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Cirkulära lösningar för miljö, 
människa och ekonomi
Sakta men säkert ställer samhället om från en linjär 
ekonomi (köpa – använd – släng) till en cirkulär 
ekonomi. I en cirkulär ekonomi används resurser 
ansvarsfullt. Den viktigaste hållbarhetsvinsten 
uppstår när produkternas livslängd förlängs och 
materialet återcirkuleras i egenskap av använd-
bara resurser, istället för att bli till avfall. 

Detta dokument innehåller principer och förslag 
som IT-gruppen inom Cirkulära Skåne utvecklat 
för hur IT-organisationen kan göra miljömässiga, 
sociala och ekonomiska vinster genom hållbara 
upphandlingar. Här finns rekommendationer på 
hur IT-upphandlingar kan främja en mer hållbar 
IT-marknad där produkter designas för att hålla 
länge och vara reparerbara och uppgraderbara. 
Som bilagor till dokumentet finns förslag till 
kriterier som kan användas i upphandlingar, 
med vissa kommentarer. Kriterierna är framtagna 
baserat på en enkät till de globala företag som 
tillverkar mobiler och datorer och behöver testas 
och utvärderas. 

IT-produkter har stor påverkan på både människa 
och miljö, särskilt i produktionsfasen. Tillverk-
ningen av en dator skapar ca 1200 kg avfall och 
det krävs stora mängder kemikalier och energi 

för tillverkningsprocessen. Det förhåller sig på 
liknande sätt när det gäller mobiltelefoner, även 
om volymerna avfall och volymerna kemikalier 
och energi är lägre per enhet, men dessa används 
samtidigt kortare tid än datorer. Samtidigt är 
dessa produkter något som vi använder i allt 
större utsträckning. Här i Norden använder vi fler 
IT-produkter än på många andra ställen i världen 
och vi har därför ett ansvar att använda produk-
terna mer resurseffektivt.

Cirkulära lösningar kräver samarbete 
– identifiera era samarbetspartners
För att skapa cirkulära flöden i en organisation 
krävs samarbete. Bland de nyckelfunktioner som 
behöver involveras är IT-specialister, inköpare 
och upphandlare, kommunikatörer, hållbarhets-
specialister, beslutsfattare och användare.

Beslutsfattarna måste ge sitt stöd och föregå 
med gott exempel, IT-specialisterna måste se till 
att lösningarna är kompatibla med den interna 
IT-miljön och marknadens utbud, inköpare och 
upphandlare måste ställa rätt krav och göra rätt 
inköp, kommunikatörer behöver få användarna 
att förstå anledningen till insatserna, hållbarhets-
specialisterna bistår med kompetens kring social 
och miljömässig hänsyn och användarna måste 
hantera utrustningen på rätt sätt. 

Framtidssäkra era IT-produkter 
Genom att förlänga IT-produkters livslängd kan 
vi på lång sikt göra stora miljömässiga, sociala 
och ekonomiska vinster. Vi bidrar även till att säkra 
tillgången till IT-produkter. De innehåller en 
mängd naturresurser som vi vill kunna använda 
även i framtiden. På lång sikt bidrar en cirkulär 
ekonomi till att ta vara på sällsynta mineraler och 
metaller, reducera växthusgaser och skydda land 
och vattentillgångar för framtida generationer. 

Produkters livslängd kan förlängas på olika sätt.  
I upphandlingar går det att ställa krav som förlänger 
garantitiden och gör det möjligt att uppgradera 
mjukvaran, men det finns mycket annat som  
bidrar till att produkten kan användas längre. 
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Användning och förlängd garantitid 
När organisationer köper IT-utrustning kan de själ-
va justera användningstiden så att den avspeglar 
livslängden. Genom att ställa krav i upphandlingar 
på att leverantören ska tillhandahålla reservdelar 
kan organisationen exempelvis låta reparera ska-
dade skärmar och byta uttjänta batterier. Det är 
vanligt med en garanti på tre år, om den utökas 
till fyra eller fem år så innebär det ökad livslängd 
och därmed besparingar både när det gäller 
miljö och ekonomi.

Se över försäkringar
Överväg om någon form av olycksfallsförsäkring 
bör tecknas, främst avseende bärbara datorer. 
Detta kan vara ett prisvärt alternativ i relation till 
vad en reparation eller vad en ny dator kostar. 
Den garanti som gäller för hårdvaran täcker inte 
olycksfall. 

TIPS PÅ INTERNA RUTINER FÖR ÖKAD LIVSLÄNGD PÅ MOBILTELEFONER

• Lämna in utrustningen för reparation. Reparationskostnader kan framstå som höga  
men det kan ändå vara lönsamt i längden att reparera. 

• Undersök möjligheten att konkurrensutsätta kostnaden för reparationer.  
Antingen inom ramen för produktupphandlingen, eller som ett separat avtal. 

