
Återvunnen plast från konsumentledet 
och hur det används i IT-produkter

TCO Development, Stockholm, Sweden, April 2014
www.tcodevelopment.se



Elektronikskrot - den störst växande avfallsströmmen i världen
 

Det är både komplext och dyrt att hantera elektroniskrot på ett miljömässigt bra sätt. Generellt sett sak-
nas både tillräcklig lagstiftning och kontroll av efterlevnad av den lagstiftning som faktiskt finns kring 
elektronikskrot. Därför hamnar en betydande del av elektronikskrotet i den vanliga avfallsströmmen 
idag.

Av det elektronikskrot som samlas in för återvinning i västvärlden hamnar en betydande del – ofta på 
olagliga vägar – i fattiga länder där det tas om hand av arbetare på ett mer eller mindre okontrollerat 
sätt.

Siffror visar att andelen återvunna IT-produkter ökar, speciellt i EU där man t ex i Tyskland återvinner 
upp till 84 procent. I USA är andelen som återvinns fortfarande låg. För datorer ligger återvinningsgra-
den på 40 procent och för mobila produkter på cirka 11 procent.

Plast i IT-produkter – utmaningar och möjligheter
 

En kort introduktion till utmaningarna och möjligheterna med återvunnen plast i IT-produkter.

Höljen, infattningar och andra 
komponenter består traditionellt 
av plast från oljebaserade petro-
kemiska ämnen innehållandes ke-
miska tillsatser som flamskydds-
medel. Dessa är resurskrävande 
ämnen att producera eftersom 
plastproduktion från olja kräver 
stora mängder energi och släpper 
ut stora mänger av koldioxid i 
produktionsprocessen.

När IT-produkternas livslängd blir 
allt kortare ökar också mängden 
elektronikskrot och med det stora 
utmaningar att ta hand om skrotet 
på ett hållbart sett. Återvinning av 
IT-produkter har ökat men 
samtidigt ökar exporten av 
elektronikskrot och okontrollerad 
återvinning i olika delar av värl-
den för med sig stora hälso- och 
miljörisker.

Med ökad brist på och därmed 
ökade priser på råvaror samt ett 
förbättrat hållbarhetsarbete kan vi 
se att IT-industrin allt mer börjar 
arbeta med återvunnet material i 
nya produkter. Med återvunnen 
plast i IT-produkter minskar både 
resursanvändningen och koldox-
idutsläppen under tillverkningen 
vilket minskar produktens totala 
miljöpåverkan.

Plast finns i nästan 
alla IT-produkter

Hållbarhetsutmaningar 
kopplade till plast

Hållbarhetsfördelar 
kopplade till återvunnen 
plast 

Elektronikskrot i världen 

• 50 miljoner ton elektroniskrot genereras över hela världen varje år
• Över 100 miljoner mobiltelefoner slängs i EU varje år
• Mer än 30 miljoner datorer kasseras i USA varje år 



Brist på återvunnen plast 
Återtagning och återvinningssystemen för metaller 
och glas har funnits i många år, med en genomsnittlig 
återvinningsgrad på mellan 50-90 procent.

För plast i kapitalvaror är återvinningsgraden bara 10 
procent, vilket resulterar i en brist på återvunnen plast 
for tillverkning av IT-produkter. 

Utmaningar med plast i IT-produkter
Det finns flera utmaningar för att kunna öka andelen återvunnen plast i IT-produkter.

Innehåll av farliga ämnen i plaster 
Plast i kapitalvaror, där IT-produkter ingår, innehöll länge farliga ämnen som halogenerade flam-
skyddsmedel och tungmetaller. Redan 1995 införde TCO Certified krav på begränsningar av dessa 
vilket sedan följdes av lagstiftning såsom EU-direktivet RoHS, som i viss mån reglerar farliga ämnen i 
plaster. 

Det finns trots regleringar fortftarande farliga ämnen i plast, både vissa flamskyddsmedel och andra 
plasttillsatser.  Plast som innehåller farliga ämnen skapar mer komplicerade och dyra återvinningspro-
cesser, med minskat incitament att använda återvunnen plast vid tillverkning av nya IT-produkter. 

Behov av kontrollerad återvinning 
Återvunnen plast som ska möta produkt- och tillverkningskrav måste idag komma från kontrollerade 
och verifierbara återvinningskällor. Det har inte funnits tillräckligt många sådana tills för några år 
sedan. Att kunna verifiera innehållet och egenskaperna hos återvunnen plast är centralt.

