


http://avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom1/Teknisk-utrustning/
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/offentlig-sektor-koeper-brit-foer-47-miljarder-3934
http://www.gartner.com/newsroom/id/703807
http://www.elektronikbranschen.se/nyheter/minskad-pc-forsaljning/
http://www.businesswire.com/news/home/20130911006186/en/Tablet-Shipments-Forecast-Top-Total-PC-Shipments
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 Miljöaspekt Åtgärd 

Tillverkningsfas Livslängd Policy för användningstid, arbeta med minskad 
utbytestakt 

  Avtal med återanvändningsföretag för både köp 
och försäljning 

  Inköp av uppgraderingsbara produkter 

 Kemikalieinnehåll Upphandla produkter med relevanta kemikaliekrav 

Användningsfas Energianvändning Välj bärbara istället för stationära datorer 

  Ställ krav på hög energiprestanda 

  Användarbeteende (stänga av etc.) 

Slutfas Livslängd Policy för användningstid, arbeta med minskad 
utbytestakt 

  Avtal med återanvändningsföretag för både köp 
och försäljning 

  Inköp av uppgraderingsbara produkter 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msr.se/Upphandling/Kriterier/IT-och-telekom/Datorer-och-bildskarm/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_equipment_sv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://tcodevelopment.com/
http://www.svanen.se/Foretag/Kriterier/kriterie/?productGroupID=45001
http://www.blauer-engel.de/en/index.php
http://eu-energystar.org/en/database.shtml
http://www.superefficient.org/Activities/Procurement/Computers%20and%20Monitors.aspx


 

 



 

 



Fas Aspekt Miljöeffekter Sociala effekter 

Utvinning och 
förädling av 
råvaror 

Gruvdrift, raffinering av malm 
och tillverkning av material och 
ämnen. Energianvändning, fysisk 
störning av landskapet och 
föroreningar från utsläpp som 
kan påverka mark, vatten och 
luft. Sociala aspekter. 

Resursutarmning, 
växthuseffekt, 
ozonnedbrytning, 
försurning, övergödning, 
marknära ozon, toxicitet, 
ekotoxicitet, avfall 
(markanvändning, 
deponi, förorenad jord). 

Kränkning av 
mänskliga rättigheter, 
barnarbete, 
begränsade rättigheter 
för arbetare, ingen rätt 
att organisera sig, 
långa arbetspass, 
monotona 
arbetsuppgifter, låga 
löner, undermåliga 
arbetsförhållanden, 
sjukdomsfall, olyckor, 
förgiftning, dödsfall. 

Tillverkning av 
komponenter 
och produkter 

Användning av energi och vatten, 
ämnen med hälso- och 
miljöfarliga egenskaper och 
produktion av farligt avfall. 
Sociala effekter. 

Transportarbete Energianvändning (bränsle) och 
utsläpp till luft från fordon. 

 

Användning Elanvändning samt 
nätinfrastruktur. 

Slutfas Risk för att farligt avfall som 
härrör från produkterna inte 
omhändertas på ett lämpligt sätt. 
Sociala effekter. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dator
http://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+Pro+17-Inch+Unibody+Teardown/618/3


 

http://www.unep.org/publications/ebooks/kick-the-habit/pdfs/KickTheHabit_en_lr.pdf


 

http://www.fxasustainability.com.au/2011/report.php?c=6&s=3
http://link.springer.com/article/10.1007/s11367-010-0206-1
http://www.oeko.de/oekodoc/1584/2012-440-en.pdf
http://www.apple.com/environment/reports/
http://www.apple.com/environment/reports/
http://www.ecoleaf-jemai.jp/eng/label.html


http://www.unep.org/publications/ebooks/kick-the-habit/pdfs/KickTheHabit_en_lr.pdf
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=halvledare
http://www.oeko.de/oekodoc/1584/2012-440-en.pdf
http://psp.sisa.my/elibrary/attachments/441_11LifecycleAssessment.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3727117
http://scrippsnews.ucsd.edu/Releases/?releaseID=933
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4vetrifluorid
http://www.oeko.de/oekodoc/1584/2012-440-en.pdf


 

 

http://www.oeko.de/oekodoc/1584/2012-440-en.pdf
http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/91915cb1cdff4ea0ae9df7d017fc787c/ER2007_34w.pdf


http://www.superefficient.org/Activities/Procurement/Computers%20and%20Monitors.aspx
http://www.superefficient.org/Activities/Procurement/Computers%20and%20Monitors/Replacing%20Desktops%20with%20Laptops.aspx


Kategori Bästa TEC-värde 
(kWh/år) 

Andel av 
gränsvärde 
EnergyStar 

Desktop A 30,32 20 % 

Desktop B 27,89 16 % 

Desktop C 73,8 35 % 

Desktop D 75,2 32 % 

Notebook A 11,7 29 % 

Notebook B 17,7 33 % 

Notebook C 26,9 30 % 



 

 

 

http://www.msr.se/sv/Uppdrag/Energikrav-i-upphandling/Offentlig-sektor/Energieffektiva-myndigheter/De-energieffektiva-atgarderna/
http://www.msr.se/sv/Uppdrag/Energikrav-i-upphandling/Offentlig-sektor/Energieffektiva-kommuner-och-landsting/
http://silent.se/dator/iso-9296-se.php
http://www.grid.unep.ch/products/3_Reports/ew_ewaste.en.pdf


http://www.el-kretsen.se/sitespecific/elkretsen/files/arsrapport/arsrapport_2012.pdf
http://www.av.se/Aktuellt/kunskapsoversikt/halsorisker_atervinning/
http://www.vie.unu.edu/article/read/580
http://www.swedwatch.org/sites/default/files/swedwatch_make_it_fair_-_out_of_control.pdf


 

 

 

 

 




