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Sammanfattning 
Miljökraven ökar när det gäller produktutveckling och miljöfrågorna har gått från yttre miljö in i 
produkterna. EcoDesign handlar om att minska en produkts miljöbelastning som den har under 
sin totala livstid, utan att kompromissa på övriga egenskaper såsom funktionalitet och kostnad. 
En mobiltelefon har gåtts igenom med utgångspunkt i tio gyllene regler, som behandlar 
produktion, användning och End of Life. Även en miljö- och funktionsprofil har gjorts. Målet 
var att utifrån dessa studier utforma ett nytt mobiltelefonkoncept som kommunicerar 
användarvänlighet och hållbar utveckling. Efter en mindre studie valdes Sony Ericssons modell 
W890i till undersökningen, detta delvis på grund av att dess föregångare var den modell som 
sålde mest under 2007 av Sony Ericssons telefoner. 
 
Utifrån de gjorda studierna konstaterades att Sony Ericsson ligger i framkant när det gäller 
utfasning av giftiga ämnen. Elektroniken i en mobiltelefon kräver många metaller och 
gruvdriften har stora miljöpåverkningar som följd. Att tillverkningen sker i Kina medför en 
försvårad kontroll och ofta saknas resurser i utvecklingsländer för att hantera kemikalieavfall på 
ett korrekt sätt. Transporterna från Kina skulle kunna effektiviseras. Energiförbrukningen i 
användarfasen är starkt kopplad till användningssättet. När det gäller energieffektivitet har Sony 
Ericsson främst fokuserat på telefonens laddare. En mobiltelefon används i snitt 18 månader av 
den första användaren, livslängden för W890i uppskattas till 3,5 år. Endast 18% byter ut sin 
mobiltelefon för att den gamla gått sönder. Återvinningen av mobiltelefoner ser olika ut, både 
nationellt och internationellt, men går allt mer åt det industriella hållet. Mobiltelefonens plast 
fungerar i dagsläget som energiåtervinning i återvinningsprocessen. Insamlingen av 
mobiltelefoner är idag ett stort problem. Materialmärkningar, materialblandningar och struktur 
för modellen W890i är inte optimala ur återvinningssynpunkt. 
 
Tre koncept togs fram med fokus på olika gyllene regler. De tre koncepten behandlade långt liv, 
återvinning respektive hushållning. Koncepten presenterades för en panel på fem personer med 
varierande expertis. Därefter utvärderades koncepten och baserat på workshopens utfall valdes 
ett slutkoncept som behandlar återvinning och energiförbrukning. En fysisk modell togs fram, i 
samarbete med företaget Ergonomidesign, för en kommande kundvärdesundersökning som skall 
utföras i ett examensarbete av Magnus Holmes. Det mobiltelefonkoncept som här tagits fram är 
endast ett av otaligt möjliga utfall. Konceptet befinner sig fortfarande på idéstadiet och mycket 
måste kontrolleras och vidareutvecklas. 
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Abstract 
The environmental demands are increasing when it comes to product development. EcoDesign is 
about minimizing the environmental impact of a product, considering the entire life cycle of it, 
without compromising other qualities like function or cost. In this master of science thesis a 
mobile phone has been analysed with Ten Golden Rules in EcoDesign regarding production, use 
and End of Life. Also a functional and an environmental profile were made. The goal was to 
make a new concept phone, based on the previous analysis, which communicates user-
friendliness and sustainable development. A cursory investigation was made for choosing a 
mobile phone to study. The model W890i from Sony Ericsson was chosen partly because it was 
expecting to sell a lot during 2008. 
 
Based on the environmental analysis it was clear that Sony Ericsson has a good chemical policy 
comparing to their concurrent. A lot of metals are required for the electronics and the mining has 
a big environmental impact. W890i is manufactured in China. There are problems moving the 
manufacturing to development countries; the control of the processes is made more difficult and 
there can often be a lack of resources and knowledge for dealing with the chemicals in a proper 
way. The transportation from China could be more effective. The energy consumption in the user 
phase is strongly dependent on the way the mobile phone is used. When it comes to energy 
efficiency Sony Ericsson has been focusing on the chargers. A mobile phone is used 
approximately for 18 months by the first user and the total life time is about 3.5 years. Only 18% 
of the users change their phone because the old one is broken. The recycling of mobile phones 
varies a lot both nationally and internationally, but the trend is going towards the industrial way. 
The collecting of the phones is a big recycling issue today. W890 is not designed in a good way 
for recycling. 
 
Three different concepts were made, all based on different golden rules. They had focus on long 
life, recycling and housekeeping. The concepts were presented to a panel of five people with 
different expertises. Based on the workshop a final concept was chosen with focus on recycling 
and energy efficiency.  
 
A physical model was made in corporation with the company Ergonomidesign. The model will 
be used by Magnus Holmes in his master of science thesis to examine the customer value of 
EcoDesign. 
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1 Introduktion 
En mobiltelefon skall studeras ur ett miljöperspektiv och ett nytt förslag på en möjlig utformning 
skall tas fram. Introduktionskapitlet behandlar bland annat bakgrund, mål, syfte och metodik för 
projektet. 
 

1.1 Bakgrund 
Allt högre krav ställs på en hållbar utveckling. En ständig befolkningsökning och en växande 
konsumtion skapar problem. Mängden koldioxid i atmosfären har ökat med klimatförändringar 
som följd. En höjd medeltemperatur har bland annat lett till torka, smältande glaciärer och en 
förhöjd vattennivå i haven. Djur, växter och hela ekosystem får svårt att anpassa sig till 
klimatförändringarna. Allmänheten har blivit mer medveten om den rådande situationen, inte 
minst tack vare dokumentärfilmen En obekväm sanning med Al Gore från 2006 (Guggenheim, 
2006). 
 
Miljökraven ökar när det gäller produktutveckling och miljöfrågorna har gått från yttre miljö in i 
produkterna. Konstruktörer har ett ansvar gentemot miljön när produkter utvecklas och tas fram, 
detta ansvar gäller inte bara produktionen utan fortsätter när produkten lämnat fabriken. Ett 
livscykelperspektiv måste tillämpas för att minimera den totala miljöbelastningen. Hur ser 
produktens miljöpåverkan ut i användarfasen och hur ska den hanteras då livstiden nått sitt slut? 
Sådana frågor måste ställas i ett tidigt stadium i produktframtagningen då förändringar 
fortfarande är möjliga och försvarbara, både tekniskt och ekonomiskt. 
 
Då en produkt har utvecklats och fått en lägre miljöbelastning och dess övriga egenskaper är 
likvärdiga ger detta ett mervärde. Många företag har därmed insett konkurrenskraften och 
vinsten med miljöanpassad produktutveckling. ÅF:s division System har etablerat ett nytt center 
vid namn EcoDesign Center för miljöanpassad produktutveckling. EcoDesign handlar om att 
minska en produkts miljöbelastning som den har under sin totala livstid, utan att kompromissa på 
övriga egenskaper såsom funktionalitet och kostnad. Conrad Luttropp, docent i EcoDesign på 
KTH, och Jessica Lagerstedt Wadin, doktor i EcoDesign och ansvarig för ÅF:s EcoDesign 
Center, har tillsammans sammanställt tio gyllene regler. Dessa regler är en sammanfattning 
utifrån många olika riktlinjer och handböcker behandlande EcoDesign. De är generella och 
måste transformeras för att kunna användas i produktutvecklingsarbete. 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med 4000 medarbetare. Konsultverksamheten innefattar 
kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer och för infrastrukturella projekt samt 
utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF verkar även inom kontroll och besiktning. 
 

1.2 Problembeskrivning och mål 
En mobiltelefon skall studeras ur ett miljöperspektiv. Utifrån gjorda studier skall ett nytt 
mobiltelefonkoncept utformas som skall kommunicera användarvänlighet och hållbar utveckling. 
Designen skall tydligt återspegla produktens EcoDesign-värde. Telefonen skall studeras, och vid 
behov omarbetas, på följande plan: 
 
· Design/uttryck 
· Fysisk, emotionell och kognitiv ergonomi 
· Material 
· Ytbehandling 
· Energiförbrukning i användarfasen 
· Återvinning 
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En fysisk modell skall tas fram av det slutliga konceptet. 
 
Mobiltelefonen som skall gås igenom skall vara av märket Sony Ericsson. En lämplig 
mobiltelefon, med tillhörande målgrupp, skall väljas och studeras. Den nya utformningen av 
mobiltelefonen skall baseras på information om målgruppen och dess användningssätt. 
Alternativa användningssätt skall studeras och eventuella förändringar skall tydliggöras i 
designen. 
 
Projektet ingår i ett större projekt där kundvärdet i EcoDesign skall undersökas. Den framtagna 
modellen skall användas vid denna kundvärdesundersökning. 
 

1.3 Syfte 
Till sin marknadskommunikation och till utformningen av EcoDesign Centrets produkter/tjänster 
vill ÅF veta hur en arbetsprocess som bygger på de 10 gyllene reglerna fungerar. Genom att 
skapa koncept kan diskussioner och nya idéer väckas och delas. 
 
I det större projektet efterfrågas hur slutkund uppfattar värdet av EcoDesign och hur 
perceptionen kring EcoDesign ser ut, det vill säga vad som uppfattas och hur det tolkas. 
 

1.4 Avgränsningar 
Då endast ett koncept skall tas fram kommer inte en fullständig lösning att ges för den nya 
utformningen. Förändringar gällande mobiltelefonens inre komponenter kommer inte behandlas i 
detta projekt då eventuella förändringar bör kunna visualiseras i en fysisk modell. 
 
Ingen Life Cycle Assessment (LCA) kommer att göras då detta är mycket tidskrävande och 
flertalet nackdelar finns med metoden. 
 
I detta projekt har inget fokus lagts på rättvisefrågor som säkra arbetssituationer. Miljömässiga 
förbättringar kan dock ofta ha ett samband med en förbättrad arbetssituation. 
 
I analysen av mobiltelefonen ses helheten med mobiltelefonens tillbehör. Slutkonceptet, med den 
fysiska modellen, ser endast till själva mobiltelefonens utformning. 
 

1.5 Metodik 
En mobiltelefon valdes efter en mindre studie. Därefter analyserades den med hjälp av en miljö- 
och funktionsprofil och med de tio gyllene reglerna i EcoDesign. För respektive regel samlades 
information om mobiltelefonens miljöpåverkan in. Utifrån identifierade problemområden togs 
sedan nya koncept fram. Även en kortare bakgrundstudie gjordes för att se vad som hittills gjorts 
inom mobiltelebranschen när det gäller miljöanpassad produktutveckling. 
 
Information har samlats in från böcker och från intervjuer med sakkunniga. Två studiebesök 
gjordes för att få en förståelse för hur återvinningen av mobiltelefoner ser ut idag. Sims 
Recycling Solutions i Katrineholm och Uppsala kommuns elektronikåtervinning besöktes, se 
Bilaga A. Internet har använts i hög utsträckning i informationsinsamlingen för att erhålla aktuell 
information. 
 
Idéer har under arbetets gång registrerats kontinuerligt i en medhavd anteckningsbok. Vid 
konceptgenereringen låg endast ett fåtal regler till grund för varje koncept, samtliga tio regler 
tillämpades inte samtidigt. Med brainstorming hölls konceptgenereringen inledningsvis bred och 
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efterhand utvärderades koncepten till ett reducerat antal. Inspirationscollage och mind-maps 
användes i konceptgenereringen. Tre koncept vidareutvecklades och visualiserades i CAD. 
Därefter presenterades koncepten för en panel som deltog i en workshop. Panelen bestod av fem 
personer som valdes ut efter expertis och kreativitet. Koncepten utvärderades både av de 
enskilda panelmedlemmarna och av gruppen som helhet. Baserat på workshopens utfall valdes 
ett av koncepten för vidareutveckling. 
 
Fortsatta studier gjordes inom de aktuella områdena för slutkonceptet. En viss avstämning kunde 
ske med Sony Ericsson och avstämningar om teknisk genomförbarhet för idéer hölls med 
sakkunniga. 
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2 EcoDesign-bakgrund 
Miljöanpassad produktutveckling har många namn, EcoDesign är ett av dem. Ofta kan den 
miljömässiga vinningen hänga samman med en ekonomisk vinning, till exempel genom 
material- eller energibesparingar. Andra fördelar med miljöanpassad produktutveckling är bland 
annat ökad konkurrenskraft, att ligga i framkant vad gäller lagstiftning, en förbättrad kvalitet 
samt en fördelaktig företagsimage. 
 

2.1 Metoder och verktyg för EcoDesign 
Det finns flertalet verktyg som kan tillämpas för EcoDesign. Verktygen kan exempelvis ha fokus 
på en viss sorts produkt, en viss sorts resurs, en viss fas i livscykeln eller på produktens hela 
livscykel. 
 
För att studera en produkts miljöpåverkan används ofta verktyget Life Cycle Assessment (LCA). 
LCA bygger på att alla faser i produktens livscykel analyseras utifrån dess miljöpåverkan. Vilka 
systemgränser som sätts upp är starkt avgörande för resultatet. LCA-resultat lämpar sig därmed 
inte för att jämföra produkter och företag emellan, utan ger snarare en uppfattning inom vilka 
områden en produkts miljöpåverkan är som störst. Genom att använda LCA före och efter en 
förändring kan ett mätvärde fås på hur stor förbättringen blivit. Metoden LCA har flertalet 
nackdelar, en av dessa är att datainsamlingen är väldigt arbets- och tidskrävande. Metoden kan 
inte tillämpas i ett tidigt stadium i produktutvecklingsprocessen eftersom faktiska data för 
produkten då saknas. När utvecklingsprocessen för produkten är långt framskriden är möjligheter 
att göra förändringar i konstruktionen små. Det finns flertalet programvaror på internet som kan 
tillämpas. Att utföra en LCA är på grund av dess omfattning kostsam. Det är mer meningsfullt 
att utföra en LCA på en produkt som tros vara bra ur miljösynpunkt än att investera tid i att 
bekräfta att en produkt som tros vara dålig faktiskt är det. 
 
