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1. Söka produkter 
 

I den här manualen beskriver vi hur du söker efter bedömda produkter i vår Webtjänst. 

För att kunna söka efter bedömda produkter i vår Webtjänst behöver du ha ett användarkonto 

hos oss och som innefattar åtkomst till vårt sökverktyg. Kontotyper som ger din åtkomst till 

sökverktyget är: 

• Fullständig 

• Leverantör Fullständig 

• Loggbokskonto 

• Medlem 

 

Användarkonto skapar du lätt genom att klicka på ”Skapa konto” i övre högra hörnet på vår 

hemsida. Läs mer i vår manual ”Komma igång med Byggvarubedömningen” om du vill läsa mer 

om hur du går tillväga. 

 

Knappen ”Skapa konto” 

 
 

 

 

Support? Du kan självklart kontakta vår support om du behöver stöd och hjälp att söka eller 

har frågor. Maila till info@byggvarubedomningen.se 
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2. Hur du når Sökverktyget 
 

Just nu kan du nå Sökverktyget på två olika sätt: 

• Från vår nya startsida i sökrutan Sök produkter (i nya designen) 

• Via förstoringsglaset i raden högst upp på sidan när du är i gamla versionen av 

Webbtjänsten. Förstoringsglaset är synligt var du än befinner dig i Webtjänsten.  

Senare kommer endast nya designen gälla. 

 

Sökrutan i menyraden (i nya designen) 

 

 

Förstoringsglaset i menyraden (i gamla designen) 

 

3. Sökverktyget 
 

I sökverktyget kan du söka efter produkter som finns i vår Webtjänst. Många olika 

sökparametrar finns att välja bland. Sökverktyget är uppdelat i en ”Fritextsök” och en 

”Avancerad sök”. 

 

Du söker genom att skriva in text eller markera önskade val och därefter trycka ”Enter” eller 

klicka på ”Förstoringsglaset”. Önskar du ändra dina sökval, klickar du på ”Rensa” och fyller 

därefter i nya val. 

 

Knapparna Sök och Rensa 
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3.1 Fritextsök 
På startsidan för sökverktyget ges möjlighet till sökning via olika fritextfält. Fritextfälten du kan 

söka i ger träff på BVB-ID, produktnamn, produktbeskrivning, BSAB- och BK04-koder, 

artikelnummer, RSK-nummer, E-nummer, GTIN, EAN samt Leverantörsnamn. Se beskrivning i 

respektive sökfält för att se vilket sökord du ska skriva in. 

Fritextfält i ”Sök produkt” 

 

 

3.1.1 Söka på namn 
Om du söker i fritextfältet för (BVB-ID, produktnamn, produktbeskrivning, BSAB- och BK04-

koder) och skriver in ett ord eller ett namn så söker du på: 

• Produktnamn, det namn som leverantören angivit för produkten i Webtjänsten. 

• Produktbeskrivning, om ordet du söker på finns angivet i produktbeskrivningen för en 

produkt, så visas den produkten i träfflistan. 

 

3.1.2 Söka på leverantör 
Om du söker i fältet för leverantör så söker du på: 

• Leverantörsnamn, namn på de leverantörer som finns registrerade i Webtjänsten. 

 

3.1.3 Söka på koder och artikelnummer 
Om du söker i fältet för BVB-ID, BSAB, BK04 så söker du på: 

• En produkt som har det BVB-ID du angivit. 

• De produkter som är taggade med den BSAB-kod eller BK04-kod du angivit. 

• En produkt som har det artikelnummer du angivit (GTIN/EAN, RSK, E-nummer). 

 

3.2 Avancerad sök 
För att kunna söka efter mer specifika frågeställningar, använder du vårt ”Avancerade sök”. 

Klicka på ”Avancerad sök”. 
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Avancerad sök 

 

En lista med många val visar sig. Nedan går vi igenom de olika valen. 

 

3.2.1 BSAB/BK04 

Välj mellan BSAB eller BK04 i rullistan. 

 

BSAB/BK04 

 

 

Vid sökning på BSAB, välj önskad kategorisering/kod genom att klicka dig ner i trädstrukturen 

med hjälp av pilarna till höger om kategorinamnet. En mouseover-text på hela kategorinamnet 

syns när du för muspekaren över dem. 

