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Agenda

Kort om TCO Development

IT produkter har stor miljö och social påverkan

Kraven i TCO Certified

Kemikaliekrav på material och delar

Frågor och diskussion



TCO Development

• Ägs av TCO

• Sedan 1992 driver vi en hållbar 

utveckling inom IT

• Tre verksamhetsområden - GIT 

Audit, Users Award och TCO 

Certified

• Arbetar internationellt mot 

inköpare/upphandlare



20 år med TCO Certified

Från hälsa, säkerhet och energi till Hållbar IT



IT - miljömässiga och sociala risker i hela 

livscykeln 

Tillverkning
• Komplex leverantörskedja

• Produktion i lågkostnadsländer 

• Konfliktmineraler 

• Brott mot mänskliga rättigheter 

• Miljöfarliga ämnen

• Resurskrävande produktion 

Användning
• energiförbrukning - bidrar till  global uppvärmning

• miljöfarliga ämnen

• korta livscykler ger mycket avfall 

Slutfasen
• avfallshantering
• miljöfarliga ämnen



Från råvaruhantering, komponenttillverkning till  

sammansättning och sluthantering

En bärbar dators produktionsvägar.
Källa: sourcemap



IT - miljö och sociala risker i hela livscykeln 

Tillverkningsfasen
• Komplex leverantörskedja

• Produktion i lågkostnadsländer 

• Konfliktmineraler 

• Brott mot mänskliga rättigheter 

• Miljöfarliga ämnen

• Resurskrävande produktion 

Användningsfasen
• energiförbrukning - bidrar till  global uppvärmning

• miljöfarliga ämnen

• korta livscykler ger mycket avfall 

Sluthanteringsfasen
• avfallshantering
• miljöfarliga ämnen



TCO Certified - Hållbarhetskriterier för IT-

produkter under hela livscykeln

Produktion Användning Slutfasen

Förenklar för inköpare att välja produkter med låg livscykelkostnad



TCO Certified - krav i tillverkningsfasen

Miljöledningssystem i fabriken
Visar att fabriken arbetar systematiskt med att förbättra sin och 
produkternas miljöprestanda.

Socialt ansvar i produktionen
ILO:s 8 kärnkonventioner

FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32

Tillverkningslandets lagstiftning om arbetsrätt, hälsa och säkerhet

Tillverkningslandets lagstiftning om minimilön och socialförsäkring

Tillgänglighet av en engelsktalande representant i varumärkets ledning 
som är ansvarig för arbetet med socialt ansvar i produktionen



TCO Certified - krav i användningsfasen

Energieffektiva produkter och adaptrar

Låg energiförbrukning

Ergonomi och arbetslivsaspekter

Krav på god visuell kvalitet

Ergonomisk design och individuell anpassning

Hälsa, säkerhet och emissioner 
Elsäkerhet och elektromagnetiska fält

Begränsningar av halogenerade flamskyddsmedel 

Minimal kontakt med allergena ämnen 

Skydd mot ljudspikar och begränsning av buller

Lång livslängd

Garantitid och reservdelar



TCO Certified - krav i slutfasen

Farliga ämnen i produkten och förpackningen

Förbud mot tungmetaller, bromerade flamskyddsmedel m fl

Produkt och förpackning anpassad för återvinning

Produkter återvunna på ett miljömässigt sätt säkerställer att 

miljöfarliga ämnen i produkten tas om hand på rätt sätt och att 

öka tillgången på återvunnet material, som kan ersätta ny råvara.

Återtagning av uttjänta produkter

Hög återvinningsgrad minskar miljöpåverkan i slutfasen. 



Krav på materialinnehåll osv

Förbud av

• Kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom

• Flamskyddsmedel och mjukgörare med innehåll av 

klor eller brom

• Bromerad eller klorerad plast

• Icke-halogenerade flamskyddsmedel

• Ftalater 



Vill ni veta mer?

Alla kravdokument finns på vår webplats

www.tcodevelopment.com

Hur man går tillväga för att ställa hållbarhetskrav på IT-

produkter – kontakta Annika Overödder 

annika.overodder@tcodevelopment.com

http://www.tcodevelopment.com/
mailto:annika.overodder@tcodevelopment.com


Tack!

emma.nolte@tcodevelopment.com

mailto:annika.overodder@tcodevelopment.com


TCO Certified - en oberoende tredjepartsmärkning

Följer principerna för ISO 14024 typ 1 miljömärkning:

• Den miljömärkta produkten ska uppvisa övergripande 
miljömässiga fördelar under hela sin livscykel

• Det ska vara en öppen kravutvecklingsprocess med flera 
intressenter

• krav och kravnivåer ska baseras på vetenskapliga principer

• Tester och granskningar utförs av oberoende test- och 

verifieringspartners.