• Se över utrustningen innan den ges vidare till nya medarbetare och töm mobiler på  
information. Putsa upp den så att den ser ren och fräsch ut för nästa användare. 

• Se till att smartphones ges ut med skal och displayskydd för ökad livslängd och få  
medarbetare att åta sig att hantera utrustningen varsamt. Kommer telefonen att vara  
utsatt för hårt slitage, se till att skaffa ett skal som bättre tål fukt och stötar.

TIPS PÅ INTERNA RUTINER FÖR ÖKAD LIVSLÄNGD PÅ DATORER
 
• Håll utrustningen ren och torr. Vätska, fukt och damm är skadligt för elektroniken. 

• Undvik damm. Torka av datorn regelbundet. Använd en mjuk, luddfri trasa som inte repar, 
till exempel en microfibertrasa. Stäng locket på bärbara datorer när de inte används.

• Håll vätska och mat borta från IT-utrustningen. Det är inte ovanligt att användare spiller 
kaffe i tangentbordet.

• Använd fodral eller väska/ryggsäck vid transport. Ställ aldrig tunga föremål på datorn. 
Stäng av innan transport.

• Stäng av IT-utrustning över natten. Använd strömsparläge och viloläge.

• Nätanslut bärbar dator när det går. Lämna inte laddaren i vägguttaget. 
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ENERGIMYNDIGHETENS 8 TIPS FÖR LÄNGRE BATTERITID

• Låt inte mobilen bli helt urladdad, och låt den inte ligga urladdad en längre tid.

• Ladda den inte fullt. Undvik att ladda över natten.

• Mellan 20 och 80 procents laddning är bäst.

• Utsätt inte mobilen för hög värme eller låg kyla.

• Dra ned ljusstyrkan på skärmen. Använd mörk, färglös bakgrund.

• När du inte använder den, stäng av funktioner som bluetooth, wifi och mobildata  
som arbetar i bakgrunden.

• Utnyttja alltid batterihälsa sparläge, samt strömsparläge när du behöver.

• Sätt telefonen i flygplansläge när du inte ska använda den på ett tag. Eller stäng av den.

Upphandling av rekonditionerade 
datorer och mobiler
Det är möjligt att handla upp rekonditionerade 
datorer och mobiler. Dessa kan dels köpas från 
företag som specialiserat sig på rekonditionering 
och försäljning av använda datorer och mobiler, 
men de tillhandahålls i ökande utsträckning även 
av leverantörer av nya. Rekonditionerade pro-
dukter kan handlas upp till verksamheter som 
inte behöver högsta prestanda – det sparar 
både pengar och miljö. En produkt som inte 
längre kan användas på ett ställe, kan passa 
utmärkt på ett annat. 
 
Många människor har bilden att cirkulerade 
produkter är sämre än nya. Den kanske kommer 
från besök i Second Handbutiker eller på lopp-
marknader. Detta är inte fallet när det gäller 
produkter som återproduceras av professionella 
företag. Intervjuer med kommuner som köpt 
cirkulerade datorer ger vid handen att dessa 
fungerar precis lika bra som nya. Skillnaden är 
att man inte kan köpa cirkulerade datorer med 
senaste prestandan i form av processorer och 
minnen, utan kravställningen måste ligga på 
en nivå som kan erbjudas av datorer som är ett 
par år gamla. Företagen som återproducerar 
byter ut defekta komponenter och installerar 
alla program på nytt så att datorn är som ny när 
användaren får den.

Det som möjligen kan inträffa är att kommuner 
som satsar på återanvändning av datorer och 
mobiler måste byta apparater efter tre eller fyra 
år istället för efter fem eller sex, vilket kan vara 
livslängden vid upphandling av helt nya. Å andra 
sidan är det redan idag vissa kommuner som 
byter datorer efter ett rullande schema på tre år, 
vilket i praktiken innebär att datorerna används 
2,5 år, eftersom IT-personalen måste byta i god 
tid innan licenserna för mjukvaran löper ut.

I fallet med Eslövs kommun köper de in nya  
datorer av högsta kvalitet och använder dem tills 
de är uttjänta efter ca fem år, vilket är ett annat 
sätt för en kommun att maximera livslängden och 
få ut så mycket värde som möjligt av de apparater 
som handlas upp.

Återtag och rekonditionering  
av IT-produkter
När en IT-produkt har använts så länge som 
möjligt inom er organisation behöver det inte 
betyda slutet på dess livslängd. Ofta kan IT-pro-
dukter rekonditioneras och på så vis få ett nytt 
liv, eller så kan delar och material av produkten 
återanvändas eller återvinnas. För att öka möj-
ligheterna för längre livslängd kan ni ställa krav 
på att er leverantör ska återta era brukade 
IT-produkter och säkerställa ett så resurseffektivt 
omhändertagande som möjligt.
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Ställer ni krav på återtag och att er leverantör 
ska erbjuda en återanvändnings- och återvin-
ningstjänst är ett tips att även begära in regel-
bundna rapporter över vad som skett med er 
uttjänta IT-utrustning. Det kan vara intressant att 
till exempel få reda på hur stor andel som gått 
till återanvändning respektive återvinning, och 
hur stor miljönytta det har bidragit till.