De tio gyllene reglerna, som Conrad Luttropp och Jessica Lagerstedt Wadin tagit fram, är en 
sammanfattning av flertalet riktlinjer och anvisningar inom EcoDesign. Reglerna är generella 
och behandlar en produkts tre olika faser; produktion, användning och End of Life. Verktyget 
hjälper konstruktören att i ett tidigt skede beakta en produkts miljöpåverkan. Reglerna visar på 
vad som kan göras, men det är upp till konstruktören att se till hur detta kan genomföras. I 
produktionsfasen behandlas bland annat giftiga ämnen och hushållning med resurser. Det är 
viktigt att se till hur produkten kommer användas, kanske kan exempelvis energiförbrukningen i 
användarfasen minskas. Att uppmuntra uppgradering och reparationer, genom exempelvis 
modularisering, är ett annat sätt att genom användarfasen påverka den totala miljöbelastningen. 
Användarvänligheten står i fokus och marknadens behov och krav måste uppfyllas. En produkt 
som inte användaren uppskattar kommer inte att användas och den blir därmed en onödig 
miljöbelastning i sig, även om den designats på ett miljömässig korrekt sätt. Vid livstidens slut 
skall produkten ha goda förutsättningar för ett miljömässigt omhändertagande. Detta kan 
konstruktören tillgodose med exempelvis materialmärkningar, få och enkla material samt en 
intelligent struktur. (Luttropp & Lagerstedt, 2005) 
 
Genom att sätt upp en miljö- och funktionsprofil fås en översikt över en produkts miljöpåverkan 
och vikten av dess olika funktionella kategorier. En produkts funktion får inte åsidosättas för en 
miljövinning. Om användaren inte köper och använder produkten har den utgjort en 
miljöpåverkan i onödan, oavsett om den var framtagen på ett miljömässigt korrekt vis. I 
funktionsprofilen ses till aspekter som livstid, tillförlitlighet, ekonomi och säkerhet. 
Miljöprofilens kategorier är bland annat produktionsmängd, storlek, energi och antal material. 
De olika kriterierna värderas på en skala från ett till tio. Tanken är att denna värdering inte 
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behöver vara exakt, den skall endast ge en uppfattning om den ungefärliga vikten av kriteriet. 
(Lagerstedt, 2003) 
 

2.2 Miljövänliga mobiltelefoner 
Nokia har tagit fram mobiltelefonen 3110 Evolve med miljöfokus, se Figur 1. Den har ett bio-
skal tillverkat av minst 50% förnyelsebart material och en liten förpackning med 60% återvunnet 
material. Nokia uppger att det går åt 15% mindre fossil energi vid framställningen av biomassa 
jämfört med oljebaserad plast och att 15% mindre växthusgaser släpps ut vid tillverkningen 
(Salo, 2007). Användningen av biomaterial är ännu på ett tidigt stadium, men målet för Nokia är 
på sikt gå över till denna nya plastråvara (Salo, 2007). Laddaren som medföljer 3110 Evolve, 
AC-8-laddaren, minimerar energiåtgången om den glöms kvar i uttaget då telefonen är 
färdigladdad. Laddaren använder 94% mindre energi än vad Energy Star-märkningen kräver 
(Nokia, 2007). Energy Star är en internationell märkning för energieffektiva 
konsumentprodukter. 
 

 
 

Figur 1. Nokias modell 3110 Evolve har teknik med miljöfokus. 
Bilden är beskuren och hämtad från http://www.nokia.se/A4773130 (Besökt senast 2008-09-15). 
 
Det japanska företaget NEC har tagit fram en eko-mobil vid namn N701iECO. Företaget har 
utvecklat en plast som är växtbaserad till 90%. Denna plast är återvinningsbar och används i 
mobiltelefonens skal. Vanliga bioplaster som används i elektroniska produkter, som i Nokias 
modell ovan, har annars en halt på cirka 50%. Genom att tillsätta fibrer från den asiatiska plantan 
kenaf till råmaterialet i vanlig bioplast så har formbarhet, värmeresistens och styrka kunnat 
förbättras. Se Figur 2. Vanlig bioplast kallas PLA (Polyactic acid) och framställs av bland annat 
majs. Kenaf-plantan är lämplig ur koldioxid-synpunkt, då den absorberar 3-9 gånger så mycket 
koldioxid som andra växter. Undersökningar med LCA (Life Cycle Assessment) visar att 
koldioxidutsläppen för den framtagna plasten är ungefär hälften så stora som de för oljebaserade 
plaster. Dessutom är växterna en icke ändlig resurs, till skillnad från oljan. Eco-mobilen kom ut 
på marknaden i mars 2006, den visas i Figur 3. I designen har råmaterialets struktur utnyttjats. 
Företaget NEC ser användarvänligheten som en viktig del och kommer att utveckla denna 
ytterligare. (NEC, 2006) 
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Figur 2. NEC har utvecklat en bioplast med förstärkning av kenaf-fibrer. (NEC, 2006) 
 
 

 
 

Figur 3. Den japanska telefonen N701iECO. (NEC, 2006) 
 
Under 2008 hoppas företaget kunna massproducera materialet och till år 2010 ska 10% av all 
plast i företagets egna produkter vara utbytt mot den nya bioplasten. Plastens nackdel är det höga 
priset men kostnaderna hoppas kunna sänkas på sikt. NEC:s bioplast är billigare än andra 
fiberförstärkta plaster, men dyrare än rostfritt stål. (Wilczek , 2007) 
 
Intresset ökar för att tillverka plast baserad på förnyelsebara råvaror istället för olja, detta på 
grund av stigande oljepriser och ett växande miljöengagemang. Kompetenscentret PLUS (Plast 
för ett uthålligt samhälle) på Chalmers i Göteborg driver tillsammans med industrin ett antal 
forskningsprojekt för att utveckla miljöanpassad plast. Slutmålet är att använda cellulosa i form 
av avfall från jord- och skogsbruk, detta för att inte konkurrera med matproduktion. (PIR, 2007) 
 
Motorola har tillverkat en telefon vid namn Motofone, den använder strömsnålt elektroniskt 
papper som skärmteknik. Skärmen är svartvit och kan, till skillnad från högteknologiska 
skärmar, läsas i dagsljus. Den har få funktioner och saknar exempelvis musikspelare, kamera och 
spel. Däremot finns sms-funktion. De få funktionerna gör den väldigt lättanvänd och energisnål. 
Skärmen har stora bokstäver och den ger stöd för icke läskunniga med högläsning av menyerna 
och med illustrationer. Telefonen är en lågprismobil som vänder sig mot utvecklingsländer. 
(Tångring, 2008) 
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I februari 2008 presenterade Nokia sin koncepttelefon Remade gjord av nästan enbart återvunna 
material. Den består av återvunna aluminiumburkar, plastflaskor och bildäck. Tryckt elektronik 
(printed electronics) har använts då detta reducerar avfall och koldioxidutsläpp vid 
tillverkningen. Den ska även vara energisnål för att spara på batteriet. (Kriscenski, 2008) 
 
Nokia har tagit fram en koncepttelefon vid namn Nokia Eco Sensor Concept, denna visas i Figur 
4. En sensorenhet i telefonen håller telefonen uppkopplad mot vänners telefoner och känner även 
av den lokala miljön. De miljödata som telefonen samlar in kan därmed delas med nära och kära. 
Tanken är att användarens medvetenhet för den globala miljön ska öka. Sensorenheten skall 
drivas av solceller, den skall vara fristående från telefonen och bäras i en rem kring halsen. Den 
skall även kunna drivas av värmeenergi eller kinetisk energi från användaren (på samma sätt som 
vissa armbandsur). Telefonen och sensorn skall vara så kompakta som möjligt för att minimera 
materialåtgång. Materialen som används skall vara förnyelsebara eller återvunna. Plastdetaljer 
skall bestå av bio-plast och telefonens hölje skall bestå av återvunnet stål. Sensorenheten känner 
även av användarens hälsa och kan exempelvis användas som stegräknare eller pulsmätare. Vilka 
sensorer som är aktiverade kan väljas av användaren för att uppfylla personliga önskemål. Några 
miljösensorer som skulle kunna användas är varning för naturkatastrofer samt nivåmätning av 
ultraviolett strålning och atmosfärisk gas (som exempelvis kolmonoxid och marknära ozon). 
Sensorenheten skall även känna av väderförhållanden. Med tryckt elektronik kan komponenter 
göras mindre, vilket gör telefonen lättare och mer kompakt, och den tryckta elektroniken är 
mindre energikrävande vid tillverkning. Skärmen skall använda sig av en energisnål teknik som 
till exempel e-papper. (Nokia, 2008a) 
 
 

 
 
Figur 4. Nokia har tagit fram en koncepttelefon vid namn Eco Sensor Concept. Sensorer känner 

av och registrerar närmiljöförhållanden. (Nokia, 2008a) 
 
Robert Wiberg, industridesigner från Konstfack, skapade i sitt examensarbete det fiktiva 
företaget Keep Sustainable Electronics med mobiltelefoner tillverkade under miljövänliga och 
rättvisa förhållanden. Keep har i största möjliga mån komponenter från egen tillverkning, detta 
för att undvika bristande kontroll på underleverantörer. Företaget har en långsiktig policy och 
inför miljö- och rättviseaspekter i ett tidigt stadium. De samarbetar med internationella 
oberoende övervakningsorganisationer och jobbar för att införa en miljö- och rättvisemärkning. 
Med sin verksamhet hoppas Keep kunna influera stora elektronikföretag att ta ansvar. (Wiberg, 
2005) 
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Företaget Motorola har tagit patent på en solcellsplatta som placeras under mobiltelefonens 
LCD-skärm. Dock verkar ingen produktion ha påbörjats ännu. 
 
Solceller i plast är lätta och lämpar sig för mobiltelefoner och annan bärbar elektronik. De kan 
tillverkas med hjälp av en vanlig bläckstråleskrivare. Polymererna kan hanteras som vätskor och 
används som tryckfärg, de läggs i olika mönster på en tunn plastfilm. Tillverkningen är enkel och 
billig. En nackdel är dock den låga verkningsgraden på 6,5%. Konventionella kiselbaserade 
solceller kan ta till vara på 15-20% av solens strålningsenergi. (PIR, 2008) 
 
Det finns flertalet bärbara solcellsladdare ute på marknaden. De kan laddas antingen via 
solpaneler eller via usb-kabel från datorn. Ett inbyggt batteri laddas upp och strömmen kan sedan 
laddas över till valfri apparat. 14 olika adaptrer medföljer för att passa olika produkter, däribland 
Sony Ericssons mobiltelefoner. Laddningen via solpaneler tar cirka åtta timmar. Dessa produkter 
lämpar sig i nuläget mest till situationer då tillgång till el saknas. 
 
I övrigt blir återvunnen plast allt mer populär i konsumentprodukter. Electrolux vann 
Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2008 då de lyckades använda 55 % återvunnen plast i 
sin dammsugare Ultrasilencer green. Motiveringen löd:  
 

Electrolux visar med sin nya dammsugare ”Ultrasilencer green” att återvunnen plast 
passar utmärkt i produkter med höga krav på användarvänlighet och slitstyrka. Electrolux 
höga återvinningsambitioner för sina prestigeprodukter höjer statusen för återvunna 
råvaror och inspirerar andra att ta efter. Det leder till att allt mindre plast förbränns, med 
stora klimatvinster som följd. (Återvinningsindustrierna, 2008) 

 
I ett pressmeddelande säger Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna, att det 
sedan länge är självklart att använda återvunna metaller och nu börjar även återvunna plaster slå 
igenom i konsumentprodukter. Det tycker hon är glädjande eftersom klimatvinsten med 
plaståtervinning är så stor. (Återvinningsindustrierna, 2008) 
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3 Mobiltelefon till undersökningen 
Tre olika förslag togs fram på lämpliga mobiltelefoner till undersökningen. En 
mobiltelefonmodell valdes och information om denna insamlades.. 
 

3.1 Mobiltelefonförslag 
Tre förslag togs fram på mobiltelefoner som ansågs lämpliga för undersökningen; Storsäljaren 
2007, Värstingmobilen och Den gröna mobilen. Den gröna mobilen är den mobiltelefon som 
ansågs mest miljövänlig i Greenpeace-undersökningen Searching for Green Electronics 
(Greenpeace International, 2008b), se Bilaga B för mer information. 
 
Storsäljaren 2007 sågs som ett lämpligt alternativ då den säljs i en stor upplaga och gjorda 
förändringar därmed ger en större effekt. Värstingmobilen, telefonen med många och avancerade 
funktioner, har troligtvis den största energiförbrukningen under användningsfasen av Sony 
Ericssons mobiler. För denna telefon skulle säkerligen mycket kunna göras ur miljösynpunkt. En 
mobil som redan utvecklats långt ur ett miljöanpassat perspektiv skulle vara av intresse att 
studera och vidareutveckla. Därmed sågs även Den gröna mobilen, T650i, som ett intressant 
alternativ. 
 
För att identifiera Storsäljaren 2007 kontaktades Skogberg1, kategorichef på Sony Ericsson. Han 
uppgav att W880i var den telefon som sålt mest under 2007. Den gröna mobilen, T650i, var den 
enda telefonen ur Sony Ericssons sortiment som deltog i Greenpeace-undersökningen Searching 
for Green Electronics. Det visade sig att Sony Ericsson själva fått utse denna mobiltelefon till 
undersökningen. Enligt Pellbäck Scharp2 valdes denna modell för att den var en lämplig 
representant för den dåvarande plattformen. Den skiljer sig inte nämnvärt ur miljösynpunkt från 
övriga telefoner från samma plattform/generation. Pellbäck Scharp anser att T650i och 
storsäljaren W880i är likvärdiga ur ett miljöperspektiv. 
 

