
Arbete med direktiv  
– så går det till, så påverkar industrin,    
Elinor Kruse, Teknikföretagen 

 



”I Timrå fanns en läkare som drevs av en 

obändig vilja att hitta nya lösningar på 

problem som han stötte på i sin verksamhet.  

 

Så föddes idén med den elektriska rullstolen. 

Kreativitet, nyfikenhet och en humanistisk 

människosyn tillsammans med en enorm 

drivkraft fick Per Uddén att skapa grunden  

för Permobil. 

 

Idag berikas livet för 10 000-tals människor 

över hela världen tack vare ett svenskt 

företag i Timrå. Ett företag som genom sina 

exportframgångar också berikar Sverige.” 



Det industriella systemet förändras 

Förr – djup förädling 

Nu – specialiserad verksamhet  



Våra branschområden 

Forskning och utveckling  

Innovationssystem      

Produktion     

Affärsjuridik 

Kompetensförsörjning    

Energi och klimat 

Standardisering 

Produktsäkerhet   

Miljökrav, produkter     

Miljökrav, produktion    

Kemikaliesäkerhet     
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• Specialister inom de olika 
verksamhetsområdena 

• Referensgrupper från 
medlemsföretagen 

• Information och rådgivning till 
medlemsföretagen 

• Utbildning 

• Påverkansarbete mot politiska 
beslutsfattare i Sverige och i EU 

Branschfrågor – arbetssätt 
och metod 



Produktsäkerhet 

Produktsäkerhetsdirektiven berör alla våra 

medlemsföretag.  

• Harmoniserade produktsäkerhetskrav 

• En effektiv marknadskontroll 

• Lagkrav som bygger på företagens egen 

försäkran om att produkterna uppfyller kraven 

 

 

 



Sverige är en liten ekonomi som är 
beroende av sin export. För att underlätta 
för teknikföretagen att enkelt nå 
världsmarknaden arbetar vi för frihandel och 
standardisering. 

Mål med påverkansarbetet 

• Globala standarder  

• Lagtext pekar mot standard 

• EU och Sverige verkar för internationell 
standardisering för att främja europeisk 
industris konkurrenskraft 

 

Standardisering 



Miljökrav, produkter 

Vi arbetar för högt ställda, men internationellt harmoniserade, 

miljökrav.  

• Lagkrav för produkter ska beslutas enligt en tydlig 

process. 

• Marknadskontroll måste tillämpas effektivt. 

• EU-direktiv skall införlivas utan att kraven förändras i 

enskilda länder. 

• Samtliga lagförslag ska vara konsekvensutredda. 



Teknikföretagen - referensgrupper 

• Referensgrupp för Resurseffektivitet och ekodesign 

• Referensgrupp för Reach 

• Referensgrupp för WEEE och RoHS 

• Referensgrupp för produktsäkerhet 

• Miljöreferensgrupp ( miljöfrågor relaterat till 

produktionplatsen) 

• Referensgrupp för Energi och klimat 

 



Det som 
diskuteras inom 

akademi 

Kommissionen 
Lagförslag 
Riktnings-

visare 

Rådet: 
Förhandlar om 

texter – 
”ändrade 

ordalydelser” 

Parlamentet: 
Ändringsförslag 

Intressenter - 
NGO 

Utveckling hos 
företag, 

standardisering 

Formellt påverkansarbete Efterlevnad 
hos företag 

Medlemsstaterna: 
Marknadskontroll 

Parlamentet: Mingel, 
seminarium, Brev, 

konferenser 

Kommissionen: 
Konferenser, 

konsultationern, möten, 
studier  

Rådet: Informella 
ministerrådsmöten 

Kommissionen: 
samordnar 

utreder 

Omvärlden – 
andra 

marknader  

Kommissionens 
forskningsinstit

ut och 
myndigheter 

Nationella 
myndigheters 

idéer  



Generella trender – man pratar om:  

• Resurseffektivitiet  

• Livscykelanalys 

• Information längs leverantörskedjan – 

kommunikation 

• Circular economy 

• Vikten om global harmonisering  

 



Energimärken globalt…. 



Testberäkning för  Energimärkning 
tvättmaskin 
 



Resurseffektivitet i relation till 
produkter och lagkrav 
• Reuse 

• Recover 

• Recycle 

• Use of priority resources 

• Recycled content 

• Use of hazardous substances 

• Durability 



Kritiska frågor i relation till 
resurseffektivitet 
• Vilket tänkbart problem avseende  

resurseffektivitet/resursbrist som kan uppkomma för 
företag skulle en EU- politiker skulle kunna lösa? 

• Går det att formulera ett designkrav som leder till 
förbättrad återvinning? 

• Redogöra för när LCA kan användas och när LCA 
inte kan användas i relation till lagstiftning. 

• Berätta konkret varför produktkrav måste vara  
mätbara: både i samband med att produkten sätts 
på marknaden vid marknadskontroll. 

 



Trender – vad andra pratar om 

 Vad kommer sen? 

- Ekologiska fotavtryck 

baserade på LCA? 

- Kriterier i offentlig upphanling 

 

RoHS 

• Nya ämnesförbud 

• Ökad omfattning träder ikraft – 
tolkningsfrågor 

• Reach och RoHS slås ihop? 

Ekodesign 

• Återvinning 

• Kemikalier 

• livslängdskrav 

WEEE 

• Ekodesign 

• Krav på utvinna viss procent 

av ämnen från flöden 



Budskap från Teknikföretagen:  
 
 Legala krav på produkter måste vara tydliga och mätbara.  

• Samtliga designkrav måste kunna realiseras och verifieras av företaget under 
konstruktionen innan produkten kan börja produceras för att sättas på marknaden .  

• Kraven måste också kunna verifieras löpande under produktionen. 

Marknadskontroll  

• Efterlevnadskontroll är en avgörande aktivitet för att uppnå ett rättssäkert samhälle och 
som också i praktiken leder till en bättre miljö. Fler krav på produkter kräver större 
resurser för att uppfylla kraven.  

• Risken för att oseriösa företag inte uppfyller kraven ökar med ökad regelbörda. Detta 
gäller även små och medelstora företag som inte mäktar med att uppmärksamma kraven. 
Myndigheter behöver utföra kontroll och tillsyn av hur marknaden tillämpar regelverket för 
att kunna skilja seriösa från oseriösa företag.  

 



Budskap Teknikföretagen:  
Forskning och innovation för bättre  
materialåtervinning 
 • Innovation är viktigt för Sveriges överlevnad. 

• Avgörande att stimulera och vidareutveckla forskning för bättre  

materialåtervinning 

• Behov av att identifiera nya affärsmodeller  

• Viktigt att införa olika typer av incitament för materialåtervinning.  

 



Teknikföretag formar framtiden, 

och vi hjälper dem att lyckas  