 

Trädstruktur BSAB 

 

 



  

 

Byggvarubedomningen.se   7 

 

BVB Service AB 

Landsvägen 50A 

172 63 Sundbyberg 

Vid sökning på BK04-kod får du upp en sökruta där du kan ange den kod du söker på, typ av 

produkt alternativ ett ord. Du får då upp förslag där du kan välja den kod du vill filtrera din 

sökning med.  

 

Sökfunktion BK04-koder 

 

 

3.2.2 Bedömningsnivå total, livscykel och innehåll 
Sök produkter som har nått en viss bedömningsnivå; Rekommenderas, Accepteras eller 

Undviks. Du kan välja en eller flera bedömningsnivåer. Du ser vilket val du söker på genom att 

det valet är markerat i mörkblå. 

• Bedömningsnivå total: Här väljer du önskad bedömningsnivå för den totala 

bedömningen. Här är produktens bedömning på kemiskt innehåll samt på 

livscykelkriterier sammanvägd. 

• Bedömningsnivå livscykel: Här väljer du bedömningsnivå endast för produktens 

livscykelkriterier. 

• Bedömningsnivå innehåll: Här väljer du bedömningsnivå endast för produktens kemiska 

innehåll. 

 

Bedömningsnivå total, livscykel respektive innehåll 

 

 

3.2.3 Publiceringsperiod 
Du söker efter produkter som publicerats inom en viss tidsperiod genom att fylla i datum vid 

publiceringsperiod. 
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Publiceringsperiod 

 

 

3.2.4 Undvik följande 
Här kan du välja att söka efter produkter som inte innehåller olika ämnen från 

Kemikalieinspektionens kandidatförteckning. Markera ett eller flera alternativ och du kommer 

få en träfflista på produkter som inte innehåller de markerade ämnena. 

 

Undvik följande ämnen eller ämneskategorier 

 

 

Tips! Skriv exempelvis ”plastgolv” i fritextsök och markera sedan ”kandidatämne” i ”Undvik 

innehåll” för att söka fram de plastgolvsprodukter som inte innehåller ”PVC”. 
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3.2.5 Kemisk produkt 
Du kan här välja att söka efter produkter om är kemiska produkter. Välj ”Ja” eller ”Nej”. Väljer 

du ”Nej” innebär det att du får träff på alla produkter som inte är kemiska produkter.  

 

Kemisk produkt 

 

3.2.6 Innehåll 
Här kan du söka efter produkter som innehåller ett visst ämne. Skriv in namn på ämne, CAS-

nummer eller legeringsnummer för att söka fram produkter som innehåller det du angivit. 

 

Önskat innehåll 

 

 

Undvik innehåll 
Om du önskar söka fram produkter som inte innehåller ett visst ämne, så kan du här ange vilket 

ämne du önskar undvika. När du börjar skriva en söktext, får du fram en lista med förslag. Välj 

ett ämne i listan, eller klicka ”enter” efter att du skrivit in ett ord. I bilden nedan har vi valt att 

söka på ”pvc” och sedan klickat ”enter”. Vi markerar på så sätt alla ämnen som innehåller 

ämnet ”PVC”. 

 

Undvik innehåll 
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Undvik klassificeringar 
Här kan du välja att de produkter du söker fram inte ska vara taggade med vissa klassificeringar. 

Välj den typ av klassificering du vill undvika i rulllistan. 

 

Undvik klassificeringar 

 

 

När du valt klassificering, får du upp en ny rulllista där du kan välja vilken eller vilka angivelser 

du önskar ska undvika för de produkter du söker fram. I exemplet nedan har vi angivit H-fras 

och därefter två H-angivelser som vi vill undvika i vår sökning. 

 

Ange H-angivelser 

 

 

3.2.7 Uppfyller krav för 
Under avsnittet ”Uppfyller krav för” kan du söka efter produkter som uppfyller vissa specifika 

krav. Det finns många olika krav att välja bland. 
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Uppfyller krav för – många möjliga val. 

 

Vill du söka på produkter som uppfyller krav för Miljöbyggnad, BREEAM eller Svanen, så kan du 

här välja att söka produkter som uppfyller önskade krav. Välj ett eller flera val. 