3.2 Mobiltelefon och målgrupp till undersökningen 
Eftersom Den gröna mobilen, T650i, visade sig vara jämbördig med Storsäljaren 2007, W880i, 
ur miljösynpunkt valdes storsäljaren till undersökningen. Värstingmobilen valdes bort då det 
ansågs mer värdefullt att arbeta med en telefon som redan låg i framkant ur ett miljöperspektiv. 
För en mer aktuell undersökning valdes W890i, uppföljaren till W880i, se Figur 5. 
 

                                                 
1 Rikard Skogberg, Kategorichef Sony Ericsson, telefonsamtal 2008-04-25 
2 Mats Pellbäck Scharp, Miljöansvarig Sony Ericsson, telefonsamtal 2008-04-28 
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Figur 5. Sony Ericssons mobiltelefon W890i I färgerna Sparkling Silver och Mocha Brown. 

Bilderna är hämtade från http://www.sonyericsson.com (Besökt senast 2008-09-15). 
 
Enligt Skogberg3 på Sony Ericsson har föregångaren W880i en ung målgrupp (upp till cirka 40 
år, men den exakta åldern är dock inget som anses viktigt). Målgruppen vill ha en design som 
sticker ut, de vill synas och ha det senaste enligt Skogberg. Den valda telefonen W890i har i stort 
sett samma målgrupp, men den har ett bredare fokus rent designmässigt. Den är designad med 
mer eleganta, stilrena och sofistikerade drag, framförallt i varianten Mocha Brown. Stor vikt har 
lagts vid material och en genuin känsla. Designen tilltalar en bredare, och inte bara ungdomlig, 
målgrupp enligt Skogberg. Målgruppen är även musikintresserad då detta är en musiktelefon. 
Skogberg tror att intresset för miljövänliga mobiltelefoner finns och att det kommer bli större, 
men att det än så länge är ganska nytt i konsumentens ögon. 
 
För matvaruhandeln och sällanköpsbranchen (som innefattar bland annat kläder, möbler och 
byggvaror) har miljöfrågor dock nått kunden. I Svensk handels Handelbarometer för april anser 
92% av alla tillfrågade handlare att kriteriet miljövänlig är det som ökat mest i betydelse för 
kundens val av produkt. Kriteriet miljövänlig ansågs viktigast av samtliga kriterier och därmed 
viktigare än hälsosam, hög kvalitet, design, originalitet och lågt pris. 69% av handlarna anser att 
kriteriet miljövänlig är mycket viktigt alternativt viktigt för kundens val av produkt. 
(Handelsbarometern, 2008) 
 

3.3 Information om modellen W890i 
W890i är en musikmobil med musikspelaren Walkman 3.0. Den lanserades under början av 2008 
och finns i färgerna Mocha Brown och Sparkling silver. Den väger 78 gram och dess mått 
är104x47x10 mm. Tekniska specifikationer för modellen erhålles ur Bilaga C. 
 
Vid köp av W890i så medföljer flertalet tillbehör. laddare, headset, USB-kabel samt musikkabel 
som kan kopplas till en stereo. Även PC-program på CD-skiva medföljer samt bruksanvisning, 
musikbroschyr och information om radiovågsexponering, Specific Absorption Rate (SAR). 
Bruksanvisning samt musikbroschyr levereras i dubbla upplagor, en på svenska och en på finska. 
Tre förpackningar paketeras i den större. En innehåller telefonen, en innehåller tillbehören och 
den tredje innehåller CD-skiva samt den skriftliga informationen. Även mindre påsar i mjukplast 
har använts i paketeringen. Alla tillbehör och förpackningar visas i Figur 6. 
 
                                                 
3 Rikard Skogberg, Kategorichef Sony Ericsson, telefonsamtal 2008-04-25 
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Figur 6. Tillbehör, förpackningar och skriftlig information som medföljer vid köp av 
mobiltelefonen W890i. 

 
Mobiltelefoner innehåller många olika material. En översiktlig bild av dessa ämnen, för 
mobiltelefoner i allmänhet, ges i Nokias cirkeldiagram i Figur 7. För stora delar av innehållet står 
plast (framförallt ABS och PC), koppar, glas, aluminium och järn. Modellen W890i har en större 
andel aluminium och en mindre andel plast än vad mobiltelefoner har i allmänhet. Telefoner 
innehåller även flertalet värdefulla ämnen, som exempelvis guld, silver och palladium. En 
mobiltelefon behöver upp till 30 olika metaller för att fungera (Fair Trade Center, 2007). 
 

 
 

Figur 7. Cirkeldiagrammet visar några av de ämnen som en mobiltelefon innehåller. 
Bilden är hämtad från Nokia: http://www.nokia.com/A4197012 (Besökt senast 2008-04-14) 
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W890i har ett bakstycke i våtlackerad borstad aluminium med ett skyddande yttre hölje av 
klarlack4, se Figur 8. Bakom bakstycket sitter ett litiumpolymer-batteri. Framstyckets plast består 
av polykarbonat uppblandat med 10% glasfiber enligt en materialmärkning. Denna plast är täckt 
med ett tunt aluminiumhölje, lackerad och borstad på samma sätt som bakstycket. Den nedre 
delen av framstycket är placerad i nivå med antennen. Den delen är därmed inte täckt med 
aluminium då detta skulle blockera radiovågorna. Framstycket består även av ett skyddsglas i 
okänt plastmaterial med en gummipackning kring. Även framstycket visas i Figur 8. Telefonens 
knappsats är fristående, knapparna består av okänd plast och är fastsatta på en silikonmatta5. 
Ytbehandlingen för de guld- och silverfärgade knapparna är okänd. En vit tätning under 
knappsatsen skyddar elektroniken, se mittenbilden i Figur 8. Från displayen går en flexkabel till 
kretskortet som är positionerat bakom knapparna. 
 

     
 

Figur 8. Mobiltelefonen W890 i med bakstycke, till vänster, och framstycke, till höger, 
avlägsnade. 

 
Telefonens mittenparti, uppvikt med avlägsnat fram- och bakstycke, visas i Figur 9. Antennen 
har avlägsnats och visas till vänster i Figur 9. Pilen anger antennens ursprungliga positionering.  
 

     
 

Figur 9. Mobiltelefonens innandöme uppvikt, antennen till vänster har avlägsnats och pilen 
visar på dess ursprungliga position. 

                                                 
4 Wagdy Saleh, konsult ÅF, samtal 2008-05-15 
5 Mats Bograng, konsult på ÅF, samtal 2008-05-15 
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4 Mobiltelefonens miljöpåverkan 
Givetvis kan ingen produkt göras helt ”grön”, den kommer alltid att ha en miljöpåverkan, men 
företag kan se till att ligga i framkant gentemot konkurrenter och hela tiden satsa på att bli bättre. 
 
Totalt sett så sålde Sony Ericsson 104,3 miljoner mobiltelefoner globalt av samtliga modeller år 
20076. Den stora massproduktionen gör att även små förbättringar ur miljösynpunkt gör en stor 
nytta. Meningarna är delade om huruvida marknaden kommer att fortsätta växa under följande 
år. En avstanning spås på grund av lågkonjunktur och brist på nya tekniska genombrott. Globalt 
väntas dock försäljningen av mobiltelefoner växa med 10-15 procent i år, främst till följd av 
ökad efterfrågan på tillväxtmarknaderna. 
 
Att tillverka, transportera, använda (i 3,5 år) och återvinna mobiltelefonen W890i ger utsläppet 
20 kg koldioxidekvivalenter enligt en livscykelanalys som utförts på Sony Ericsson. Detta 
motsvarar att köra en vanlig bil 100 km. (Bergelin, 2008) 
 
Mobiltelefonen kan ha en positiv inverkan på miljön om den tillexempel medger kontakt mellan 
människor utan transporter. Den kan även ersätta andra produkter, som exempelvis tidningar 
eller mp3-spelare. 
 

4.1 De 10 Gyllene Reglerna för W890i 
Mobiltelefonens miljöpåverkan i dess olika livscykelfaser studerades utifrån de tio gyllene 
reglerna i EcoDesign.  
 
Gyllene regel 1: Gift 
Begränsa användning av giftiga ämnen och skapa slutna flöden där sådana ämnen krävs. 
 
Sony Ericsson har infört livscykelaspekten i sin produktutveckling vilket inkluderar design, 
tillverkning, drift och sluthantering av mobiltelefoner och tillbehör. De har samma miljökrav för 
samtliga marknader där deras produkter säljs. Sony Ericsson jobbar kontinuerligt med 
utfasningen av giftiga ämnen som är skadliga för hälsa och miljö. Sony Ericssons sortiment är 
fria från bromerade flamskyddsmedel (BFR) i kretskort, sladdar och plasthöljen. Dock återstår 
några få komponenter från underleverantörer som fortfarande innehåller BFR enligt Pellbäck 
Scharp7, miljöansvarig på Sony Ericsson. Företagets produkter är PVC-fria med undantag för 
vissa tidiga modellers sladdar till laddarna, som nu är på väg att utgå. Företaget utgår från 
Försiktighetsprincipen som definierades i FN:s Rio-deklaration. (Sony Ericsson, 2007) 
 
Försiktighetsprincipen lyder enligt följande (Miljö- och naturresursdepartementet, 1992): 
 

I syfte att skydda miljön ska försiktighetsprincipen tillämpas så långt 
möjligt och med hänsyn tagen till staternas möjligheter härtill. Om det 
föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden 
av vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp 
kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring. 

 
På Sony Ericsson görs en materialanalys av produktens delar innan den lanseras för att 
kontrollera att inga förbjudna substanser ingår. Varje Sony Ericsson-mobil har en 
miljökoordinator som ser till att miljöhänsyn byggs in på ett tidigt stadium i designen. (Sony 
Ericsson, 2007) 

                                                 
6 Daniel Paska, miljöexpert Sony Ericsson, samtal 2008-08-11 
7 Mats Pellbäck Scharp, Miljöansvarig Sony Ericsson, telefonsamtal 2008-04-28 
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På Sony Ericssons hemsida kan miljödeklarationer ges för respektive mobiltelefon med 
faktainformation om exempelvis materialinnehåll, batteri, energiförbrukning och förpackning. Se 
Bilaga D för miljödeklarationen för W890i. 
 
Greenpeace gör kontinuerligt undersökningar där elektronikföretag granskas. I deras 
undersökning Guide to greener electronics fick Sony Ericsson 6,7 poäng av 10 möjliga (där 10 
motsvarar det bästa värdet). 
Höga betyg gavs för kemikaliekriterierna. Utfasningen av grundämnena beryllium och antimon 
samt avvecklingen av de äldre laddarnas PVC-sladdar och ett fåtal förekomster av BFR är arbete 
som återstår för Sony Ericsson. I undersökningen Searching for Green Electronics, även den 
gjord av Greenpeace, undersöktes mobiltelefoner av olika fabrikat. Sony Ericssons modell, 
T650i, blev den mest miljövänliga mobilen med 5,30 poäng av 10. Denna telefon tillhör samma 
plattform som W890i och är därmed likvärdig ur miljösynpunkt. Den är fri från PVC, ftalat och 
beryllium. Att produkten inte är helt BFR-fri drog ned totalpoängen. Mer information om 
Greenpeace-undersökningarna ges i Bilaga B. På sin hemsida redovisar Sony Ericsson vilka 
ämnen som de har förbjudit och vilka de har restrektioner emot (Paska, 2008). 
 
Modellen W890i tillverkas i Kina. Mobiltelefoner innehåller en mängd olika material, många är 
både sällsynta och värdefulla. En mobiltelefon behöver upp till 30 olika metaller för att fungera 
(Fair Trade Center, 2007). Gruvdriften medför stora påfrestningar för miljön. Elektronikföretag 
anser att det är svårt att spåra metaller de använder i sina produkter och de tror inte kan påverka 
gruvindustrin i någon större utsträckning då de har en liten efterfrågan (Nordbrand, 2007). 
 
Till kontakter och kopplingar i kretskort används guld. För att producera 0,034 gram guld till en 
mobiltelefons kretskort genereras minst 100 kg gruvavfall. Även tenn används i kretskort. 
Indonesien är en stor tennproducent och där har gruvdriften haft en förödande inverkan på 
miljön. Högar med förorenad jord och stora hål fyllda med smutsigt stillastående vatten är 
vanligt i gruvområdena. (Fair Trade Center, 2007) 
 
En allt större produktion av elektronikprodukter i låglöneländer medför problem då resurser och 
kunskap ofta saknas i dessa länder för att hantera kemikalier på ett korrekt sätt. Detta påverkar 
inte bara miljön utan medför även problem i arbetsmiljön. Den ständiga strävan efter att pressa 
priser har gjort att denna situation uppstått. 
 
Elektronikindustrin är den största och snabbast växande tillverkningsindustrin. Elektroniska 
produkter innehåller bland annat kadmium, arsenik, kvicksilver och flamskyddsmedel, vilket kan 
medföra skada för de personer som arbetar i tillverkningen. I Silicon Valley startade den 
högteknologiska industrin. Där har grundvattnet förorenats och de som arbetade i fabrikerna har 
höga halter av farliga kemikalier i blodet. För barn som föds där så är missbildningar tre gånger 
så vanligt som i resten av USA. (Johansson, 2004) 
 
Elektronikindustrin i allmänhet medför stora påfrestningar på miljön. Det behövs mellan 1-1,5 
ton högkvalitativt vatten för att tillverka en 15 cm lång kiselplatta. Om avfallshanteringen är 
bristfällig kan gifter läcka ut, vilket medför luftföroreningar, förgiftat grundvatten och skador på 
växter och djur. I Taiwan fick elektronikarbetare på en fabrik under en lång tid order om att hälla 
ut överblivna kemikalier direkt på marken. Av fabrikens anställda så fick 1375 personer cancer 
och 216 personer dog (ett amerikanskt företag har stämts för detta). I Guiyuregionen i Kina sker 
mycket komponenttillverkning. Invånarna där har högre halter av krom och bly i blodet än vad 
Världshälsoorganisationen anser är rimligt. (Johansson, 2004) 
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Sony Ericsson har egen personal som kontrollerar leverantörer och underleverantörer cirka en 
gång per år, noggrannare kontroller sker om misstankar om felaktigheter finns. Med ett ökat 
avstånd till fabriker fås en minskad kontroll över tillverkningen. 
 
