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Agenda
• Svana din leverantörsdialog – Jenny Engström, 

Dialogmakarna
• Hur tar du stöd av Agenda 2030 i ditt inköpsarbete? –

Samtal mellan Jenny och Petra 
• Leverantörsdialog om miljömässigt och socialt hållbara IT-

produkter möjliggör hållbara inköp – Annika Overödder, TCO 
Development

• Svanennyheter – Christian Quarles van Ufford, Miljömärkning 
Sverige
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Svana din 
leverantörsdialog 

Jenny Engström, 
Dialogmakarna

jenny.engstrom@dialogmakarna.se
+46760063301

INKÖP

mailto:Jenny.engstrom@dialogmakarna.se


SNART KAN VI ÅTERGÅ 
TILL DET NORMALA

ELLER?!
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Black Swan Event
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Utgångsläget?!

Dåläge?!

Nuläge?!
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Hållbarhetsrisker 
att hålla koll på 
i leveranskedjan
• Mänskliga rättigheter
• Arbetares rättigheter
• Miljöskydd
• Korruption



The Covid-19 lockdown has cut climate change emissions - for now. But 
some governments want to go further by harnessing their economic 
recovery plans to boost low-carbon industries. 
Their slogan is "Build Back Better", but can they succeed?



INNOVATIONSKRAFTEN & 
VILJAN ATT BIDRA ÄR STOR!





“
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En kris är en kris. I en kris måste alla ta några steg tillbaka 
och agera för samhällets och våra medmänniskors bästa. 
I en kris anpassar man sig och förändrar sitt beteende.
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50%
Klimat-

påverkan 1,5 grad

Vilka inköp?

Vilka 
leverantörer?

Nya 
affärsmodeller?

Innovationer?



“Svana”
din 

leverantörsdialog!

Att svana (verb) 
alla hållbara handlingar stora som små

Följ upp!
Reducera risken #tillsammans

Mät mål!
Behåll fokus, fira #tillsammans

Ställ om!
Höj lägsta nivå #tillsammans

Prioritera & kommunicera!
Ta utvecklingskliv #tillsammans
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Hur tar du stöd av 
Agenda 2030 i ditt 

inköpsarbete?
Samtal mellan Jenny Engström 

och Petra Schagerholm

INKÖP



Leverantörsdialog om 
miljömässigt och 

socialt hållbara IT-
produkter möjliggör 

hållbara inköp 
Annika Overödder, 
TCO Development

INKÖP



Leverantörsdialog om 
miljömässigt och socialt 

hållbara IT-produkter 
möjliggör hållbara inköp



TCO Certified hållbarhetscertifiering för IT-produkter

Driver hållbarhet i IT-industrin sedan 1992.

11 produktkategorier

Över 3400 certifierade produkter från 27 varumärken

Livscykelperspektiv, ISO 14024 typ 1, medlem i GEN

Tredjepartsverifiering av produkter och fabriker

Kostnadsfri, icke vinstdrivande



Hållbarhetsrisker kopplade till IT produkter 



Socialt ansvarsfull tillverkning

Konfliktmineraler (3TG och kobolt)

Processkemikalier

Minskad miljöpåverkan i 
tillverkningen

Förlängd produktlivslängd

Energieffektiva produkter

Hälsa och säkerhet

Produktprestanda

Säker radering av data

Reservdelar

Minimera miljöfarliga ämnen i 
produkt och förpackning

Produkt och förpackning 
designade för miljöanpassad 
återvinning

Återtagning av produkt

Sök efter certifierade produkter i Product Finder

Kriterier som omfattar hela livscykeln

https://tcocertified.se/product-finder/


Strategi för hållbar IT

Lång användningstid - uppgradera/ byt batteri

Cirkulera produkter internt/externt

Energisparfunktioner

Krav för minskad miljömässig och social påverkan

Välj hållbarhetscertifierade produkter

Mål som bidrar till hållbarhetsrapportering



Tidig leverantörsdialog underlättar
• Berätta om era strategier, målsättningar mm

• Berätta att ni avser följa upp ställda krav

• Harmonisera krav – TCO Certified

Samla information via RFI 

Service/Maintain

Reuse

Refurbish

Recycle

Landfill 

Maintain

Reuse

Refurbish

Recycle

Landfill



Krav i upphandlingsunderlaget
• Socialt ansvar i tillverkningen

• Minska miljöpåverkan 

TCO Certified – underlättar kravställning och verifiering

• Renoverade produkter 

• Cirkulera produkter internt/externt

Möjlighet vidta åtgärder vid avtalsbrott



Under avtalstiden

Regelbundna avstämningsmöten med leverantören:

• Följ upp att kraven uppfyllts under avtalstiden – levererades certifierade 

produkter?

• Stäm av att kommande produktleveranser

• Begär bevis för säkert återtag av produkter för cirkulering

Vidta åtgärder vid avtalsbrott!



Vill ni veta mer om TCO Certified……
TCO Certified som innehåller färdiga hållbarhetskrav som ni kan ställa vid upphandling av IT, AV och datacenterprodukter. Läs
mer https://tcocertified.se/stalla-krav-pa-tco-certified/

Sök bland 3400 certifierade produkter från 27 varumärken och dess hållbarhetsdata i vår Product Finder

Rapporten Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice. Den innehåller konkreta tips från upphandlare som vi 
intervjuat om cirkulär IT-hantering https://tcocertified.com/impacts-and-insights/

Problemområden kopplade till IT-produkter, populärvetenskapligt beskrivna
Konfliktmineraler

Socialt ansvar

Skadliga ämnen

Elavfall

Cirkulär ekonomi

https://tcocertified.se/stalla-krav-pa-tco-certified/
https://tcocertified.com/product-finder/
https://tcocertified.com/impacts-and-insights/
https://tcocertified.se/konfliktmineraler/
https://tcocertified.se/socialt-ansvar/
https://tcocertified.se/skadliga-amnen/
https://tcocertified.se/elavfall/
https://tcocertified.se/cirkular-ekonomi/


TCO Development 

Annika Overödder

Marknadsutveckling hållbar IT
annika.overodder@tcodevelopment.com

+4670 251 16 68

TCO Certified är kostnadsfritt att använda vid inköp och
hjälper er att vara miljömässigt och socialt ansvarstagande

Tillsammans gör vi skillnad!

mailto:annika.overodder@tcodevelopment.com


Svanennyheter
Christian Quarles van Ufford, 

Miljömärkning Sverige

INKÖP



Svanennyheter

• Kampanj mot offentlig upphandling
• Svana-kampanj i sommar 
• Global kampanj för Biotherms första Svanenmärkta 

solskydd – Wather Lover
• Stor Svana-kampanj i höst



Stort tack och glad 
sommar! 
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