Enkla reparationer
Undersök möjligheten att konkurrensutsätta 
kostnaden för reparationer. Antingen inom 
ramen för produktupphandlingen, eller som ett 
separat avtal. 

Det praktiska kring reparationer ska vara enkelt 
och kostnadseffektivt. Se till att användaren 
erbjuds en ersättningsprodukt och att kartonger 
och fraktavier är lätta att få tillgång till. 

Ställ krav som gynnar cirkulär  
ekonomi
Upphandling kan användas som ett verktyg för 
att bidra till längre livslängd på era IT-produkter 
och bidra till cirkulära flöden. Vi har skapat en 
kriteriebank av cirkulära krav att använda vid 
upphandling av mobiltelefoner respektive datorer. 
Kraven bygger på de enkäter till leverantörer som 
nämns ovan. De företag som svarat på enkäten 
är Dell, Lenovo, HP, Sony, Apple, Samsung och 
Fairphone. Kriterierna ska ses som förslag och de 
har ännu inte testats och utvärderats i praktiken.



Bilaga 1

Cirkulära kriterier för 
smartphones och datorer



Innehåll

Kriterier för smartphones  7

Karta över kriterieområden: Figur 1 7

Kravspecifikation, krav på leveratör, samt relation till figur 1  
Garanti- och serviceavtal  7
Environmental Product Declaration  8
Tillgång till reservdelar 8

Kravspecifikation, krav på produkt, samt relation till figur 1 
Litiumjonbatterier 9
Uppdatering av operativsystem 9
Utbytbara komponenter 9
Demontering (Avancerat)  10
Hållbarhetstester 10
Livslängd på batteri 11
Tungmetaller  12
Halogener 12
Bromerande flamskyddsmedel 12  
Mjukgörare 13 
Icke-halogenerade ämnen  13

Mervärdeskrav, samt relation till figur 1
Återvunnet material (Avancerat) 14  
Miljömärkt mobiltelefon (Avancerat) 14
Förlängd garanti- och servicetid (Avancerat) 14

Avtalsvillkor samt relation till figur 1
Säker databorttagning 15 
Individuella tillbehör (Avancerat) 15
Tillbehör (Avancerat) 15

Generella kriterier  4

Kravspecifikation  
Tillgänglighetsanpassade produkter  4
Transport och drivmedel  4

Mervärdeskrav  

Spårning i värdekedjan 4
Policy för ansvarsfull utvinning 5
Hållbarhetsrapport  5
Återvunnet material 6
Rättvisemärkt råmaterial  6
Transport utan flyg  6

Kriterier för datorer  16

Kravspecifikation 
Socialt ansvarsfull tillverkning 16
Miljömässigt ansvarsfull tillverkning 16
Hälsa och säkerhet för användaren 16
Produktprestanda 16
Ökad livslängd 16



Reservdelar  17
Reducering av skadliga ämnen  17
Materialåtervinning  17
Förpackningar av återvunnet material  17
Indikatorer för hållbarhetsnytta  17
Krav på leverantören 17
Plusvärden utöver skallkrav 17



4

GENERELLA KRITERIER

Tillgänglighetsanpassade produkter
Levarantören ska ange på vilket sätt offererade produkter förhåller sig till den europeiska standarden  
EN 301 549 v.3.1.1 eller den amerikanska standarden Section 508 of the Rehabilitation Act.

Spårning i värdekedjan
Anbudsgivaren som kan beskriva leveranskedjan för offererade IT-produkter, avseende följande  
komponenter: batteri  och moderkort,  tilldelas ett avdrag om högst XXX kr från den sammanräknade 
anbudssumman. 

Det totala avdraget beräknas utifrån hur detaljrik och långtgående beskrivningen av leveranskedjan är. 

1. Fabriker där produkten sätts samman.
2. Fabriker där batteri och morderkort till produkten tillverkas.
3. Smältverk med koppling till batteri och moderkort till produkten.
4. Gruvor med koppling till batteri och moderkort till produkten.

Förslag på verifikat:
1. Lista över fabriker, samt var de är belägna, som sätter samman de offererade IT-produkten:  
Om det inte finns någon lista över sådana fabriker, bör anbudsgivaren beskriva hur en sådan lista  
vara sammanställd.

KRAVSPECIFIKATION

MERVÄRDESKRAV

Transport och drivmedel
Minst 70% av fordonen som används för uppdraget ska drivas med förnybart drivmedel. 

