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TCO Development 

• Ägs av TCO, en icke vinstdrivande organisation som representerar 

tjänstemän i Sverige 

• Verkar internationellt inom den professionella marknaden, primärt i 

Europa, Nordamerika och Asien 

• Erbjuder lösningar för hållbar IT 



IT-produkter – risker och möjligheter! 

- Mänskliga rättigheter. 

- Klimatpåverkan 

 

 



 

Produktionen av IT-produkter – en global industri 
 

 

Råvaruhantering    

Komponenttillverkning 

Sammansättning 
 

 

A notebook computer production routes. Source: sourcemap 



TCO Certified - ett verktyg för hållbara IT-inköp 

ISO 14024 typ 1 miljömärkning 



Överblick av kraven i TCO Certified 

• Socialt ansvar i produktionen 

• Miljöledningssystem 

• Farliga ämnen och kemikalier i produkten och förpackningen 

• Klimataspekter 

• Hälsa, säkerhet och emissioner 

• Produkten och förpackningen ska vara anpassad för återvinning 

• Livslängd 

• Ergonomi och arbetsmiljöaspekter 

 



Sociala krav i produktionen 

 

 

• ILO:s åtta kärnkonventioner som utgör en minimistandard för 

arbetsvillkor i hela världen 

• FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32 

 Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och 

arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång 

• Arbetsmiljölagstiftning som kemikaliehantering, brandskydd, 

bullernivå, damm  

• Arbetsrätt inkl. regler om minimilön, arbetstider och det 

socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet 

 



Oberoende aktör verifierar att varumärkesinnehavaren: 

• Signerat att de uppfyller kraven i TCO Certified 

• Är medlemmar i EICC, SA8000-certifierade eller motsvarande nivå 

• Skickat in en lista på alla slutmonteringsfabriker som tillverkar 

TCO Certifierade produkter (gäller första leverantörsledet), samt 

angett vilka som haft oberoende kontroll senaste året 

• Skickat in en kontrollrapport för en av dessa fabriker för att 

säkerställa att CSR-kontrollen är kontinuerlig och att kraven 

efterlevs 

• Har angivit en engelsktalande kontaktperson som ansvarar för 

CSR-arbetet och är tillgänglig för dialog 

 



Utveckling, test och verifiering 



Framgångsfaktorer för mer hållbara IT-inköp 

• Sätt mål på att öka hållbara IT-inköp (kr/%) 

• Ställ hållbarhetskrav på IT-produkter med heltäckande certifiering 

• Ha regelbunden kontakt med leverantörer 

 

 



Prioritera IT-produkter i ert hållbarhetsarbete. 

• Arbetsvillkoren förändras när marknaden ställer tydliga krav på 

socialt ansvar i produktionen. 

 

 

• IT står generellt för en stor ekonomisk andel av inköpen i en 

kommun = stor möjlighet att påverka! 



Du har makten att förändra! 

 

 



Vill du veta mer kontakta mig! 

annika.overödder@tcodevelopment.com 

Support Hållbara IT-inköp 

 

webbplats 

www.tcodevelopment.se 

 

twitter 

@tcodevelopment 

 

Tillsammans kan vi påverka! 
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