliga systemen har en stark och oberoende granskare skulle de kunna vara ett 

kostnadseffektivt alternativ som utnyttjar företagens egen drivkraft. 

 

Uppföljning och granskning 

Det bör utredas hur uppföljning och granskning av information i produktpass ska 

ske i praktiken, dvs. när och hur informationen ska granskas och av vem, inklusive 

kostnader för detta. Ett alternativ som förekommer är någon form av 

certifieringsprocess eller godkännande där en berörd myndighet eller utpekat organ 

granskar underlaget och utfärdar ett certifikat eller efter någon form av prövning 

godkänner produkten utifrån vissa kriterier. Om produktpass ska gälla för ett stort 

antal produkter kan ett sådant system vara svårt att genomföra. Ett annat alternativ 

kan vara att informationen följs upp av en tillsynsmyndighet, som till exempel i 

fallet med säkerhetsdatablad för kemiska produkter. Det är också tänkbart att en 

oberoende granskare utses som kontinuerligt följer upp informationen genom 

revisioner och/eller stickprovskontroller. Det är en fråga i sig hur ett system för 

uppföljning och granskning kan byggas upp. 

 

Information om produkter kan i vissa fall vara känsliga affärsrelaterade uppgifter 

som omfattas av sekretess. Denna fråga bör också beaktas när ett system för 

uppföljning och granskning utformas.  

 

Ta tillvara befintlig information och befintliga system 

Produktpass bör inte överlappa redan befintliga (eller planerade) 

produktinformationssystem som innehåller motsvarande eller liknande krav. Det är 

angeläget att beakta och så långt möjligt använda eller bygga på befintlig 

information och befintliga informationsverktyg/-system.  

 

Utöver de informationssystem som tas upp i denna rapport finns andra system och 

verktyg som kan vara av relevans för utredningen att beakta. Det finns flera 

initiativ och viktiga erfarenheter ifrån arbetet med information om farliga ämnen i 

varor som till exempel: 

• Inom den globala kemikaliestrategin SAICM har bland andra Sverige varit 

drivande för ett internationellt samarbete om information om kemikalier i 

varor. Arbetet har bland annat resulterat i ett program som kallas CiP 

(Chemicals in Products). CiP-projektet syftar till att öka tillgången till 

information om ämnen i varor till företag i hela leverantörskedjan, till 

konsumenter och till aktörer i avfallsledet. I arbetet har fyra varugrupper 

prioriterats: leksaker, elektronik, textilier och byggprodukter. Programmet 
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innehåller även en guide med exempel på hur företagen kan arbeta för att 

öka kunskapen om farliga kemikalier i varor i hela leverantörskedjan. 

• För elektronikbranschen finns ett system för informationsöverföring 

mellan tillverkare och leverantörer med information om materielinnehåll 

med fokus på kemikaliekrav kopplade till Reach, RoHS och WEEE 

(BomCheck, 2020). 

 

Anpassa till en nationell digital infrastruktur 

Ett förslag om produktpass bör vara anpassat till en nationell digital infrastruktur 

och redan utdelade ansvar för verksamhet, information och teknik. Aspekter som 

behöver vara tydliga är till exempel: 

• producentperspektivet - vilken information krävs, vem ansvarar för den, 

var och i vilket format finns den tillgänglig, vem riktar den sig till, etc., 

• konsumentperspektivet - vem ska nås av vilken information via vilken 

informationskanal,  

• samordningsperspektivet - hur ett elektroniskt utbyte av information sker, 

eller kan ske, relaterat till befintliga system för information som 

produktmärkning, avfallshantering, etc. (Det är önskvärt att information 

alltid hämtas från ”bästa källa” och återanvänds i flera system och 

sammanhang). 

 

Bidra till EU-arbetet 

En utredning om produktpass bör i möjligaste mån utformas för att bidra till det 

planerade arbetet i EU avseende produktpass inom ramen för kommissionens 

förslag till ny handlingsplan för cirkulär ekonomi, för att få ökat 

genomslag/synlighet för svenska ståndpunkter och förbättra våra förutsättningar att 

nå miljömålen och Agenda 2030-målen.  

 

Möjligheter 

Viktiga frågor som också bör utredas vidare är hur möjligheterna ser ut att införa 

krav på information för olika produktgrupper inom EU och nationellt, samt i vilken 

utsträckning sådana krav kan utformas för att gälla produkter generellt, alternativt 

om kraven behöver se olika ut för olika produktgrupper. 
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