Med förnybart menas:
• Bioetanol (ED95/E85/75) 
• El producerad med vatten, vind, sol- eller vågkraft och/eller biobränslen. Avtal om grön el ska  

finnas där fordonen långtidsladdar.
• Fordonsgas om biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön-gas avtal. 
• Biodiesel (HVO100, RME100 eller annan FAME100).
• Vätgas.

Kommentar:
Anpassa andelen förnyelsebara drivmedel efter de lokala förutsättningarna.  
Kräver marknadsdialog innan, med de som kan tänkas lämna anbud, vad de kan leva upp till.
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2. Lista över fabriker, samt var de är belägna, som tillverkar batteri och moderkort till de offererade 
IT-produkterna  Om det inte finns någon lista över sådana fabriker, bör anbudsgivaren beskriva hur 
en sådan lista håller på att tas fram, vilken resurser som används för att samla in information och 
när listan beräknas vara sammanställd.

3. Lista över smältverk, samt var de är belägna, med koppling till batteri och moderkort för de offererade 
IT-produkterna  Om det inte finns någon lista över sådana fabriker, bör anbudsgivaren beskriva hur en 
sådan lista håller på att tas fram, vilken resurser som används för att samla in information och när listan 
beräknas vara sammanställd. 

4. Lista över gruvorna, samt var de är belägna, med koppling till batteri och moderkort för de  
offererade IT-produkterna  Om det inte finns någon lista över sådana gruvor bör anbudsgivaren beskriva 
hur en sådan lista håller på att tas fram, vilken resurser som används för att samla in information och när 
listan beräknas vara sammanställd.

Kommentar:
Välj en summa för mervärde som ni tror påverkar anbuden. I dagsläget har tillverkarna begränsad  
information ner till nivå 4.

Policy för ansvarsfull utvinning
Anbudsgivare som har en kan erbjuda produkter från tillverkare som har en policy för ansvarsfull utvinning  
av mineraler och metaller som inkluderar fler mineraler, metaller och sällsynta jordartsmetaller än 3TG  
tilldelas ett avdrag om XXX kr från den sammanräknade anbudssumman. 

Förslag på verifikat:
- Länk till tillverkarens hemsida där en policyn för ansvarsfull  
utvinning av fler mineraler och metaller än 3TG finns tillgänglig.

Kommentar:
Endast en tillverkare uppfyller kravet i dagsläget, men eftersom det här är ett mervärdeskrav  
utesluter detta ingen anbudsgivare.

Hållbarhetsrapport
Tillverkare som har en offentligt tillgänglig hållbarhetsrapport innehållandes resultat från revisioner på  
en aggregerad nivå samt klimatberäkningar av scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas Protocol tilldelas  
ett avdrag om XXX kr från den sammanräknade anbudssumman.

Förslag på verifikat:
Länk till tillverkarens hemsida där hållbarhetsrapporten jämte eventuella relaterade dokument  
finns tillgängliga.

Kommentar:
Transparens om hur företagen arbetar med hållbarhetsfrågor.
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Återvunnet material
Anbudsgivare som kan erbjuda produkter från tillverkare som har mål för framsteg när det gäller  
användning av återvunnet material i nytillverkade produkter tilldelas ett avdrag om XXX kr från den  
sammanräknade anbudssumman. 

Anbudsgivare som kan erbjuda produkter från tillverkare som har en affärsmodell för cirkulär ekonomi  
tilldelas ett avdrag om XXX kr från den sammanräknade anbudssumman. Kärnfrågor i en cirkulär affärs- 
modell är hur produkternas livslängd kan förlängas och hur material kan återcirkuleras in i produktions- 
processen, istället för att bli till avfall.

Förslag på verifikat:
• En beskrivning över mål jämte resultat av tillverkarens användning av återvunnet material i produkterna. 
• En beskrivning över tillverkarens cirkulära affärsmodell.

Kommentar:
Tillfrågade tillverkare av mobiltelefoner ställde sig lite tveksamma till detta krav.  
Eftersom det är ett mervärdeskrav utesluter det inte någon.

Rättvisemärkt råmaterial
Produkter som innehåller rättvisemärkta mineraler eller metaller genererar ett avdrag om XXX kr  
från den sammanräknade anbudssumman. 

Dessa produkter ska uppfylla följande fyra kriterier:
1. producenten ska ha garanterats ett kostnadstäckande minimipris.
2. påslag på världsmarknadspriset ges till producenten.
3. producenten ska ha erhållit förfinansiering.
4. långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören.

Förslag på verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående kriterier, till exempel Fairtrade eller likvärdigt,  
dokumentation som verifierar kraven, kontroll att kraven uppfylls görs av tredje part.

Det åligger Anbudsgivaren att visa att offererade varor uppfyller kraven.