Gyllene regel 2: Hushållning 
Begränsa energi- och resursanvändning i produktion och transport. 
 
Mobiltelefoner är välutvecklade när det gäller vikt och storlek. Sedan de första mobiltelefonerna 
kom har mycket hänt på detta område. Ur denna aspekt är de resurseffektiva. Som tidigare 
nämnts är dock utvinningen av alla material resurskrävande. 
 
För telefonens tillbehör skulle resursbesparingar kunna göras. Exempelvis medföljer alltid en 
laddare vid köp av en ny telefon. Om användaren byter telefon ofta behöver inte detta vara 
nödvändigt. Flertalet återförsäljare av mobiltelefoner som kontaktades trodde inte att den 
medföljande musikkabeln används i någon större utsträckning. Denna skulle därmed eventuellt 
kunna säljas separat. En minskad tillverkning av tillbehör skulle även medföra minskade 
transporter. Telefonen och dess tillbehör transporteras från Kina. Mängden medföljande 
information, i form av bruksanvisningar och affischer, väger mycket och skulle eventuellt kunna 
reduceras. Dock måste vissa delar av informationen medfölja vid köp av telefonen enligt lagkrav. 
De dubbla broschyrerna på finska skulle med fördel kunna bortrationaliseras. 
 
Som ett exempel på transportbesparingar kan ett exempel från Nokia nämnas. Nokia 
introducerade nya kompakta förpackningar i början av 2006 vilket minskade mängden 
tillverkningsmaterial med 54 %. Antalet lastbilstransporter påverkades av den mindre 
förpackningen. 5000 färre lastbilar krävdes, vilket gav en vinning av bränslekonsumtion och 
koldioxidutsläpp, samt en besparing på 100 miljoner euro. (Nokia, 2007) 
 
Huruvida användaren faktiskt använder alla funktioner i telefonen är oklart. Om exempelvis 
kameran inte används har den utgjort en onödig miljöpåverkan i form av material- och 
energiåtgång i tillverkningen. Om den däremot ersätter en annan kamera, vilket medför 
ytterligare en elektronisk produkt, är det givetvis en miljövinning. 
 
Den största delen av den totala energiförbrukningen för W890i ligger i tillverkningen. Drygt 10,5 
kWh beräknas åtgå enligt en LCA som tagits fram på Sony Ericsson. Utöver detta beräknas cirka 
1,4 kWh gå åt vid materialutvinningen. (Bergelin, 2008) 
 
Hushållning med material är av yttersta vikt då mängden material på jorden är begränsad. Energi 
är inte en bristvara på samma sätt, dock behöver smartare energilösningar tas fram för att erhålla 
en hållbar utveckling. 
 
Gyllene regel 3: Vikt 
Använd material och strukturer för att minska produktens vikt. 
 
W890i har en låg vikt, den väger endast 78 gram. Polykarbonat förstärkt med glasfiber ger en 
hög styrka och har medgett en tunn godstjocklek. Förpackningar, broschyrer och tillbehör väger 
desto mer, se Tabell 1. Totalt väger förpackningen med allt innehåll nästan 600 gram, 
mobiltelefonens vikt står därmed bara för 13 % av detta. I förpackningar räknas kartonger och 
påsar in. Till tillbehör räknas laddare, USB-kabel, musikkabel och headset. 
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Förpackningar 202 g 
Broschyrer, CD-skiva, bruksanvisningar 168 g 
Tillbehör 147 g 
Mobiltelefon 78 g 
Totalt 595 g 

 
Tabell 1. Vikt för mobiltelefonen W890i och övrigt som medföljer vid köp. 

 
Gyllene regel 4: Energi 
Minimera energi- och resursförbrukning i användarfasen. 
 
Vissa produkter är passiva i användningsfasen, som exempelvis en stol eller en bro, och har 
därmed en minimal miljöpåverkan i denna fas. Mobiltelefoner däremot är aktiva i användarfasen 
och förbrukar energi då de används. För W890i beräknas 20% av den totala miljöpåverkan, 
räknat i koldioxidekvivalenter, utgöras av användningen enligt en LCA (Bergelin, 2008). Detta 
värde är satt för mobiltelefonen utan några tillbehör och baserat på ett medelscenario för 
energiförbrukningen. Studien behandlar telefonens hela liv, från vaggan till graven, och 
inkluderar råmaterialutvinning, tillverkning av delar och komponenter, användande samt 
återvinning (Bergelin, 2008). 
 
Energiförbrukningen under telefonens användningsfas är starkt kopplad till brukarens 
användningssätt. För ett medelscenario av energiförbrukningen för W890i förbrukas cirka 1,8 
kWh/år. Om däremot användaren ringer, surfar och lyssnar på musik mycket varje dag kan 
energiförbrukningen komma upp i cirka 3,2 kWh/år. Under telefonens livslängd beräknas cirka 
6,3 kWh förbrukas i användarfasen för medelscenarioanvändandet. I dessa siffror är även 
förluster från laddaren inkluderade. (Bergelin, 2008) 
 
Förluster i laddaren fås då den inte dras ur uttaget då telefonen är färdigladdad. 
Strömförbrukningen i vänteläge är 0,1 W för alla Sony Ericssons laddarmodeller efter 2005. 
Detta motsvarar 0,9 kWh per år. 104 miljoner Sony Ericsson-telefoner såldes under 2007, så om 
alla dessa användare såg till att dra ur laddarna ur vägguttagen då de inte används skulle 93,6 
miljoner kWh sparas in på ett år. Detta motsvarar energi nog för att tillgodose förbrukningen för 
3700 normalstora villor (en villa anses förbruka 25000 kWh/år). Tillsammans gör små 
förändringar en stor skillnad. Det vardagliga förhållningssättet har en stor inverkan på den totala 
energikonsumtionen.  
 
På Sony Ericsson har fokus på energibesparingen lagts på laddarnas effektivitet och inte på vilka 
funktioner/moment i användandet som kräver mest energi8. Information om vilka moment som 
är mest energikrävande i användandet har inte kunnat erhållas. 
 
Det är av största vikt att förstå användarens behov och användningssätt. Energikonsumtionen kan 
säkerligen påverkas. ELAN är ett forskningsprogram som undersöker hur människans 
värderingar och beteende påverkar elanvändningen. I rapporten Visual Wattch – Elstatus i 
mobilen, gjord av Elforsk, analyserades möjligheterna att ändra konsumentbeteende i form av 
energieffektivisering i hemmet, detta genom att använda mobiltelefonen som ett visualiserande 
och informerande verktyg. Den gjorda studien visade på att tjänsten bör vara enkel och lätt att 
förstå. Den bör innehålla en visualisering av den personliga energiförbrukningen. Olika koncept 
testades på användare och slutsatsen kunde dras att interaktionen skall verka i bakgrunden och 
inte vara störande, annars kan en informationsstress skapas. (Elforsk, 2008) 
 

                                                 
8 Daniel Paska, milöexpert Sony Ericsson, samtal 2008-08-11 
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I undersökningen Searching for Green Electronics av Greenpeace vann Sony Ericssons modell, 
delvis beroende på att den har en hög energieffektivitet för laddaren. Att ingen/otillräcklig 
produktionsanalys hade gjorts gällande energieffektiviteten drog ned totalpoängen. (Greenpeace, 
2008b) 
 
Modellen W890i går ned i stand by läge tidigt. Skärmens ljusstyrka är förinställd på maximala 
100%. 
 
Gyllene regel 5: Uppgradera 
Förbered produkten för uppgradering och reparation, särskilt för långlivade och 
systemberoende produkter. 
 
Att uppgradera en mobiltelefon är i dagsläget svårt, detta beror främst på att då en ny generation 
av mobiltelefoner skapas så sker tillverkningen baserat på nya plattformer. Modularisering av 
olika komponenter är därmed svårt. Det är däremot inga svårigheter att uppgradera mjukvara. 
 
En mobiltelefon dimensioneras efter antal knapptryckningar. Enligt kontaktade återförsäljare var 
fuktskador samt trasiga displayer de vanligaste orsakerna, utöver mjukvarufel, till att telefoner 
lämnas in för reparation. Tillverkningsfel ingår i garantin men inte hanteringsskador som beror 
på yttre åverkan. The Phone House har fasta priser för reparation vid hårdvarufel och de tar 999 
kr. Att köpa ett nytt batteri kostar cirka 200 kr. 
 
Det är förhållandevis dyrt med reparationer av mobiltelefoner. Genom nya erbjudanden lockas 
kunder istället att köpa nya telefoner. 3 miljoner mobiltelefoner säljs per år i Sverige (Avfall 
Sverige, 2008). 
 
I undersökningen Searching for Green Electronics får Sony Ericssons mobiltelefon kritik för att 
livslängdsgarantin är dålig och att komponenter inte är tillgängliga tillräckligt länge. 
(Greenpeace, 2008b) 
 
Gyllene regel 6: Livslängd 
Optimera produkten för beräknad livslängd. 
 
En produkts hållbarhet och slittålighet skall anpassas efter dess livslängd. För en produkt som 
kommer att användas en kort tid bör inte investeringar göras i slitstarka material. I övrigt bör 
däremot en lång livslängd uppmuntras. 
 
Livslängden för W890i är uppskattad till 3,5 år av Sony Ericsson, av denna tid behålls telefonen 
av den första användaren i cirka 18 månader (Bergelin, 2008). Enligt samtal med återförsäljare 
beror detta delvis på att kunden gärna vill ta del av ett nytt erbjudande då den tidigare 
abonnemangtiden går ut. Återförsäljarna hävdar även att användaren hinner tröttna på sin telefon 
då de använder den dygnet runt. Dessutom går tekniken fort framåt och kunder vill ta del av den 
nya tekniken. Om färg skavts bort och telefonen blivit repig kan detta bidra till känslan av att en 
ny telefon behövs, även om tekniken är fullt tillräcklig och fungerande. Endast 18% byter telefon 
för att den gamla gått sönder (Mobiltelefoner och mänskliga rättigheter, 2004) 
 
Nokia har gjort en undersökning där de konstaterar att nära hälften av gamla använda 
mobiltelefonerna finns hemma i folks skrivbordslådor, se Figur 10 (Nokia, 2006). 27% av 
telefonerna byttes in vid köp av en ny telefon. 13% av telefonerna återanvändes av en annan 
användare. Studier har visat att mobiltelefoner kan användas upp till sex år av andra- och 
tredjehandsanvändare. Marknaden för använda mobiltelefoner är världsomspännande, den 
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afrikanska marknaden är en av de största (Bergelin, 2008). Att telefonerna sprids gör att 
kontrollen över vart de tar vägen är bristfällig. 
 

 
Figur 10. Nokias sammanställning av var alla gamla använda mobiltelefoner finns 

(Nokia, 2006) 
 
För att erhålla en lång livslängd är användarvänligheten viktig. TCO Development testar 
mobiltelefoner. I TCO'01 Mobile Phones inkluderas krav på emissioner, ergonomi och ekologi. 
De ergonomikrav som bedöms är bland annat: 
· Knappsatsens utformning, layout och läsbarhet 
· Knapparnas tryckmotstånd, aktivering och återkoppling 
· Synergonomi, stora bokstäver och siffror bör vara minst 2,5 mm höga, ljusstyrkan skall vara 

tillräcklig så att displayen kan avläsas även i starkt solljus 
· Instruktionsmanual 
Även allergirisken ses över; krom och nickel på utsidan skall undvikas. 
 
Gyllene regel 7: Skydda 
Investera i slitstarka och motståndskraftiga material och ytbehandlingar för att skydda 
produkten. 
 
I telefonen W890i har gedigna material och kvalitetskänsla stått i fokus vid designen. 
Aluminium är ett mjukt material och därför har ett skyddande klarlackskikt använts. Lacken 
skyddar även mot aluminiumoxid som är en vit korrosion. Genom att skydda produkten mot 
repor och avskavd färg kan troligtvis en längre livslängd erhållas. 
 
Elektroniken har gjorts svåråtkomligt för användaren. Om användaren skruvat isär telefonen 
gäller inga garantier. 
 
Gyllene regel 8: Information 
Förbered för uppgraderingar, underhåll och återvinning genom t.ex. märkningar, manualer, 
modularisering och lättillgänglighet. 
 
Det är svårt att identifiera delar och material för telefonen W890i. Skillnaden mellan plast och 
metall är otydlig då plasten imiterar aluminiumets utseende. Detta försvårar då telefonen plockas 
isär och materialen skall sorteras vid återvinningen. Ingen märkning finns på metalldelarna och 
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tester krävdes för att fastställa materialets identitet. Materialinformation kan inte heller erhållas 
ur bruksanvisningen eller från Sony Ericssons hemsida. Märkning av plastdetaljer erhålls först då 
mobiltelefonen skruvats isär. 
 
Ett stort problem när det gäller återvinning av mobiltelefoner är att de inte samlas in. Enligt en 
kundundersökning som Nokia gjort 2008 så återvinns endast 3% av alla mobiltelefoner, trots att 
kunderna inte längre vill ha de gamla telefoner som de har hemma (Nokia, 2008). På grund av att 
mobiltelefoner är små är det lätt hänt att de läggs i en byrålåda och glöms bort. Okunskapen om 
återvinning är stor. Nästan hälften av de tillfrågade i Nokias undersökning visste inte att 
telefonerna faktiskt kan återvinnas (Nokia, 2008). Därmed borde människor informeras om 
vikten av återvinning och hur de skall gå till väga för att återvinna sina mobiltelefoner. Mer 
information om återvinningen ges i Bilaga A. 
 
