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Committed to People.
Committed to the Future. 



FOKUS PÅ ARBETE SOM GÖR STÖRST NYTTA
Vårt uppdrag är att minimera miljöpåverkan och ständigt 
sträva efter förbättringar, därför har vi valt att fokusera på 
vissa områden där vi vet att våra insatser gör störst nytta. 

"Visste du att det går åt 
mer energi att tillverka ett 
pappersark än att göra en 
utskrift?" 

Tillsammans med våra kunder analyserar vi hur de kan 
minska sin pappersförbrukning. Ofta handlar det om 
att förändra användares beteende kring utskrifter. Vi 
försöker hela tiden inspirera och engagera såväl kunder, 
återförsäljare och medarbetare, till att se möjligheter i 
miljöarbetet.

MILJÖMÄRKNINGAR
Det finns en uppsjö av olika miljömärkningar på 
marknaden. Toshiba har valt nordiska Svanen, tyska Blue 
Angel, japanska Eco-Mark och internationella Energy 
Star, som alla innebär att produkterna ska uppfylla tuffa 
miljökrav, och att tester utförs av opartiska instanser. Det 
gör att du som kund kan lita på vår miljöanpassning. 

Ständigt tuffare krav
Kraven för dessa miljömärkningar blir successivt tuffare 
och tuffare. Var tredje år skärps exempelvis kraven på 
Svanen för att ytterligare miljöanpassa produkterna. 
Därför satsar Toshiba på forskning och utveckling för att 
hela tiden bli bättre. 
 
Vad innebär miljömärkningen?
• Låg energiförbrukning, även i viloläge
• Renare elektronik, t.ex. utan bromerade flamskydds-

medel och klorerad plast
• God arbetsmiljö genom låga utsläpp av föro- 

reningar och partiklar i arbetsmiljön
• Användarvänliga produkter för dubbelsidiga  

utskrifter
• Produkter byggda för att vara lätta att åter- 

använda eller återvinna

MILJÖDEKLARATIONER
Toshiba följer en branschstandard för miljödeklara- 
tioner, vilket gör det enklare för dig som kund att  
jämföra olika produkter. Deklarationerna följer ECMA och 
IT ECO Declaration. Här finns information om bland annat 
energiförbrukning, kemikalier, ljudnivåer osv.

ÅTERVINNING I SVERIGE
Toshiba Tec Nordic AB är genom El-Kretsen anslutet till ett 
rikstäckande insamlingssystem med nästan 1000 mottag-
ningsplatser runt om i Sverige. Här samlas elektronik och 
batterier in för att kunna återanvändas och återvinnas på 
bästa sätt, vilket innebär att de gamla produkterna kom-
mer till nytta igen. 
 
El-Kretsen ordnar så att den mottagna uttjänta elektroni-
ken samlas upp och återvinns på ett miljöriktigt sätt och 
enligt gällande lagar. Våra tonerbehållare exempelvis, 
skickas till återvinning och omvandlas till energi. 

"Visste du att El-Kretsen  
samlar in och återvinner en 
mängd motsvarande Globen två 
gånger om, varje år?"

SISTA OCH VIKTIGA STEGET
För att försäkra oss om att vi når våra önskvärda  
resultat, mäter vi och följer upp vårt miljöarbete regelbun-
det. Det handlar om allt från arbetsmiljö till godstranspor-
ter och Svanenmärkning av produkter.

"Som första företaget i  
branschen blev vi trippel-certi-
fierade enligt ISO 9001, 14001 
och OHSAS 18001."

På Toshiba är miljöfrågor högt prioriterade och en 
integrerad del av verksamheten. Vi arbetar konsekvent 
och målinriktat i strävan efter en långsiktigt hållbar miljö. 
Bland annat lägger vi mycket kraft på att utveckla nya 
produkter och lösningar, vilket ger våra kunder lägre 
energiförbrukning, renare eletronik, lägre bullernivåer och 
smartare flöden. Som exempel kan nämnas vår senaste 
innovation: ECO-MFP - en multifunktionsskrivare som 
återanvänder papper om och om igen.  