Kommentar:
Observera att produkten kan uppfylla krav inte bara med Fairtrade-certifiering, utan även med  
dokumentation som verifierar punkt 1-4. Dessa ska ha blivit utfärdade av en tredje part.

ransp rt tan 
En reduktion med   från totala anbudsbeloppet dras av om produkterna inte transporteras med flyg.

Kommentar:
Detta krav kan eventuellt ställas i framtiden, men svaren från leverantörerna indikerar att det i dagsläget  
inte är realistiskt.
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KRITERIER FÖR SMARTPHONES
En modell av smartphone är TCO-certifierad och fler kan komma att certifieras de närmaste åren.  
Den första är Fairphone 4 5G.

Karta över kriterieområden, figur 1:

Garanti- och serviceavtal

KRAVSPECIFIKATION KRAV PÅ LEVERANTÖR RELATION 
TILL FIGUR 1

Leverantören ska lämna en garanti på minst 
tjugofyra (24) månader som börjar gälla vid 
produktleveransen. I det fall tillverkaren erbjuder 
längre garanti ska denna gälla. Garantin innebär 
att produkterna fortsätter att vara i enlighet med 
specifikationerna i kontraktet, utan extra kostnad. 
Garantin omfattar reparation eller utbyte och inne-
fattar ett serviceavtal med möjlighet till kostnadsfri 
upphämtning och återlämning eller reparation på 
plats. Även defekta batterier omfattas av garantin.

Kommentar:
Tillfrågade tillverkare har svarat att de kan lämna 
garanti på 24 månader för garanti. Däremot bör 
längd för serviceavtal diskuteras med leverantörer 
under marknadsdialog.

C1
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Environmental Product 
Declaration

Tillgång till reservdelar

En Environmental Product Declaration (EPD)  
per offererad produkt ska lämnas med anbudet. 

Kommentar:
En EPD är ett dokument som innehåller en 
bedömning av varans sammanlagda miljö- 
påverkan. Exempelvis kan EPD er användas  
för att jämföra två mobiltelefoners totala  
miljöpåverkan och ligga till grund för utvärdering.

E2 (B1)

C5Leverantören ska garantera att det kommer att finnas 
tillgång till reservdelar under minst tre (3) år efter pro-
duktleveransen. Som minimum ska följande reservdelar 
finnas
 
– Uppladdningsbart batteri
– Bildskärmsenhet
– Laddare

Bevis som styrker kravet bifogas lämpligen med anbu-
det. UM förbehåller sig rätten att under utvärdering 
samt avtalstid begära in dokumentation som styrker 
att kravet är uppfyllt. 

Förslag på verifikation: 
• En signerad leverantörsförsäkran, eller
• Ett TCO Certified certifikat av senaste generationen, 

eller
• Ett certifikat som bevisar att produkterna är  

godkända enligt en märkning som ställer krav  
på tillgång till reservdelar under minst tre (3) år.

Kommentar:
Tillgång till reservdelar gör det möjligt att förlänga 
livslängden på produkterna, eftersom en mobil- 
telefon då kan repareras istället för att bytas ut till ny 
vid skadad skärm eller åldrat batteri.
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Litiumjonbatterier Offererade mobiltelefoner ska vara utrustade 
med litiumjonbatterier.

Kommentar:
Kravet kan påverka urvalet av modeller eftersom 
inte alla mobiltelefoner är utrustade med litium-
jonbatterier. Nya batterityper är under utveckling. 
Det är därför rekommenterad att göra en mark-
nadsanalys på vilken typ av batteri som verkar 
mest lovande ur ett livslängdsperspektiv.

Uppdatering av  
operativsystem

Offererade mobiltelefoner ska vara kompatibla 
med nya uppgraderingar av operativsystemet i 
minst trettiosex (36) månader.

Kommentar:
Säkerställer att programvaran för enheten tillåter 
användning under minst 36 månader.

KRAVSPECIFIKATION KRAV PÅ PRODUKT RELATION 
TILL FIGUR 1

C4

C3

C4Utbytbara komponenter Batteri och bildskärmsenhet i offererade mobil-
telefoner ska vara utbytbara. Batterier och bild-
skärmsenhet anses vara utbytbara om de går 
att byta ut utan att använda värme eller andra 
verktyg än de som är avsedda att vända, slitsade 
(ISO 2380), korsinsatta (Phillips® och Pozidriv®, 
ISO 8 64) eller hexalobular urtaghuvuden  
(Torx , ISO 10664).

Bevis som styrker kravet bifogas lämpligen  
med anbudet. UM förbehåller sig rätten att under 
utvärdering samt avtalstid begära in dokumen-
tation som styrker att kravet är uppfyllt. 