 

Uppfyller krav för Miljöbyggnad 

 

Tips! När du markerar Silver i Miljöbyggnad, så kommer Guld automatiskt att markeras. 

Detta för att du ska få fram de produkter som minst uppfyller kraven för Miljöbyggnad 

Silver. Markerar du Brons, markeras automatiskt Brons, Silver och Guld! Självklart kan 

du om du önskar välja bara en av kategorierna Guld, Silver eller Brons. 
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Uppfyller krav för BREEAM-SE 

 

 

Uppfyller krav för Svanen 

 

 

Uppfyller krav för Svanen – i det fall du har en ”Loggbok+Svanen” 

 

Tips! När du markerar Listad, så söker du efter produkter som är Listade respektive som är 

märkta med Svanen eller EU Ecolabel. Val av Listad gör alltså att samtliga produkter som är 

märkta med en Svanen-symbol visas. Läs mer i vår manual om ”Loggbok+Svanen” om du vill 

veta mer! 
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3.2.8 Visa produkter 
Här kan du välja att söka efter produkter med en viss status i Webtjänsten. Automatisk 

inställning här är att din sökning visar produkter som är ”Publicerade” eller har status ”Kräver 

ombedömning”. 

 

Visa produkter med status ”Publicerade” eller ”Kräver ombedömning” 

 

 

Här kan du förutom att söka efter produkter med status ”Publicerade” eller ”Kräver 

ombedömning”, välja att söka fram produkter som är ”Utgångna” ur leverantörernas sortiment 

eller har information eller enkäter kopplade till ”Socialt ansvarstagande i leverantörsledet”. 

Självklart kan du markera eller avmarkera valen så som du själv önskar. 

 

4. Tolka resultatet när du sökt 
 

När du har sökt med önskade sökparametrar, får du upp en träfflista. Produkter som visas i 

träfflistan är resultatet av de olika filtreringarna som gjorts. 

 

4.1 Visningsalternativ för träfflistan 
Per automatik visas en träfflista med information enligt nedan blå-markerade kolumner. 

Självklart kan du välja att se mer eller annan information, fler eller andra kolumner för 

träfflistan genom att markera dem. 
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Antal träffar, blå-markerade kolumner - information som visas per default 

 

 

Träfflistan med ursprunglig visnings-inställning 

 

 

Produktnamn: Namnet som produkten har i vår Webtjänst. 

Leverantör: Namnet på den leverantör som äger produkten i vår Webtjänst. 

Publiceringsdatum: Det datum vid vilket produkten blev publicerad i vår Webtjänst.  

Antal artiklar: Det antal artiklar som är kopplade till produkten (aktuellt BVB ID) i vår Webtjänst. 

Innehåll: Vår bedömning på produktens kemiska innehåll, enligt våra tre bedömningsnivåer, 

Rekommenderas, Accepteras eller Undviks. 

Livscykel: Vår bedömning på hur produkten uppfyller våra livscykelkriterier, enligt våra tre 

bedömningsnivåer, Rekommenderas, Accepteras eller Undviks. 

Totalt: Vår totala bedömning på produkten, en sammanvägning av produktens kemiska innehåll 

och uppfyllnad av livscykelkriterier, enligt våra tre bedömningsnivåer, Rekommenderas, 

Accepteras eller Undviks. 

Socialt: Information kring produkten ur perspektivet Socialt ansvarstagande i leverantörsledet. 

Tre olika nivåer, i-symbol, pratbubbla eller jordglob. I-symbol – leverantören har delgivit någon 

information, pratbubbla – leverantören har fyllt i vår självskattningsenkät och jordglob – vi har 

bedömt produkten utifrån våra kriterier på socialt ansvarstagande i leverantörsledet. 

 

Byggvarubedömningens bedömningssymboler; Rekommenderas, Accepteras, 

Undviks 
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Byggvarubedömningens bedömningssymboler på social hållbarhet 

 

 

4.2 Sortering i träfflistan 
Du kan sortera i din träfflista för de 

visningsparametrar som är skrivna 

med blå text. Du sorterar genom att klicka på pilen bredvid den blå texten. Sorteringen som kan 

göras är ”stigande” eller ”fallande”, exempelvis från A-Ö eller från Ö-A. 