Pantsystem ökar insamlingsgraden. Enligt plastindustrins rapport som publicerades 2008 så 
samlas PET-flaskor in i hög skala. Studien visar att över 90% av PET-flaskorna samlas in i de 
länder där pantsystem finns. I länder som saknar pantsysystem för flaskorna varierar 
insamlingsgraden kraftigt; mellan 10-70% samlas in. (Plastics Europe, 2008) 
 
Gyllene regel 9: Mix 
Tänk på att återvinningsmöjligheten påverkas när du blandar material. Försök därför att 
använda så få och enkla material som möjligt. 
 
Elektroniken i en mobiltelefon innehåller som tidigare nämnts flertalet olika metaller. Dessa kan 
tas om hand i återvinningsprocessen. Metaller kan återvinnas upprepade gånger utan att kvalitén 
försämras. Att bakstycket består av aluminium ger därmed telefonen en högre 
materialåtervinningsgrad, då plastbakstycken ofta sorteras som brännbart och används som 
energiåtervinning. Plaststommen som elektroniken fästs på eldas i dagsläget ofta upp som 
energiåtervinning. Mer information om återvinningen ges i Bilaga A. 
 
I framstycket har plast och aluminium sammanfogats till en enhet på ett sådant sätt att materialen 
inte kan separeras från varandra. Plasten i sig är inte ren då den består av polykarbonat 
uppblandat med glasfiber. 
 
Olika plastsorter, outvecklade separeringsmetoder, orenheter i plasten och ytbeläggningar/färg 
gör att återvinningen försvåras och blir dyr (Nokia, 2004a). Att använda rena plaster utan 
målning och plätering vore önskvärt, men vanligtvis är behandlingarna nödvändiga för att 
säkerställa kundens önskemål (Nokia, 2004b). 
 
Gyllene regel 10: Struktur 
Använd så få sammanfogande element som möjligt, undvik onödiga skruvar & limning och sök 
intelligenta geometriska lösningar. 
 
Utöver aluminiumbakstycket, som avlägsnas med mekaniska snäppfästen, så är telefonens delar 
svåra att separera. För att komma åt elektroniken och möjliggöra ytterligare isärplockning måste 
fyra små sexstjärniga skruvar avlägsnas, varav två stycken är gömda och svåra att se.  
 
Återvinningen ser väldigt olika ut internationellt men tillvägagångssättet för den varierar även 
mycket nationellt. Två studiebesök gjordes; ett på Uppsala Kommun Elektronikåtervinning och 
ett på Sims Recycling Solutions i Katrineholm. 
 
I Uppsala monteras telefonerna isär manuellt med enklare verktyg. För en van person tar det 
mellan 5-6 minuter att demontera en mobiltelefon. Material och komponenter sorteras upp och 
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kan sedan säljas vidare. I Katrineholm sker en mer industrialiserad hantering. Inledningsvis 
avlägsnas endast bakstycke, batteri och eventuellt skärm från telefonerna. Huruvida skärmen 
avlägsnas eller inte beror på dess storlek. Då dessa delar avlägsnats sker en mekanisk 
upparbetning och storleksreducering av mobiltelefonerna för att lättare kunna separera de olika 
materialen. Genom magnetism avlägsnas ferromagnetiskt material som järn. En 
virvelströmsmagnet separerar resterande material ytterligare efter densitet, aluminium skjuts iväg 
och kan sorteras ut. Resterande material innehåller främst plast och koppar men även en hel del 
ädelmetaller. Det förbehandlade materialet skickas sedan vidare till Boliden, som är ett gruv- och 
smältverksföretag. Återvunnet elektronikskrot utgör en betydande resurs i 
tillverkningsprocessen. Ungefär 50% av guldet och 35% av silvret som framställs kommer från 
återvunnen elektronik (El-kretsen, 2008). Mer information om återvinningen ges i Bilaga A. 
 
Enligt Jan Johansson9, som forskat inom återvinning, går återvinningen åt det industriella hållet. 
Johansson anser att det måste vara så då lagstiftningen stärks. 
 
Som producent är Sony Ericsson skyldig att ta hand om allt avfall inom den aktuella 
produktkategorin (produktkategori 3, telekommunikationsutrustning). Själva insamlingen sköts i 
Sony Ericssons fall av Elkretsen. 
 

4.2 Miljöprofil och funktionsprofil 
Åtta kategorier vardera har värderats för miljö- respektive funktionsprofilen. Detta för att erhålla 
en översiktlig bild över kategoriernas inverkan. 
 
Miljöprofil 
Den framtagna miljöprofilen presenteras nedan och mer utförliga kommentarer för respektive 
kategori följer efter den. 
 
Miljökategori Värde (0-10) Kommentarer 
Producerade enheter/år 9 Internationellt 104 miljoner av alla modeller 
Storlek (vikt/volym) 2 Väger 78 g, lätt att bära med sig 
Antal olika material 8 Stort antal olika ämnen, mycket metaller 
Materialblandning 9 Materialen är svåra att separera, dåligt märkta 
Sällsynta material 5 Elektroniken innehåller många sällsynta material 
Giftiga material 7 Relativt bra, men många giftiga substanser kvar 
Energi 6 Används ofta, medelhög energiåtgång 
Energikälla 4 Litiumpolymer-batteri 
 
Ju fler mobiltelefoner som tillverkas, desto större blir den totala miljöpåverkan. Mobiltelefoner 
tillhör den högre kategorin när det gäller antal producerade enheter per år. Totalt sett så säljer 
Sony Ericsson 104,3 miljoner mobiltelefoner globalt av samtliga modeller10. 
 
Produktens vikt och volym återger behoven vid tillverkning och transporter. En hög vikt ger en 
högre miljöpåverkan. W890i har de yttre måtten 103x46x9 mm och väger 78 gram, den är 
därmed liten och lätt att bära med sig. 
 
Hur många olika material mobiltelefonen innehåller är särskilt intressant vid återvinningen, då 
materialen skall identifieras och separeras. Kretskortet i mobiltelefonen är ett exempel på en 
enhet som innehåller en mängd olika material. Den har ett högt värde i denna kategori. 

                                                 
9 Jan Johansson, doktorand inom återvinning på KTH, samtal 2008-08-12 
10 Daniel Paska, miljöexpert Sony Ericsson, samtal 2008-08-11 
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Materialblandningen påverkar också återvinningen. Rena material är enklare att återvinna och är 
dessutom av en högre kvalitet, detta gäller framförallt för plaster vars egenskaper försämras då 
olika sorter blandas. Anvisningarna för hur delar skall separeras skall vara tydliga, inga 
specialverktyg skall krävas och märkningar skall finnas. Mobiltelefonen har ett högt värde även i 
denna kategori. 
 
Elektronikprodukter innehåller en uppsjö olika metaller. Mobiltelefoner innehåller många 
sällsynta material, exempelvis guld, silver och palladium, koppar, kobolt, tantal och tenn (Fair 
Trade Center, 2007). Mängderna är dock små (per telefon) och mobiltelefonen tillhör därmed 
mittensektionen i denna kategori. 
 
Substanser som i hög grad är hälso- och miljöfarliga är giftiga material. Sony Ericsson ligger i 
framkant vad gäller utfasningen av giftiga ämnen enligt Greenpeace. Dock innehåller 
mobiltelefoner flera giftiga ämnen och mobiltelefonen har ett relativt högt värde i denna 
kategori. 
 
En mobiltelefon har en signifikant energiförbrukning i användarfasen. Hur mycket energi som 
används beror till största del på användarens användningssätt (långa telefonsamtal och 
användning av musikspelare drar mycket energi). Ofta används de hela dagarna och befinner sig 
i stand by-läge på nätterna. Energin som driver funktionerna är medelhög. Laddaren drar energi i 
onödan om den inte dras ur uttaget då telefonen är färdigladdad. Mobiltelefonen tillhör 
mittensektionen i denna kategori. 
 
Energikällan för en produkt har stor miljöpåverkan, fossila bränslen som bidrar till 
koldioxidutsläpp anses miljöskadliga och förnyelsebara energikällor som miljövänliga. 
Mobiltelefonen W890i, med sitt litiumpolymer-batteri, tillhör mittsektionen i denna kategori. 
 
Funktionsprofil 
Den framtagna funktionsprofilen presenteras nedan och ytterligare kommentarer för respektive 
funktionskategori följer efter den. 
 
Funktionskategori Värde (0-10) Kommentarer 
Fysisk livstid 5 Uppskattad till 3,5 år 
Användningstid 3 Cirka 18 månader 
Tillförlitlighet 7 Viktigt, kan användas för nödsamtal 
Säkerhet 5 Kan användas för nödsamtal 
Interaktion människa maskin 10 Viktigt med estetik och användarvänlighet 
Ekonomi 7 Priset starkt kopplat till försäljningsvolym 
Teknisk flexibilitet 5 Har en del tillbehör 
Miljökrav 6 RoHS och WEEE 
 
Den fysiska livstiden för en mobiltelefon tillhör mittensegmentet, hit hör de flesta 
konsumentprodukter. Det är ingen engångsprodukt och inte heller en produkt som skall hålla 
väldigt långt tid, uppgraderas och vara okänslig för trender. Den uppskattade livslängden för 
W890i är 3,5 år (Bergelin, 2008). 
 
Konsumenter använder vanligtvis inte mobiltelefonen under dess hela livslängd. Nya modeller 
och ny teknik kommer hela tiden ut på marknaden och konsumenten lockas genom erbjudanden 
att byta upp sig. Ofta byts telefoner i samband med att bindningstiden för den gamla telefonen 
gått ut, efter 12, 18 eller 24 månader enligt samtal med återförsäljare. I sitt examensarbete på 
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Ericsson Research, i nära samarbete med Sony Ericsson, räknade Bergelin med att 
mobiltelefonen byts ut efter 18 månader (Bergelin, 2008). 
 
Huvudfunktionen för telefonen är att ringa telefonsamtal. Att uppfylla denna funktion är mycket 
viktigt för användaren, användaren förlitar sig på att den fungerar och telefonen kan komma att 
användas för nödsamtal. 
 
Mobiltelefonen har en signifikant betydelse ur säkerhetssynpunkt, men säkerheten är inte 
dominerande. Produkten tillhör därmed mittensegmentet i denna kategori. 
 
Användarvänligheten är av största vikt för en mobiltelefon. Fysisk, emotionell och kognitiv 
ergonomi samt estetiska värden är mycket viktiga. 
 
Mobiltelefonen är känslig för prisjusteringar och prissättningen har ett starkt samband med 
försäljningsvolymen. Ofta betalas mobiltelefonen av månadsvis efter att kunden tecknat ett 
abonnemang. Då telefonen har ett visst status-värde och väcker ha-begär minskas känsligheten 
för prissättningen något. 
 
Teknisk flexibilitet innebär goda förutsättningar för reparationer och uppgraderingar och ger 
därmed en lång livslängd. För en mobiltelefon finns reparationsmöjligheter och möjlighet att 
byta batteri, dock till relativt höga kostnader. Olika typer av hörlurar och även högtalare är 
fristående tillbehör. 
 
Det finns många miljökrav för mobiltelefonen och de stärks ständigt. RoHS (Restriction in the 
use Of certain Hazardous Substances) är ett EU-direktiv som begränsar användningen av vissa 
farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. EU-direktivet WEEE (Waste of Electrical 
and Electronic Equipment) omfattar hanteringen av elektriskt och elektroniskt avfall. Stor 
miljöpåverkan sker idag av elektronikindustrin, bland annat som en följd av gruvindustriernas 
utvinning av metaller. Mobiltelefoner är i dagsläget inte särskilt anpassade för återvinning. 
 



 25

5 Konceptgenerering för ny utformning 
Sony Ericsson har inte bara krav från sina kunder då nya produkter tas fram, utan även från 
operatörer och återförsäljare. Mobilmarknaden innebär en hård kamp om marknadsandelar. 
 
Vid framtagning av produkter är det viktigt att se till användaren. Produkten kommunicerar med 
användaren, den kan få henne att förstå finesser i produkten, förhindra henne att använda 
produkten på ett felaktigt sätt etcetera. Detta kallas människovara och kan läggas mer eller 
mindre nära produkten. Människovaran kan finnas i produkten (som logik, program och 
uppträdande), på produkten (som märkningar, paneler och skärmar), till produkten (som 
bruksanvisningar) eller för produkten (som utbildningar och träning). Mest kostnadseffektiv 
brukar produkten bli om människovaran läggs nära produkten. (Andersson, 1993) 
 
Ju mer synlig en grön produkt är, desto mer troligt är det att den kommer inhandlas av en 
konsument. Detta hävdar Greenpeace i sin rapport Searching for green electronics i avsnittet 
Visibility and promotion (Greenpeace International, 2008b). Det är därför viktigt att produkten 
kommunicerar miljövänlighet, antingen genom sig själv eller genom marknadsföring. 
 

5.1 Indelning av konceptgrupper utifrån de 10 Gyllene reglerna 
De tio gyllene reglerna är ofta motsägelsefulla och kan ge helt motsatta uppmaningar. Å ena 
sidan säger regel 1 att giftiga ämnen bör undvikas, medan regel 7 säger att produkten ska 
skyddas för ett långt liv med bland annat bra ytbehandlingar. Detta är ett exempel på hur regler 
kan hamna i inbördes konflikt. Tanken är dock att ett fåtal regler ska väljas ut att arbeta med, inte 
att samtliga regler ska behandlas samtidigt. 
 