Bevis som styrker att kravet är uppfyllt: 
• En signerad leverantörsförsäkran, eller 
• Ett TCO Certified certifikat av senaste  

generationen, eller
• Ett certifikat som bevisar att produkterna är 

godkända enligt en märkning som ställer 
krav på tillgång till reservdelar under minst 
tre (3) år.
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Demontering 
(Avancerat)

Kommentar:
Kravet kan ställas för att säkerställa att kompo-
nenterna är möjliga att byta ut i praktiken.  

Om detta krav används, tänk på:
1. att det oftast krävs att en auktoriserad tekniker 
genomför utbyte av batterier och bildskärms- 
enhet under garantitiden för att garantin ska 
fortsätta gälla.  
 
2. att se till att organisationen stödjer reparation 
av mobiltelefoner med defekta batterier och 
skärmar framför kassering.

C4

E1Offererade produkter ska vara utformade så  
att de lätt kan demonteras för återvinnings- 
ändamål för att kunna separera och, om möjligt, 
återvinna plasthöljen och batterier som  
fraktioner av material från andra funktionella 
enheter. 

Demontering ska kunna utföras med hjälp av 
vanliga verktyg och de specialiserade företag 
som anförts av tillverkaren för återanvändning/
återvinning av avfallsprodukter ska förses med 
information om demontering av enheterna.

Förslag på verifikat:
• En signerad leverantörsförsäkran, eller
• Dokument som styrker att offererade  

produkter uppfyller krav för en Typ 1  
miljömärkning enligt ISO 14024.

Kommentar:
Perspektivet ecodesign är viktigt för att våra 
it-produkter och materialen i dessa ska kunna 
cirkulera så länge som möjligt.

Hållbarhetstester Offererade produkter ska ha klarat, i tabellen 
nedan angivna nivåer under en hållbar- 
hetsprovning som utförts i enlighet med  
MIL-STD-810G w/CHANGE 1, IEC 60068-2  
eller motsvarande.

Dokumentation som styrker att kravet är uppfyllt 
bifogas lämpligen med anbudet. UM förbehåller 
sig rätten att under utvärdering samt avtalsperiod 
begära in dokumentation som styrker att kravet 
är uppfyllt.
 

C4
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Livslängd på batteri Batterier i offererade mobiltelefoner ska klara 
minst 500 laddcykler. En laddcykel är fullständig 
när batteriet laddats ur från 100% till 0% och  
därefter åter laddas upp till 100%. Detta kan  
ske genom partiell ur- och uppladdning så länge 
summan är densamma som en full laddcykel.  
Batteriet ska i 500 laddcykler ha en kapacitet på 
mint 60% av sin ursprungliga kapacitet.

Förslag på verifikation: 
• Signerat intyg från batteritillverkare, eller
• Testrapporter, eller 
• Signerad leverantörsförsäkran, eller
• Annan teknisk dokumentation som styrker att 

kravet uppfylls

Kommentar:
En tillverkare har invändningar mot detta krav 
och menar att det beror på vilken modell som 
efterfrågas. Kanske håller inte budgetvarianter 
måttet.

C4

Förslag på verifikation:
• Provningsrapporter som visar att modellen har 

provats och uppfyller angivna funktionskrav.  
Provningsresultaten ska verifieras av en tredje part, 
eller

• Ett TCO Certified certifikat av senaste genera-
tionen, eller

• Ett certifikat som bevisar att produkterna är  
godkända enligt en märkning som ställer krav  
på hållbarhetsprovning enligt ovanstående krav.

Kommentar:
För att försäkra sig om att produkterna man efter- 
frågar är riktigt tåliga kan man ställa krav på att  
produkterna klarar standardiserade hållbarhetstester. 
Observera att inte alla mobiltelefoner är testade 
enligt angivna standarder och värden i tabellen. 
Tillverkarna menar för övrigt att de telefoner som 
används inom offentlig sektor inte behöver klara 
temperaturkravet över 4 timmar.

C4
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Tungmetaller Offererade produkter får inte innehålla bly (Pb),  
kadmium (Cd), kvicksilver (Hg) eller sexvärt krom 
(Cr6). 

Förslag till verifikation: 
• Teknisk dokumentation där det framgår  

att ovan nämnda tungmetaller inte ingår i 
produkterna, eller

• Annan likvärdig dokumentation som styrker att  
kravet uppfylls.

Kommentar:
Det är viktigt att ställa krav mot skadliga kemikalier  
i produkter för att möjliggöra säker återcirkulation  
av produkterna och deras delar och material.

Halogener Komponenter i offererade produkter som huvud-
sakligen är gjorda av plast och väger mer än 5 gram 
får inte innehålla flamskyddsmedel eller mjukgörare 
med halogenerade ämnen eller avsiktligt tillsatta 
halogener som en del av polymeren.