 

Sortering av träfflistan vid blå kolumntext, stigande eller fallande 

 

 

Du kan sedan återgå till den ursprungliga sorteringen genom att klicka på ”Återställ sortering”. 

 

Återställ sortering 

 

 

4.3 Produktkort 
För att läsa mer om en produkt som du fått upp i träfflistan, klickar du på produktens namn och 

du kommer då till produktkortet. 

 

Tänk på att! Om en produkt fått bedömningen ”Undviks” på innehåll så blir den totala 

bedömningen också ”Undviks”. 
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Klicka på produktnamnet för att komma till produktkortet 

 

 

När du är på produktkortet ser du samtlig information om produkten. 

 

Produktens namn och totala bedömning 

 

 

Högst upp på produktkortet ses: 

Produktens totala bedömning: Det vill säga, den bedömning som produkten fått då bedömning 

på kemiskt innehåll samt livscykelkriterier har räknats ihop. Den totala bedömningen ses som 

någon av våra bedömningssymboler (Rekommenderas, Accepteras, Undviks). 

Produktens namn: Namnet som produkten har i vår Webtjänst och som leverantören valt att 

namnge den med. 

Publiceringsdatum: Det datum vid vilket den aktuella versionen av produkten blev publicerad i 

vår Webtjänst. 

Produktbeskrivning: Den text som leverantören av produkten valt att beskriva den med. 

Skriv ut: Genom att klicka på skriv ut, kan du skriva ut produktkortet, antingen som en pdf eller i 

pappersform. 

Ansök om ombedömning: Önskar du göra en ombedömning av produkten så klickar du på 

knappen ”Ansök om ombedömning”. 

Version: Här visas den aktuella, tillika senaste versionen av produktens bedömning. Har 

produkten bara en version, ses siffran 1. Har produkten flera versioner kan du klicka på pilen vid 

”Version” för att få fram produktens tidigare bedömningar. 

Lägg till i loggbok: Här kan du välja att lägga in produkten i en av dina loggböcker. Klicka på 

”Lägg till i loggbok” och välja sedan vilken loggbok samt vilken mapp produkten ska läggas in i.  
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4.3.1 Produktkort – generell produktdata 
Scrollar du därefter nedåt på produktkortet ser du ett avsnitt med generell information om 

produkten, samt det underlag vi använt då vi bedömt produkten. 

 

Generell produktdata för produkten 

 

 

Version: Här visas den versionen av produktens bedömning som du just nu tittar på. 

Leverantör: Namnet på den leverantör som äger produkten i vår Webtjänst. 

BVB ID: Produktens ID i Webtjänsten. 

BSAB-kod: Den BSAB-kod som leverantören har angivit för produkten. En produkt kan ha flera 

BSAB-koder tillagda. För att se koderna, klicka på Visa/pilen. 

BK04-kod: Den BK04-kod som leverantören angivit för produkten. En produkt kan ha flera BK04-

koder. För att se koderna, klicka på Visa/pilen. 

Kemisk produkt: Ett ”Ja”, vid kemisk produkt innebär att produkten är en kemisk produkt. Står 

det ”Nej”, är det inte en kemisk produkt. 

Användningsområde: Det användningsområde som leverantören angivit för produkten. 

Inomhus/Utomhus/Våtrum är olika alternativ. 

Antal artiklar: Det antal artiklar som är kopplade till produkten (aktuellt BVB ID) i vår Webtjänst. 

Vid ett klick på Visa/pilen ses samtliga artiklar och artikelnummer som leverantören har angett 

för produkten. Artikelnummer kan vara: GTIN/EAN, E-nummer, RSK nummer. 

Bedömningsunderlag (kemiskt innehåll och livscykel): Här ses de bedömningsunderlag som vi 

använt vid bedömning av produkten. Observera att vi bara visar det underlag som leverantören 
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har givit oss tillstånd att visa (publik information). Klicka på Visa/pilen för att se vilka dokument 

som finns bifogade. Vill du öppna ett dokument klickar du på det. 

Drift- och underhållsrelaterade dokument: Här ses de dokument som leverantören lämnat till 

oss och som de önskar ska vara kopplade till produkten. Det är frivilligt för leverantörerna att 

lämna denna information. Klicka på Visa/pilen för att se vilka dokument som finns bifogade. Vill 

du öppna ett dokument klickar du på det. 