De tio gyllene reglerna delades in i tre olika konceptgrupper, baserat på vilka regler med 
tillhörande lösningsförslag som var kompatibla. Konceptgrupp A behandlade reglerna 
Uppgradera (5), Livslängd (6) och Skydda (7). Varje regel betygsattes efter hur stor vikt och 
inverkan den uppskattades ha för konceptgruppen. Noll på skalan innebar ingen inverkan alls, 
medan fem innebar mycket stor inverkan. Se Figur 11. Konceptgrupp B behandlade reglerna Gift 
(1), Information (8), Mix (9) och Struktur (10). Se Figur 12. Konceptgrupp C behandlade 
reglerna Gift (1), Hushållning (2), Vikt (3) och Energi (4). Se Figur 13. 
 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GR  
Figur 11. Konceptgrupp A behandlade de gyllene reglerna Uppgradera, Livslängd och Skydda. 
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Figur 12. Konceptgrupp B behandlade de gyllene reglerna Gift, Information, Mix och Struktur. 
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Figur 13. Konceptgrupp C behandlade de gyllene reglerna Gift, Hushållning, Vikt och Energi. 

 
För varje konceptgrupp identifierades problemområden att arbeta med, baserat på tidigare 
informationssökningar. För de identifierade områdena föreslogs olika lösningar. Lösningsförslag 
för varje konceptgrupp togs fram med brainstorming på mindmaps. Utifrån dessa anteckningar 
skissades olika koncept för respektive konceptgrupp fram. Fokus låg på att försöka signalera de 
miljövärden som respektive telefon tilldelades. 
 

5.2 Koncept A – Långt liv 
Utifrån olika lösningsförlag till konceptgrupp A, som behandlade områden kring att ge 
produkten ett längre liv, skapades ett koncept som visas i Figur 14. 
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Figur 14. Konceptet Långt liv. 
 
Ofta behålls en mobiltelefon 12, 18 eller 24 månader av den första användaren enligt samtal med 
återförsäljare. Denna tidsperiod bekräftas av Bergelin i en LCA där den första användaren 
beräknas behålla telefonen i 18 månader (Bergelin, 2008). Då en abonnemangstid gått ut är det 
lätt att nappa på ett förmånligt erbjudande om att binda upp sig på nytt och på så vis få en ny 
telefon. Ofta kan batteriets kapacitet ha försvagats och priset för ett nytt batteri är förhållandevis 
högt. Sänkta kostnader för batterier skulle säkerligen bidra till längre livslängd för telefonen. 
 
De problemområden som identifierades för denna konceptgrupp var: 
· Hållbarhet: En fysisk hållbarhet är väsentligt för ett långt liv. 
· Inte tröttna: Enligt återförsäljare tröttnar ofta användaren på sin mobiltelefon då de använder 

den dygnet runt. 
· Användarvänlig: Om användaren trivs med telefonen ökar dess livslängd. 
· Uppdatering av ny teknik: Många köper nya telefoner då bättre versioner släppts. 
· Känsla av värde: Telefonen måste kännas värdefull för att behållas. 
· Personlig känsla: Då telefonen känns personlig ökar chanserna till en lång livslängd. 
· Tillverkare vill tjäna pengar: Lägre försäljningssiffror av mobiltelefoner lockar varken 

tillverkare eller återförsäljare. Pengar måste fortfarande tjänas på konceptet. 
 
Den fysiska hållbarheten kan lösas på olika sätt. Då LCD-skärmen kan spricka/repas valdes en 
lägre nivå för skärmens framsida i förhållande till den resterande nivån på telefonens framsida. 
Samma geometriska skydd användes för kamerans lins. Även knappar slits så en knappsatsmodul 
skulle kunna vara utbytbar. Även skalet slits så denna del bör också vara utbytbar. Det måste 
dock försöka ske på ett sätt som inte gör att det känns som en gammal tanke, då utbytbara skal 
var populärt för flera år sedan. Detta skulle kunna lösas med alternativa former. Att byta 
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aluminiumdelar i olika färger istället för hela skal av plast skulle säkerligen också göra att 
associationer inte drogs till gamla lösningar. Genom att kunna byta delar som slits utvändigt 
bibehålls fortfarande elektroniken som då får ett långt liv. Logotyper bör placeras under 
skärmens glas för att förhindra nötning. Skyddande ytbehandlingar bör användas för att göra 
telefonen mindre känslig för repor och en struktur i skalets typografi skulle kunna dölja 
eventuella repor bättre. I samband med moduler för knappsats och skal skulle även ett extra 
skydd för skärmen kunna användas. Detta i form av en separat transparent bricka som kläms fast 
under framstycket (på samma sätt som knappsatsen kläms fast). Vissa telefoner som är stöt- och 
stänk-tåliga, exempelvis Sony Ericssons modell C702, har släppts. Teknik från dessa skulle 
eventuellt kunna tillämpas i denna telefon. 
 
De utbytbara skalen och knappsatserna minskar risken att användaren tröttnar på sin telefon då 
utseendet går att förändra. Även tillbehör kring telefonen, som exempelvis skyddande fodral 
eller mobilsmycken, kan bidra till förändring. Dekorationer med ädelstenar, som användaren får 
applicera efter eget tycke, är något som har kommit och skulle kunna användas. I övrigt bör en 
stilren design tillämpas för att minimera risken att användaren tröttnar på telefonens utseende. 
 
För att göra telefonen användarvänlig gjordes skärmen en aning större. I profilinställningar 
skulle teckenstorlek kunna väljas för skärmen för att passa användarens behov. Knapparna 
separerades tydligt från varandra då W890i har fått kritik för att knapparna sitter tätt ihop och att 
det är lätt att trycka fel. Tummen är snarare horisontellt än vertikalt placerad då användaren 
trycker ned knapparna. Därför har breddavståndet prioriterats framför höjdavståndet mellan 
knapparna. Lampor under knapparna, som finns på flertalet telefoner, skulle med fördel kunna 
tillämpas även här för att förbättra användarvänligheten ytterligare. 
 
Den stora svårigheten för ett koncept med långt liv är den nya tekniken som ständigt kommer, 
som exempelvis kameror med fler megapixlar. Nya plattformar kan försvåra möjligheterna att 
göra ny teknik kompatibel med telefoner från äldre plattformar. Huruvida modularisering av 
teknikkomponenter är möjligt har inte utretts i detta examensarbete. Uppgradering av mjukvaran 
kan däremot ske. 
 
För att skapa en känsla av värde har en guldfärg valts i detta koncept. Aluminiumdelarna 
kvarstår då metallen ger en gedigen känsla. Fasetterade knappar påminner om ädelstenar. För 
övriga detaljer har ett diskret uttryck eftersträvats för att bibehålla ett enkelt uttryck. Även 
telefonens förpackning bör utstråla en lyxig känsla för att förstärka helhetsintrycket. Genom 
detta skulle även förpackningen kunna få ett längre liv, som exempelvis ett smyckeskrin eller en 
förvaringsplats för mobiltelefonen innehållande tekniska applikationer. 
 
För att telefonen ska kännas personlig kan exempelvis initialer ingraveras i skalet. Skalet kan 
bytas ut om telefonen återanvänds av en annan användare. Olika skal och knappar kan 
kombineras för ett mer unikt telefonutseende. Med stora valfriheter i telefoninställningar kan 
användaren forma sin telefon som han/hon vill ha den och på så sätt göra den personlig. 
 
Tillverkares och försäljares inkomster skulle kunna minskas av en mindre försäljningsvolym av 
mobiltelefoner, varpå ett långt liv för telefonen kanske inte väcker något intresse. För att kringgå 
inkomstförluster skulle pengar exempelvis kunna finnas i mjukvara, tillbehör och garantier. Ett 
högre pris skulle även kunna tas för telefonen, detta kan dessutom bidra till att användaren 
uppfattar den som mer värdefull. Inkomster kan även fås via goodwill. 
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5.3 Koncept B – Återvinningsbar 
Utifrån olika lösningsförlag till konceptgrupp B, som behandlade områden kring återvinning, 
skapades ett koncept som visas i Figur 15. 
 

 
 

Figur 15. Det återvinningsbara konceptet. 
 
De problemområden som identifierades för denna konceptgrupp var: 
· Många och små delar 
· Svårt att separera delar/material 
· Svårt att identifiera delar/material 
· Många material 
· Ytbehandlingar 
· Materialblandningar 
· Insamling av mobiltelefoner 
· Batteriet utgör en hanteringsrisk vid återvinningen 
 
För att öka chansen att skärmen faktiskt avlägsnas gjordes den så stor som möjligt. Detta gör 
även att frontstycket och knappsatsen utelämnas. Genom detta minskas halten av plast i 
kopparfraktionen vid återvinningen något. Dock är den kringgående ramen fortfarande i plast. 
För att underlätta borttagningen av skärmen vid återvinning har tre stycken anvisningar gjorts, se 
Figur 15. Dessa används för att bända bort skärmen. Då den sedan faller framåt skulle den kunna 
rivas loss med hjälp av någon lämplig anordning. 
 
W890i har ett homogent utseende, där delar i metall och plast är svåra att särskilja. Ramen består 
av plast och så även de nedersta delarna för att inte förhindra radiovågorna från antennen att nå 
ut, men dessa delar är väldigt lika de med aluminium. Tanken i detta koncept är att materialen 
ska vara rena och ha en färg som kommunicerar vilket material det faktiskt är. Varje del har sin 
egen färg för att underlätta förståelsen för hur telefonen sitter ihop och vilka delar den består av. 
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Ingen svart plast har använts då det i vissa fall förekommer färgseparering för att särskilja plast 
efter fragmentering. 
 
Så få material som möjligt eftersträvas. Att ersätta aluminiumbakstycket med plast skulle därmed 
verka i denna riktning. Å andra sidan fås en lättare återvinning med bättre ekonomi ju mer metall 
telefonen innehåller, därmed behålls bakstycket i metall i detta koncept. Att ersätta plastdelar 
med aluminium är däremot problematiskt då plastformsprutning medger mer komplexa 
geometrier. Utöver detta så lämpar sig inte metall kring antennen då detta blockerar 
radiovågorna. 
 
Ytbehandlingar kan försvåra för återvinningen och de bör därför ses över. Sony Ericssons 
logotyp på baksidan har gjorts i relief för att få ett renare material. En ren plastsort i samtliga 
plastdetaljer eftersträvas. I dagsläget är plasten (polykarbonat) uppblandad med glasfiber för att 
erhålla en högre styrka. Telefonens framstycke i plast har dessutom en metallyta. 
 
Ett stort problem med återvinningen är att väldigt få telefoner faktiskt kommer in för återvinning. 
På olika sätt måste användare informeras om vikten av återvinning och uppmuntras att lämna in 
sina telefoner. Pant och erbjudanden i samband med inlämning är möjliga alternativ. Telefonen 
skulle själv kunna påminna om att den ska tas om hand då den inte använts på länge. Detta skulle 
kunna ske i form av ljud och/eller ljus. 
 

5.4 Koncept C – Hushållning 
Utifrån olika lösningsförlag till konceptgrupp C, som behandlade olika aspekter inom 
hushållning, skapades ett koncept som visas i Figur 16. 
 

 
 

Figur 16. Konceptet med hushållning. 
 
De problemområden som identifierades för denna konceptgrupp var: 



 31

· Stor energiförbrukning i användarfasen 
· Många funktioner: Används alla dessa av användaren? 
· Hushållning med material 
· Hushållning med energi i produktion 
· Energiförluster i laddare 
· Förpackning 
· Tillbehör 
· Instruktionsböcker 
 
Då skärmen drar mycket energi gjordes denna mindre. Teknik från Motorolas lågenergi-skärmar 
i svartvitt skulle kunna tillämpas. För att uppmärksamma användaren på telefonens 
energiförbrukning skulle denna förbrukning visualiseras. Exempelvis skulle mönstret på 
skärmsläckaren kunna röra sig i hastigare rörelser om energiförbrukningen var hög. Telefonen 
skulle kunna känna av hur stor ljusintensitet som krävdes för skärmen i olika miljöer/situationer 
och föreslå en förändring. På samma sätt skulle den kunna notera att mottagningen är dålig och 
att sökningen efter basstation skulle kunna ske mer sällan. Användaren skulle kunna acceptera 
dessa alternativ med den lövformade eco-knappen. Om detta upplevs som störande av 
användaren skulle det istället kunna ske automatiskt. Denna inställning skulle kunna väljas. Pip-
ljud skulle kunna göra användaren observant på samtalstiden, exempelvis var tionde minut, och 
därmed minska samtalstider. Även detta skulle vara ett valbart alternativ. Telefonen skulle i sin 
kommunikation med användaren kunna ge information om energiförbrukning och andra 
miljöaspekter i det vardagliga livet, och därmed inte bara behandla energiförbrukningen i 
mobiltelefoner. 
 
Många funktioner medföljer vid köp av W890i. En undersökning skulle kunna göras för 
huruvida dessa faktiskt används av användarna. Om Walkman-funktionen och kameran ersätter 
andra produkter är detta givetvis bra ur miljösynpunkt. Om de inte används har de däremot 
belastat miljön i onödan och en enklare variant skulle i sådana fall kunna göras. 
 
För att hushålla med material skulle återvunnen plast kunna användas. Aluminium kräver mer 
energi vid framställning och har därmed inte använts. Färre dekorationer och samma metoder för 
samtliga dekorationer ger besparingar. 
 
Energiförluster från laddare som är kvarglömda i uttag är stora. Laddaren skulle kunna påminna 
genom ljud- och/eller ljus-signaler om den inte tagits ur uttaget. Även telefonen skulle kunna ge 
en påminnelse till användaren, via skärmen, då den är färdigladdad om att laddaren ska dras ur. 
En timer skulle kunna stänga av laddaren automatiskt. Ett annat alternativ är en laddare som 
telefonen ställs i. Laddaren skulle kunna placeras i bordshöjd. Då telefonen avlägsnas från 
laddaren bryts kretsen mekaniskt och slutar dra ström. 
 