Förslag till verifikation: 
• Teknisk dokumentation där det framgår att 

varken halogenerade flamskyddsmedel eller 
mjukgörare inte ingår i plastkomponenter 
som väger över 5 gram, eller 

• Annan likvärdig dokumentation som styrker 
att kravet uppfylls.

Kommentar:
Det är viktigt att ställa krav mot skadliga kemikalier 
i produkter för att möjliggöra säker återcirkulation 
av produkterna och deras delar och material.

Bromerande 
ams ddsmede

Offererade produkter får inte innehålla PBB, PBDE  
och HBCDD. Detta gäller komponenter, delar och rå- 
material i alla enheter och underenheter av produkten, 
såsom batterier, färg, ytbehandling, plast och elektro-
niska komponenter.

Förslag till verifikation: 
• Teknisk dokumentation där det framgår att PBB, 

PBDE och HBCDD inte ingår i produkterna, eller 
• Annan likvärdig dokumentation som styrker att 

kravet uppfylls.

E4

E4

E4
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Mjukgörare Mjukgörare som används i produkthölje och 
kabelisolering måste ha tilldelats en Green- 
Screen-referensvärde på 2, 3 eller 4 av en 
licensierad GreenScreen-profiler och visas i den 
offentliga TCO-certifierade godkända substans-
listan. Offererade produkter får inte innehålla 
bis (2-etylhexyl) ftalat (DEHP), butylbensylftalat 
(BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat 
(DIBP). Inga ämnen i mjukgöraren undantas. 
Icke godkända ingredienser får inte överstiga 
koncentrationsnivåerna på 0,1 viktprocent av 
mjukgöraren.

Förslag till verifikation: 
• Teknisk dokumentation där det framgår vilka 

mjukgörare som har använts i produkthölje 
samt kabelisolering, samt 

• Teknisk dokumentation där det framgår att 
DEHP, BBP, DBP samt DIBP inte ingår i  
produkthölje samt kabelisolering, eller 

• Annan likvärdig dokumentation som styrker 
att kravet uppfylls.

Icke-halogenerade 
ämnen

Icke-halogenerade flamskyddsmedel som hu-
vudsakligen är gjorda av plast och används i delar 
som väger mer än 5 gram måste ha tilldelats en 
GreenScreen-referensvärde på 2, 3 eller 4 av en 
licensierad GreenScreen Profiler och visas i den 
offentliga TCO-certifierade godkända substans-
listan. Alla ämnen i en blandning måste redo-
visas. Icke godkända ämnen får inte överstiga 
koncentrationsnivåerna på 0,1 viktprocent av 
det flamskyddsmedel. Undantag från kravet är 
kretskortlaminat, elektroniska komponenter och 
alla typer av kabelisolering.

Förslag till verifikation: 

• Teknisk dokumentation som styrker att kravet 
uppfylls, samt

• Redovisning om vilka icke-halogenerade 
flamskyddsmedel som använts.

E4

E4
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MERVÄRDESKRAV

Återvunnet material
(Avancerat)

Miljömärkt mobiltelefon 
(Avancerat)

Förlängd garanti- 
och servicetid  
(Avancerat)

RELATION 
TILL FIGUR 1

Poäng tilldelas i proportion till mängden  
återvunnet material i huvudhöljesmaterial för de  
erbjudna produkterna. Användning av material  
som till viss del består av återvunnet innehåll ska 
inte påverka de offererade produkternas prestanda.

Förslag på verifikation: 
• En skriftlig leverantörsförsäkran, samt
• En deklaration om produktens återvunna  

innehåll i enlighet med ISO 14021:2001  
eller motsvarande, 

• Annan teknisk dokumentation som styrker att 
kravet uppfylls.

Kommentar: 
I dagsläget finns bara vissa modeller med  
återvunnet material.

B2

D4

C1

Poäng tilldelas i proportion till antalet hållbarhets-
märkt produkter som offereras. Följande märkningar 
ges mervärde i utvärderingen  Svanen, TCO Certified, 
EU Ecolabel, Blue Angel.

Kommentar:
I dagsläget finns inga mobiltelefoner med  
hållbarhetscertifiering.

Poäng tilldelas för varje extra år av garanti- och 
serviceavtal som erbjuds utöver minimikravet  
i den tekniska specifikationen. Maximal poäng 
tilldelas för ytterligare 2 år eller mer.  

Poäng tilldelas enligt följande: + 2 år eller mer: 
 poäng  specificeras av den upphandlande 

myndigheten]; + 1 år: 0,75*X poäng.