Dokument kopplade till enkät: Denna rubrik visas då leverantören har besvarat 

Byggvarubedömningens enkät om socialt ansvarstagande i leverantörsledet och publicerat 

enkäten med kopplade dokument. Klicka på Klicka på Visa/pilen för att se vilka dokument som 

finns bifogade. Vill du öppna ett dokument klickar du på det. 

 

4.3.2 Produktkort – Innehåll 
Längre ner på produktkortet ses produktens innehåll. Observera, innehållet ses bara om 

leverantören givit oss tillstånd att visa det (publik information). 

 

Innehåll, anpassa tabellen med hjälp av valen. De blåmarkerade valen är de som 

visas.

 

 

Den information du kan se om innehållet är: 

Komponent/Ämne: Namnet på det redovisade ämnet. 

Komponent: Den komponent i vilken det redovisade ämnet. 

Mängd i produkt: Den totala mängden av det redovisade ämnet som finns i produkten. 
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Mängd i komponent: Den mängd av det redovisade ämnet som ingår i den aktuella 

komponenten. 

CAS: Ämnets CAS-nummer. 

EG: Ämnets EG-nummer. 

Legering: Ämnets legeringsnummer, om aktuellt. 

H-angivelse: Anger det ämne som ger upphov till klassificering. När du för muspekaren ovanför 

angivelsen ser du en förklaring på vad angivelsen innebär. 

Egenklassificering: Visar den egenklassificering som leverantören har givit för det aktuella 

ämnet. 

 

Exempel H-angivelse 

 

 

Längst ned under innehåll finns mer information i det fall produkten innehåller ämnen som 

finns med på kandidatlistan. 

 

Exempel då produkten innehåller ämnen på kandidatlistan 

 

 

4.3.3 Produktkort – Bedömning 
Längre ner på produktkortet kommer du till produktens bedömning. Här syns fördelning för 

bedömning på produktens kemiska innehåll, produktens bedömning på livscykelkriterier samt 

produktens totala bedömning. För att läsa om hur produkten har bedömts på innehåll 

respektive på livscykelkriterier klickar du på ”plusknappen”. En lista fälls då ut. 
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Bedömning uppdelat på Totalt, Livscykel och Innehåll. 

  

 

 

 

 

I listan ser du hur vi bedömt produkten på 

respektive kriterium. 

 

Bedömning på respektive kriterium 
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Under bedömningen kan du läsa de svar som leverantören angivit på frågor rörande socialt 

ansvarstagande i leverantörsledet. Observera, frågorna besvaras i nya ”Ansök om bedömning” 

och detta avsnitt visas bara i det fall leverantören har besvarat någon av frågorna. 

 

Frågor rörande Socialt ansvarstagande i leverantörsledet 
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4.3.4 Produktkort - Andra certifieringar och märkningar 
Längst ner på produktkortet kan du se om produkten uppfyller krav för Miljöbyggnad, BREEAM 

eller är Svanenmärkt eller märkt med EU Ecolabel (EU-blomman). De krav som uppfylls visas. 

 

Certifieringar och märkningar 

 

 

Kräver ombedömning 
Att underlag och bedömningar är aktuella på samtliga produkter i Byggvarubedömningens 

Webtjänst, är något som förväntas av fastighetsägare, entreprenörer, byggherrar och andra 

intressenter. 

 

I Webtjänsten kommer vi fram till årsskiftet 2020/2021 ha produkter som är bedömda för över 

tre år sedan. Dessa produkter är markerade med ljus-färgade symboler med ett utropstecken 

och har statusen ”kräver 

ombedömning”. Vi har under 

2020 kontaktat de leverantörer 

som äger dessa produkter och 

bett att de antingen ska 

ombedöma dem eller sätta dem 

som ”utgångna ur sortimentet”. 

Har du valt en produkt med status 
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”kräver ombedömning” till din loggbok, så kommer produkten att ligga kvar med den statusen 

även om produkten skulle bli ombedömd eller utgå ut leverantörens sortiment. 

 

Produkter med status ”Kräver ombedömning” 
 

 

 

Välkommen till Byggvarubedömningen! 

Tillsammans gör vi det enklare att bygga hållbart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