Förpackningen skulle med lätthet kunna göras mindre. Detta skulle ge en stor miljöförbättring då 
de transporteras med flyg från Kina. Kartongen skulle, liksom mobilens plast, kunna bestå av 
återvunnet material. Även tillbehören flygs från Kina och inte alla används. Exempelvis behöver 
kanske inte alla användare en ny laddare vid varje mobiltelefonköp. Återförsäljare av 
mobiltelefoner tror inte att kabeln till stereon används särskilt mycket och denna skulle därmed 
kunna säljas separat. Genom att användaren inte får tillbehör som aldrig används fås besparingar 
inom både tillverkning och transport. Mycket fokus har redan lagts på mobilens vikt, men för 
bruksanvisningar skulle viktbesparingar kunna göras. Telefonen står bara för 13% av den totala 
vikten med tillbehör, kartonger och manualer inkluderade. Viss information måste enligt lag 
medfölja telefonen, men övrig information skulle kunna erhållas elektroniskt istället. En kort 
information i pappersform skulle kunna beskriva för användaren hur batteriet sätts i och 
telefonen startas, resterande information om hur telefonen fungerar skulle kunna finnas i 
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telefonen. Denna information skulle även kunna föras över till dator och även skrivas ut för den 
som vill. Ett pappersexemplar skulle även kunna fås i butik om kunden önskar. I övrigt så skulle 
formen på tillbehör och bruksanvisningar kunna anpassas för en effektivare paketering. Laddaren 
skulle kunna ha formen av ett I istället för ett L. 
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6 Utvärdering och val av koncept 
De tre koncepten presenterades för en panel bestående av fem personer; Jessica Lagerstedt 
Wadin som är chef för ÅF:s EcoDesign Center, Wagdy Saleh som är konsult på ÅF med expertis 
inom material och ytbehandlingar, Sofia Kax som studerar Design och Produktframtagning på 
KTH, Nicola Chamberlain från Ergonomidesign med en tidigare bakgrund på Motorola samt 
Daniel Paska som är miljöexpert på Sony Ericsson. Personerna medverkade under en tre timmar 
lång workshop. 
 
Panelen fick inledningsvis se bilder på de respektive koncepten och med egna ord skriva ned sina 
spontana reaktioner kring dem. De fick inte prata med varandra. Därefter presenterades de tio 
gyllene reglerna. Samma bilder visades återigen och de medverkande i panelen fick betygsätta 
hur väl de tyckte att respektive regel överrensstämde med konceptets utseende. Om ingen 
koppling sågs sattes inget betyg, om det ansågs finnas en koppling fick den graderas på en skala 
från ett till fem. 
 
Efter detta presenterades de tre koncepten i ord och de olika idéerna gicks igenom. Efter varje 
konceptpresentation hölls en 25 minuter lång diskussion kring dessa idéer. Workshopen 
avslutades med att varje deltagare fick betygsätta sex stycken olika kriterier; kundvärde, 
genomförbarhet, visualiseringsmöjlighet, innovation, uppskattad miljönytta och total potential. 
Betygskalan gick från ett till fem, där fem var högsta och bästa betyget. De summerade betygen 
från workshopen återges i Tabell 2. 
 
  Total poängsumma  
 A - Långt liv B - Återvinningsbar C – Hushållning 
Kundvärde 16 18 11 
Genomförbarhet 16 17 15 
Visualiseringsmöjlighet 10 16 19,5 
Innovation 12 15 15 
Uppskattad miljönytta 14 18 20 
Total potential 13 18 13 

 
Tabell 2. Total poängsumma från de fem medverkande för de tre olika koncepten. 

 
Efter workshopen kunde det konstateras att det var svårt att uttrycka och att tolka de olika 
gyllene reglerna utifrån konceptens utseende. Inga gemensamma tankar kring koncepten från den 
inledande delen med fria ord registrerades. Tankarna styrdes till väldigt stor del av personernas 
arbetsuppgifter och bakgrund. Utifrån den summerade poängsumman från alla deltagare kunde 
det konstateras att konceptet med den återvinningsbara telefonen ansågs ha överlägset störst 
potential. Detta koncept ansågs även ha störst kundvärde. Den uppskattade miljönyttan ansågs 
störst för konceptet med hushållning. 
 
Under diskussionerna för de olika koncepten registrerades bland annat följande tankar: 
· Det är svårt att realisera teknikuppdateringen med moduler för koncept A med långt liv. 
· Det är ingen garanti att längre livslängd erhålles för koncept A med långt liv. 
· EcoDesign får inte kännas som en kompromiss med tekniken, att kommunicera hushållning 

är inget som ger ett högt kundvärde. 
· EcoDesign-uttrycket får inte kännas alltför självklart. Dessutom nås en större målgrupp om 

produkten inte utstrålar lika mycket EcoDesign. 
· En stor skärm känns mer modernt samt både ger och utstrålar användarvänlighet. 
· Återvinning är en viktig aspekt då omsättningen av mobiltelefoner är oerhört stor och 

telefoner byts ut ofta. 
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Baserat på betygsättningen av de olika kriterierna samt diskussioner fattades beslut om att gå 
vidare med koncept B som behandlar återvinning. Idéer kring hushållning och energiförbrukning 
skulle dock fortfarande användas och tillämpas på den stora skärmen. Mycket finns att göra 
kring telefonens förpackning och tillbehör men fokus läggs inte på dessa områden i detta projekt. 
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7 Konceptet EcoPhone 
Återvinningskonceptet vidareutvecklades efter samtal med Jan Johansson, som doktorerat inom 
återvinning, och kombinerades med idéer kring användandet och energiförbrukningen. Otroligt 
mycket kan göras och detta koncept är endast ett möjligt utfall av många olika lösningar. Det är 
viktigt att nå en bred målgrupp. Daniel Paska tror absolut att återvinning är en viktig aspekt och 
han tror inte att idéer kring detta kan tas emot negativt av kunder11. Det slutliga konceptet har 
samma yttermått som den studerade modellen W890i. Konceptet kallas för EcoPhone och visas i 
Figur 17. 
 

 
 

Figur 17. Det framtagna konceptet är anpassat för återvinning och skärmen visualiserar 
energiförbrukningen för användaren. 

 

7.1 Återvinningsfördelar med konceptet 
Då återvinningen anses gå åt det industriella hållet har anpassningen av telefonen skett efter 
denna. Vid återvinningen avlägsnas då endast bakstycke, batteri och eventuellt skärm, resterande 
delar fragmenteras för att sedan separera materialen med olika metoder. Nedan listas de idéer 
som tillämpats för konceptet rörande återvinning. 
 
· Genom att ge telefonen en stor skärm, en så kallad touch screen, fås färre delar för telefonen 

då frontstycket och knappsatsen ersätts. 
 
                                                 
11 Daniel Paska, miljöexpert Sony Ericsson, samtal 2008-08-11 
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· En minskad halt av plast fås i kopparfraktionen vid återvinning. Detta eftersom färre delar 
erhållits. Svart plast används ej då detta kan försvåra vid återvinningen, se Bilaga A. 

 
· En större skärm ökar chansen för att den avlägsnas vid återvinning. 
 
· Det är lätt att separera skärmen från telefonen. Enklare verktyg används för att separera 

delarna. Med exempelvis en skruvmejsel kan skärmen bändas bort med hjälp av den 
ursparning som gjorts i telefonens skärm, se Figur 17. Flexkabeln kan sedan rivas loss genom 
exempelvis en anvisning. 

 
· Det är lätt att identifiera utsidans material. Materialen kommunicerar sina sanna uttryck, i 

motsats mot tidigare då plasten efterliknade metallen. 
 
· Telefonens yttre delar är lätta att identifiera. Tidigare smälte de samman till en enhet. 
 
· Eventuella logotypmärkningar, som Sony Ericssons och Walkmans logotyp, kan göras i 

relief som en utbuktning i materialet för ett renare material. 
 
· Bakstycket består av återvunnet aluminium som kan återvinnas igen. Metaller lämpar sig väl 

för materialåtervinning och en hög metallgrad ger en hög återvinningsgrad. 
 
· En viss grad av återvunnen plast skulle med fördel kunna tillämpas. I dagsläget används 

mobiltelefonens plast som energiåtervinning istället för materialåtervinning. Då plasten inte 
får ett nytt liv efter telefonens livstid är det en fördel om den kunnat användas i en tidigare 
produkt innan. 

 
· Den återvunna plasten visualiseras för kunden under aluminiumbakstycket. Placeringen är 

diskret och användaren ser därmed detta vid insättning av simkort och batteri. Den spräckliga 
återvunna plasten är täckt av en grön ytlackering med undantag för den ursparade formen av 
återvinningspilar, se Figur 18. På detta sätt visualiseras den återvunna plasten på ett 
genomarbetat sätt, vilket minskar risken för en känsla av låg kvalitet som annars kan uppstå 
framförallt i utvecklingsländer. 

 

 
 
Figur 18. Återvunnen plast har använts i telefonen. Under aluminiumbakstycket har den gröna 

lackeringen sparats ur i form av återvinningspilar för att visualiser detta. 
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Idag innehåller W890i polykarbonat uppblandad med 10% glasfiber. Hårda krav finns givetvis 
på materialets styrka, och tester måste göras för att fastställa möjligheten att blanda materialet 
med en viss mängd återvunnen polykarbonat. 
 
Stora resurser finns att tillgå av tidigare använd plast. En materialinventering inför produktion av 
en mobiltelefonmodell skulle kunna göras på återvinningsfronten för att se vilka produkter som 
kommer in för återvinning idag i en stor upplaga. Då telefonen tillverkas i en begränsad volym 
skulle en stor upplaga kunna täcka behovet. Problem med återvinning av plast är annars att 
kontrollen av in och utflöden är bristfälliga, produkter blandas och därmed blandas olika 
plastsorter med olika ytbehandlingar och egenskaper. För en sådan mixad fraktion fås dålig 
kontroll över egenskaper och plasten lämpar sig då endast i lågkvalitetsprodukter. 
 
Jan Johansson12 från KTH berättade exempelvis om stora flak av ren plast från kylskåp som 
fanns samlade utan att materialåtervinning skedde. Sådana mängder av polykarbonat kan 
eventuellt finnas att tillgå.  
 

7.2 Interaktion och energiförbrukning 
Genom den stora skärmen ges även stora möjligheter att kommunicera med användaren. Det är 
idag populärt med stora skärmar. Nedan listas några idéer kring interaktion och 
energiförbrukning: 
 
· Telefonen påminner om att den gamla skall lämnas till återvinning då den startas upp för 

första gången. Pantsystem höjer insamlingsgraden. 
 
· Sensorer anpassar skärmens ljusstyrka efter omgivningens ljus, så den inte drar mer energi än 

vad som krävs. Skärmen släcks ned tidigt till stand by-läge. 
 
· Telefonen påminner om att laddaren ska dras ur uttaget då telefonen är färdigladdad, ett 

meddelande visas på skärmen. 
 
· Telefonen summerar veckans energiförbrukning. Vill användaren ha specifik information om 

vad som dragit mest erhålls detta i en mapp i telefonen. 
 
· Alternativ för att minimera energiförbrukningen skall finnas. Exempelvis kan telefonen 

upplysa om att mottagningen är dålig och på användarens godkännande söka efter 
basstationen mer sällan. Om funktioner, som exempelvis trådlöst nätverk, är påslagna och 
inte använts på länge kan telefonen informera om detta. Det är viktigt att undvika 
informationsstress. Användaren skall därför kunna ställa in att förändringar skall ske 
automatiskt utan att vänta på bekräftelse. Givetvis skall det även gå att inaktivera denna 
funktion för dem som inte önska ha den. 

 
· Genom att visualisera energiförbrukning kan användaren göras medveten. Då 

skärmbakgrunden skiftar utseende signalerar telefonen att energiförbrukningen ändras. Ett 
yvigare snabbare rörelsemönster och en skarp orange färg signalerar att förbrukningen är 
hög. En lugnare och mjukare rörelse med en grön färg signalerar att energiförbrukningen är 
låg, se Figur 19. 

 

                                                 
12 Jan Johansson, Doktorand  inom återvinning på KTH, samtal 2008-08-12 
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Figur 19. Bildbakgrunden på telefonens skärm signalerar energiförbrukningen till användaren. 

Den gröna färgen innebär en låg energiförbrukning och den orangea en hög. 
 
Med ny teknik kan endast vissa punkter på skärmen lysas upp, istället för hela skärmen som i 
dagsläget. Tekniken kallas aktiv OLED (Organic Light-Emitting Diode) och finns endast i ett 
fåtal telefoner då tekniken ännu är dyr och outvecklad. I framtiden kan detta vara ett sätt att 
minska energiförbrukningen ytterligare. 
 

7.3 Fysisk modell 
En fysisk modell togs fram för den kommande kundvärdesundersökningen. Från en framtagen 
CAD-fil kunde modellen fräsas ur i polyuretanskum och polykarbonat med en NC-fräs. Delarna 
färgades med spraylack. Komponenter som knappar, kontaktuttag och kamera monterades på 
modellen. Skärmbakgrunden skrevs ut på fotopapper och limmades fast. En gnuggis med 
EcoDesign Centrets logga fästes på telefonen. Ett foto på modellen visas i Figur 20. Fotot är 
taget av Ergonomidesign, som även stått för tillverkningen av modellen. 
 

 
 

Figur 20. Den framtagna fysiska modellen av mobiltelefonkonceptet. 
Fotot är taget av Jan Puranen på Ergonomidesign. 
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8 Diskussion och slutsatser 
Viktigt att poängtera är att det mobiltelefonkoncept som här tagits fram med miljöanpassad 
produktutveckling endast är ett av otaligt möjliga utfall. Konceptet befinner sig fortfarande på 
idéstadiet och mycket måste kontrolleras och vidareutvecklas. Exempelvis måste möjligheterna 
att använda återvunnen plast undersökas då godset är tunt och kräver en hög prestanda. 
 