Hållbarhetsfördelarna med återvunnen plast i IT-produkter
IT-produkter som innehåller återvunnen plast istället för jungfrulig plast bidrar till

 Att upp till 80 procent mindre energi används i produktionen

 Att minska mängden koldioxidutsläpp. För varje ton återvunnen plast som produceras kan man 
spara 1-3 ton koldioxid

 Att mindre andel råvara används och därmed minskar efterfrågan på ändliga råvaror

 Att mindre andel material hamnar i avfallsströmmen, vilket reducerar utsläpp och miljöpåverkan

 Att den totala miljöpåverkan minskar
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Andel återvunnet material i IT-produkter



Det här kan jag som användare göra
 

Som IT-köpare kan du alltid fråga efter miljöaspekter som t ex andel återvunnen plast när du väljer 
dina IT-produkter. Som professionell IT-inköpare har man ofta riktlinjer och policies för miljö- och 
hållbarhetsaspekter vid upphandlingar och inköp och vi rekommenderar att använda kraven i och cer-
tifieringen TCO Certified. Det ger en god vägledning till vad som är möjligt att ställa krav på och det 
ger tydliga signaler till IT-industrin att vi vill se mer hållbar IT.

Det här bidrar TCO Development med
 

I början av 1995 infördes förbud av halogenerade flamskyddsmedel i plastdelar över 25 gram i alla 
produkter som certifierats enligt TCO Certified. Detta har bidragit till en reduktion av förorenad plast. 
Ytterligare en viktig vinst är begränsningen av farliga ämnen när elektronikskrot tas om hand i okon-
trollerade miljöer t ex vid export till fattiga länder. Som exempel frigörs extremt giftiga ämnen som 
dioxiner och furander när plastdelar med halogener bränns i låga temperaturer. 1999 infördes krav i 
TCO Certified på att plast och metalldelar inte skulle smältas ihop i syfte att underlätta återvinningen. 

2009 kom den första TCO Certified Edge som utmärker bildskärmar som innehåller minst 65 procent 
återvunnen plast från konsumentledet. Ytterligare ett steg i syfte att underlätta återvinningsprocessen 
kom 2010 när det gick att certifiera bildskärmar och datorer som var helt halogen-fria. Även icke-halo-
generade substanser kan orsaka miljö- och hälsorisker, varför TCO Development kontinuerligt driver 
på utvecklingen för mindre skadliga alternativ.

Från tillverkning via användning och till återvinning av IT-produkter är vår ambition att formulera 
krav som påverkar valet av material redan på designstadiet i syfte att bidra till en mer hållbar IT-
produkt. Här ingår återvunnen plast och idag finns TCO Certified Edge för produkter med 85 procent 
återvunnen plast. Via vårt certifieringsprogram för IT-produkter, TCO Certified, arbetar vi i ett interna-
tionellt nätverk av användare, experter, forskare, industri och andra aktörer för mer Hållbar IT.

Läs mer på www.tcodevelopment.se

Källor: US EPA, MBA Polymers, Eurostat, Electronics Takeback Coalition, Plastics Technology, ILO, Royal Institute of Technology.

Det här gör IT-industrin 
 

Bland de varumärken som använder återvunnen plast i sina produkter, uppgår andelen återvunnen plast 
till mellan 5 procent och 50 procent. Vissa varumärken använder hela 80 procent eller ännu högre an-
del återvunnen plast i sina produkter. Det har de lyckats med främst genom egna återvinningsinitiativ, 
nya materialblandningar och i egenutvecklade processer.

Här är några exempel:

• Egna slutna system för återvinning, vilket innebär att ta till-
baka produkter och återanvända materialen i nya produkter.

• Utveckling av mer effektiva flamskyddsmedel som minskar 
behovet av tillsatser i plast vilket möjliggör en högre andel 
återvunnet material.

• Utveckling av mer högkvalitativ återvunnen plast vilket 
leder till minskat behov av inblandning av jungfruliga plaster.
 

• Utveckling av mer effektiva och automatiserade sorterings-
processer i återvinningsanläggningar som underlättar att ta 
fram återvunnen plast av högre kvalitet

Plast i IT-produkter 

• Jungfrulig plast från petrokemiska 
industrin. Resursintensivt att prodcera. 

• Återvunnen plast från konsument-
produkter som ex. flaskor, IT-produk-
ter. Svårt att återvinna.

• Återvunnen plast från industri är 
överblivet material från tillverknings-
processer. Lätt att återvinna 