OBEROENDE KONTROLL AV VERKSAMHETEN
Vi arbetar efter erkända och internationella standarder, 
vilket innebär att vi har oberoende kontroller av vårt 
arbete. Som första företag i branschen blev vi trippel-
certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Något vi 
är mycket stolta över. Varje halvår kontrolleras vi i interna 
och externa revisioner. Det innebär att vi får feedback 
från kunniga revisorer angående vårt hållbarhetsarbete. 

Revisorerna genomlyser hela vår verksamhet och går 
igenom allt från dokumentation till att intervjua personal. 
Kort sagt kontrollerar de att vi lever som vi lär, att vi gör 
det vi säger att vi ska göra i fråga om kvalitet, arbetsmiljö 
och miljö. 

VI AGERAR LOKALT
Ett globalt tänkande ger stora fördelar, tror vi. Samtidigt 
behöver vi agera lokalt, och i Sverige har vi valt att 
engagera våra lokala återförsäljare runt om i landet. 
Tillsammans kan vi erbjuda en kedja från från tillverkning 
till lokal försäljning och service, där samtliga parter är 
trippelcertifierade.

För att öka förståelsen och medvetenheten om miljöfrågar 
inom vår organisation, får alla medarbetare på Toshiba en 
grundläggande miljöutbildning.  

VÅRT ENGAGEMANG FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ STANDARDISERAT MILJÖARBETE

MIL
JÖMÄRKT



Toshiba Tec i Europa har sedan 2009 ett program för 
klimatkompensering som vi kallar ”Carbon Zero”. Det 
innebär att vi kompenserar för koldioxidutsläppen som 
genereras i vår produktion, distribution och användning. 
Hittills har Toshiba kompenserat 474 209 ton koldioxid, 
vilket motsvarar: 
• 11 025 510 glödlampor (14W) som är tända ett år, eller
• 140 265 flygresor tur och retur Dusseldorf – Tokyo, 

eller
• 61 869 bilresor runt jorden.

HUR GÅR DET TILL?
Tillsammans med oss kan ditt företag välja att stötta 
projekten som vi arbetar med, genom att kompensera för 
de utskrifter som verksamheten genererar. Vi samarbetar 
med co2balance som driver projekten. co2balance är ett 
oberoende företag och kontrolleras av internationellt 
ackrediterade organisationer. Projekten bidrar till både 
förbättrad miljö och ekonomi samt social utveckling. 

LOKAL UTVECKLING
Klimatkompenseringsprojekten som Toshiba Tec Europa 
hittills hat stöttat bidrar till både ekologiska värden men 
också ekonomiska och sociala värden. Genom kompense-
ringen har: 

• 75 890 ton koldioxidutsläpp förebyggts
• 61 705 ton träbränsle besparats
• 189,7 hektar yta skyddats
• 3377 energieffektiva spisar byggts, vilket  

motsvarar: 
- 40 529 besparade arbetsdagar
- cirka 13 000 människors livskvalitet påverkats

PROJEKTEN SOM INGÅR I CARBON ZERO
Toshiba stödjer projekt som är certifierade enligt högsta 
kvalitetsnivåerna inom klimatkompensering. Projekten är: 
• Energieffektiva spisar i Kenya - spisarna kräver mindre 

ved än traditionella ugnar och minskar därmed koldi-
oxidutsläppen.

• Vindkraft i Indien - vindkraftverk ersätter användning-
en av fossila bränslen för energiproduktion.

• Borrhål i Uganda - för att få rent dricksvatten reno-
veras borrhål. Vattnet blir rent utan att det behöver 
kokas, vilket sparar bränsle, samtidigt som rent vatten 
minskar sjukdomsspridning och förbättrar livskvalite-
ten. 

Mer information om Carbon Zero finns på: 
www.toshibacarbonzero.eu

MER INFORMATION
För mer information om vårt miljöarbete kontakta vår miljösamordnare: 
Kontakt: Susanne Eriksson
E-post:  susanne.eriksson@toshibatec.se
Telefon: 08-734 46 19, 073-719 46 31

CARBON ZERO – VAD ÄR DET?
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