Kommentar:
Premierar längre garanti- och servicetid, vilket  
kan förlänga livslängden på produkterna.
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AVTALSVILLKOR

Säker databorttagning

Individuella tillbehör 
(Avancerat)

Tillbehör (Avancerat)

RELATION 
TILL FIGUR 1

D6

D2

D2

Leverantören ska tillhandahålla programvara  
för mediasanitering genom att erbjuda något 
utav följande: 
• Ett program som förinstallerats innan leverans 

av produkten, eller
• Ett gratis program som kan laddas ner från 

leverantörens ebbplats utan extra kostnad 
för köparen, eller

• En direktlänk från leverantörens webbplats  
till en extern ebbplats där ett gratis pro-
gram kan laddas ned utan extra kostnad för 
köparen.

Programvara för sanering av mediaenheter mås-
te följa riktlinjerna för NIST 800-88 Revision 1,  
nivå ”Clear”, i enlighet med produktens lag-
ringsteknik. Programmet ska vara tillgängligt för  
slutanvändaren minst en gång per år per enhet. 

Kommentar:
Säker databorttagning möjliggör åter- 
användning av mobiltelefoner.

Under avtalstiden ska delar av mobiltelefons-
paketet kunna levereras individuellt istället för 
hela paketet. Detta inkluderar individuellt utbyte 
av endast laddare, batteri och andra kompo-
nenter så som knappsatser och hölje istället 
för hela paketet.

Kompatibla tillbehör inklusive headset,  
ersättningsbatterier och laddare för de  
offererade mobiltelefonerna ska finnas  
tillgängligt. Detta krav är begränsat till 5 år.



16

KRITERIER FÖR DATORER
För datorer ger krav på certifiering via TCO Certified en garanti för  
att leverantörer uppfyller baskrav. Förslag på ytterligare krav ges nedan.

KRAVSPECIFIKATION

Socialt ansvarsfull tillverkning

• Uppförandekod verifieras av oberoende part, inklusive åtgärdsplaner. 

•  Krav på ansvarsfull anskaffning av mineraler, inklusive konfliktmineraler och kobolt. 

• Fabriksanställda skyddas mot skadliga kemikalier i tillverkningen. 

• Ledningssystem för anti-korruption och visselblåsning, som verifieras av oberoende part. 

• Fler kontroller av att kraven möts och att problem åtgärdas i högriskfabriker.  
Kraven täcker arbetsrättslagar, ILO:s kärnkonventioner och FN:s barnkonvention.

Miljömässigt ansvarsfull tillverkning

Minskad miljöpåverkan från tillverkningen.  
Krav på ledningssystem och lägre energianvändning.

Hälsa och säkerhet för användaren

Elsäkerhet, begränsning av ljudnivåer, elektriska fält och magnetiska fält.

Produktprestanda

Ergonomisk design, bildkvalitet, justerbarhet. 
Energieffektiva produkter: Energy Star® eller motsvarande.

Ökad livslängd

• Slitstarka produkter som klarar falltester, höga och låga temperaturer. 

• Batteriet ska klara många laddningscykler och går att byta ut. 

• Reservdelar och manualer för reparation ska finnas tillgängliga.  
Säker borttagning av data. Standardiserade kontakter.



17

Förpackningar av återvunnet material
Förpackningar ska till största delen (minst 0 vikt ) bestå av fiber från certifierat skogsbruk  
(FSC, PEFC eller likvärdigt) och/eller bestå av återvunnet material. Leverantören ska sträva  
efter att minimera mängden plast i förpackningarna. Plast i förpackningar ska inte bestå av PVC.  
Tillverkaren ska vid förfrågan inkomma med verifikat som påvisar ovan.

Indikatorer för hållbarhetsnytta
Information om produktens energianvändning, vikt och andel återvunnen plast hjälper din 
organisation att mäta era framsteg mot hållbarhetsmål.

Plusvärden utöver skallkrav
Utöver det kan krav som inte är ”skallkrav” användas. Där uppfyllandet ger  pluspoäng: 

• Till exempel återanvänt material i datorer, energibesparande transporter,  
färre kablar, standardiserade dockor och kontakter etcetera. 

• Som option kan möjlighet för leverantörerna vara att garantera  
längre tid för reservdelar och reparationer.

Krav på leverantören
Leverantören ska ha en offentlig hållbarhetsrapport, innehållande en klimatredovisning som  
innefattar scope 1, 2 och 3 enligt Greenhouse Gas Protocol. 

Leverantören ska ha ett klimatarbete i linje med 1,5-gradersmålet som kan bevisas genom ett  
Science Based Target (SBT) eller annan extern verifiering.

Materialåtervinning

• Varumärkesägaren ska erbjuda återtag av uttjänta produkter. 

• Allt förpackningsmaterial ska vara återvinningsbart.

Reducering av skadliga ämnen

• Reducering eller uteslutning av skadliga ämnen inklusive tungmetaller (striktare än RoHS). 

• Flamskyddsmedel och mjukgörare kan enbart användas om de är verifierade som säkrare alternativ.

Reservdelar
Reservdelar ska finnas tillgängligaminst 5 år efter att modellen har utgått ur leverantörens sortiment.
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