Miljövänliga produkter måste synas och marknadsföras för att efterfrågas. Genom att tydliggöra 
och visualiser miljöförändringar för kunden görs de påtagliga. Återvunnen plast och en 
kommunicerande skärm är exempel på detta. Avsaknad av giftiga ämnen etcetera är inte 
påtagliga på samma sätt, då produkten i sig inte kommunicerar förändringen. För sådana 
förändringar krävs information till produkten. Efter sammanställningen av workshopens resultat 
visade det sig att det är svårt att kommunicera de olika gyllene reglerna. Något som är 
miljövänligt kan se ut på väldigt olika sätt och är därmed svårt att kommunicera. För att nå ut till 
en stor målgrupp bör produkten inte signalera för mycket ”eco”. Genom att nå ut till en större 
målgrupp görs förändringarna mer påtagliga. 
 
En mobiltelefon kan göras betydligt mer miljövänlig; med färre och enklare funktioner, med 
renare plaster och med gamla svartvita energisnåla skärmar. Problemet är dock att detta inte 
efterfrågas av kunden. Borttagna tillbehör och mindre förpackningar kan upplevas som en 
försämring av konsumenten, även om tillbehören inte skulle ha använts. Mobilmarknaden 
innebär en ständig kamp om marknadsandelar och konsumenter kräver ny teknik och ny design i 
ett högt tempo. Telefonen har blivit något av en statussymbol. En mobiltelefon med sämre 
prestanda och utseende kommer därmed riskera att inte nå någon stor målgrupp. Internationellt 
sett så utgör utvecklingsländerna en stor och växande marknad. Miljömässiga förändringar får 
inte medföra att telefonen uppfattas som sämre av denna stora målgrupp. Om inte en produkt når 
upp till konsumentens krav kommer den inte inhandlas/inte användas någon längre tid. Detta 
medför att produkten utgjort en miljöpåverkan i onödan, oavsett om den var framtagen med 
miljöanpassad produktutveckling eller inte. Miljövänliga mobiltelefoner verkar vara nytt i 
konsumentens ögon än så länge, men miljömedvetenheten ökar och flertalet koncepttelefoner har 
tagits fram. 
 
Fler idéer från de andra koncepten, behandlande andra områden i livscykeln, skulle kunna 
tillämpas för slutkonceptet. Till exempel att vissa delar av instruktioner och manualer erhölls 
elektronisk, vilket sparar transporter samt pappers råvara och tillverkning. Förpackningarna 
skulle kunna göras mindre och mer effektiva även om detta inte skedde. Detta är ett exempel på 
hur en miljömässig vinning medför en ekonomisk vinning. 
 
Ett stort problem med återvinningen är att få telefoner samlas in i dagsläget. Det är dock 
fortfarande viktigt att designa produkten rätt från början och anpassa den för återvinningen. Fler 
kraftansträngningar måste göras vad gäller insamlingen, kampanjer med erbjudanden och 
lättillgänglighet är några sätt. Batteriet ska lätt kunna avlägsnas vid återvinningen, och detta även 
av användaren. Även skärmen skall kunna avlägsnas på ett enkelt sätt vid återvinningen. Detta 
medför att chansen att den avlägsnas ökar vilket ger mer kontrollerade flöden och renare 
fraktioner. Det skall dock inte vara enkelt för användaren att avlägsna skärmen och det får 
därmed inte ske av misstag. En relativt stor kraft måste användas för att avlägsna skärmen, som 
ett välriktat slag i ursparningen vid displayen och ett kraftigt ryck för att riva av kabeln. 
 
Det är viktigt att ligga i framkant vad gäller miljöanpassad produktutveckling och inte bara nå 
upp till nutida krav. Dels ökar hela tiden de lagstadgade kraven och dels ökar medvetenheten hos 
konsumenterna, en miljömässig vinning med en produkt ger därmed en konkurrensfördel. Den 
totala miljömässiga vinningen är inte alltid mätbar, och det kan vara svårt att säga hur stor en 
vinning blev på bekostnad av någon annan aspekt. Hur mycket står exempelvis den insparade 
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beteenderelaterade energiförbrukningen i konceptet för i förhållande till den extra 
energiförbrukning som en större skärm medför? Då specifik information om hur mycket energi 
skärmen och olika funktioner drar har inte detta kunnat utredas. Givetvis beror svaret starkt på 
användaren. Även miljövinningen med förbättrad återvinning är svårt att mäta. Klart är dock att 
jordens resurser är begränsade och återvinningen, inom såväl produkter som industri, måste 
utvecklas. Många underleverantörer och distanserad tillverkning medför svårigheter för 
företagen att kontrollera sin miljöpåverkan. 
 
Hur telefonen ska användas och styras har inte hunnit utredas. Telefoner med touch screen idag 
styrs direkt med fingret på skärmen eller alternativt med en tillhörande pinne. Scrollhjul och 
knappar på telefonens sidor kan underlätta vid användandet. 
 
För att erhålla aktuell information har många intervju- och webb-baserade källor använts i detta 
arbete. 
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9 Rekommendation 
Det är av största vikt att telefonen är användarvänlig, att risken för feltryckningar minimeras, att 
det är lätt att hitta i menyer etcetera. Hur skärmen skall styras och manövreras behöver utredas 
och har inte hunnits med i detta arbete. 
 
Ingen exakt konstruktion har tagits fram för konceptet. Bland annat måste möjligheterna att fästa 
skärmen på ett lämpligt sätt, som medger den tänkta demonteringen, undersökas. Även 
möjligheten att använda återvunnen plast måste undersökas vidare. Mobiltelefonen måste klara 
falltester etcetera på Sony Ericsson. 
 
Vilka funktioner och tillbehör som faktiskt önskas och används av kund bör utredas. Eventuellt 
finns överflödiga funktioner och tillbehör som därmed utgör en onödig miljöbelastning. 
 
Vilka funktioner och moment i användandet som drar mest energi bör utredas. Idéer gällande de 
mest energikrävande processerna kan utvecklas. 
 
Kundvärdet av det framtagna konceptet kommer att utvärderas i ett annat examensarbete av 
Magnus Holmes. 
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Bilagor 
 
Bilaga A. Återvinning av mobiltelefoner 
Mängden material på jorden utgör en begränsad resurs och återvunnet elektronikskrot är idag 
en betydande tillgång vid tillverkning. Insamlingen av mobiltelefoner är dock ett problem. 
80% av det elskrot som samlas in för återvinning exporteras till länder som Kina, Indien och 
Pakistan enligt organisationen Basel Action Network (Johansson, 2004). 
 
Återvinningsprocessen 
Då råmaterial är ändliga resurser bör återvinning ske på ett effektivt sätt. Genom att återvinna 
gamla mobiltelefoner kan både material och energi utvinnas och miljöfarliga ämnen tas om 
hand. 80% av en mobiltelefon är återvinningsbar (Nokia, 2008b). Återvinningen för en 
mobiltelefon kan delas upp i fyra grupper; höljen/skal, elektroniska komponenter, batterier 
och förpackning. 
 
Mobiltelefoners hölje består vanligtvis av plast. I många fall förbränns dessa plasthöljen för 
att ge energi åt andra delar av återvinningsprocessen. Mobilskalen kan även återvinnas. I 
dessa fall blir skalen nedbrutna i mindre bitar och blandas upp med nytt material och en 
återvunnen plast framställs, se Figur 1. Av den återvunna plasten kan sedan nya produkter 
tillverkas. (Nokia, 2008c) 
 

 
 

Figur 1. Gamla mobilskal blandas med nytt plastmaterial och nya produkter kan bildas av 
den återvunna plasten. Bilden är hämtad från http://www.nokia.com/A4243032 (2008-08-04). 
 
Elektroniska komponenter i telefonen är exempelvis kretskort, LCD-skärm och kamera. 
Vanligtvis smälts dessa komponenter ned och ädelmetaller som guld, silver och palladium 
kan återvinnas. Även övriga metaller såsom koppar, tenn, bly och nickel tas om hand. De 
omhändertagna ämnena kan användas i exempelvis smycken eller ny elektronisk utrustning. 
(Nokia, 2008c) 
 
Batterier sorteras utefter vilken sort de tillhör. Då batterierna skall tas om hand innehåller de 
fortfarande energi, därför mals de inledningsvis ned i en skyddad atmosfär för att förhindra 
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explosion. Därefter smälts de ned. De ämnen som kan återvinnas är bland annat kobolt, 
nickel, koppar, krom, järn och aluminium. Dessa kan sedan återanvändas i nya produkter, som 
exempelvis i rostfritt stål eller i nya batterier. (Nokia, 2008c) 
 
Även mobiltelefonens förpackning skall återvinnas. Nokias förpackningar består till 96% av 
kartong. På ett pappersbruk kan kartongen rivas sönder, blandas upp med vatten och i vissa 
fall även behandlas kemiskt. Pappersmassan kan sedan användas till exempelvis 
dagstidningar och äggkartonger. (Nokia, 2008c) 
 
En sammanfattning av återvinningen ges i Figur 2. 
 

 
 

Figur 2. En mobiltelefons olika delar kan återvinnas och få nytt liv i andra produkter. 
Bilden är hämtad från http://www.nokia.com/A4243032 (2008-08-04). 

 
El-kretsen är ett bolag som samlar in och återvinner elektronikavfall. Bolaget ägs av 21 
stycken branschföreningar, en av dessa är MTB (MobilTeleBranschen). Tillverkare och 
importörer av elektriska produkter har ett producentansvar enligt lag att se till att deras 
produkter återvinns. Samma lagar för återvinningen gäller inom hela EU. De flesta svenska 
företag med detta producentansvar är anslutna till El-kretsen, däribland även Sony Ericsson 
Mobile Communications AB. De är anslutna till produktgrupp 3; IT-, telekommunikations- 
och kontorsutrustning. Företagen betalar en avgift till El-kretsen som baseras på inrapporterat 
antal nyförsäljningar. (El-kretsen, 2008) 
 
I produkter som säljs ingår en avgift i priset för att återvinningen i framtiden skall gå till på ett 
miljömässigt korrekt sätt. Elavfall skall lätt kunna lämnas in av allmänheten och för detta 
finns 650 kommunala återvinningscentraler, som El-kretsen har ett samarbetsavtal med. El-
kretsen låter sedan avfallet transporteras från återvinningscentral till återvinnare. De miljö- 
och kvalitets-certifierade företag som El-kretsen samarbetar med förbehandlar och demonterar 
elavfallet innan det kan återvinnas. Olika material går vidare till återvinnig, förbränning med 
energiutvinning eller tas om hand som farligt avfall. Genom att återvinna material och 
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använda det i nyproducerade produkter sparas jordens resurser. I Sverige återvinns mest 
elektronik per invånare i hela världen, närmare bestämt drygt 16 kg per invånare varje år. (El-
kretsen, 2008) 
 
Ett studiebesök gjordes på Sims Recycling Solutions i Katrineholm som är en av El-kretsens 
samarbetspartners. De tar hand om avfallsklassen Diverse elektronik. De tre övriga stora 
klasserna är Ljuskällor, Kyl/frys samt Stora vitvaror. Jesper Nyberg, Produktions- och 
miljöchef på Sims Recycling Solutions, uppger att få företag har tänkt på återvinningen i sin 
produktdesign. Produkter av vissa märken är inte lämpliga för demontering. Mobiltelefoner är 
varken bättre eller sämre än andra produktkategorier när det gäller återvinningen uppger 
Nyberg. Ungefär 75-80% av elskrotet på Sims Recycling Solutions kommer från kommunala 
återvinningscentraler enligt Lennart Sundling. Resterande elektronikavfall kommer från 
”business to business” som exempelvis returer från producenter, industrier och återförsäljare. 
Elavfallet som kommer in vägs först och placeras därefter på ett rullband. Från detta band 
sorteras sedan avfallet, se Figur 3. 
 

 
Figur 3. Elektronikavfallet transporteras på ett rullband, uppe i bakgrunden, där det sedan 

kan sorteras. 
 
Från mobiltelefoner plockas farligt avfall bort, detta är LCD-skärmar samt batterier. Den 
flytande kristallen i LCD-skärmarna är miljöfarlig. Endast de stora skärmarna avlägsnas1, 
dessa förbränns i en process där luften renas. Ibland sitter mobilens bakstycke ihop med 
batteriet och ibland är bakstycket en enskild plastdel. Denna plast sorteras oftast som 
brännbart, enligt Lennart Sundling, och ger därmed energiutvinning istället för 
materialåtervinning. Mobilernas bakstycken är förhållandevis små och ramlar lätt ur balarna 
om de sorteras som hårdplast. All hårdplast skickas till plaståtervinning för identifiering av 
plastsorter och därefter återvinns de sorter som kan återvinnas. Batterier tas om hand som 
farligt avfall, de utgör en brandfara och behållaren på avdelningen töms därmed ofta. De 
skickas vidare till samarbetspartners som hanterar farligt avfall och som gör ytterligare 

                                                 
1 Lennart Sundling, Sims Recycling Solutions, Katrineholm, Studiebesök 2008-06-10 
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sortering. Beroende på typ av batteri kan de återvinnas, destrueras eller deponeras. Jesper 
Nyberg menar att hanteringen av batterierna utgör en fara på anläggningen, om ett batteri inte 
hanteras korrekt kan till exempel en brand uppstå. Batterierna har utvecklats för att minska 
miljöbelastningen, men är inte bra ur återvinningssynpunkt. Då batteri och stora skärmar 
avlägsnats från mobiltelefoner klassas de som högvärdigt avfall. De sorteras som Fraktion 3, 
se Figur 4. 
 

 
 

Figur 4. Mobiltelefoner sorteras till Fraktion 3 då bakstycken, batterier och stora LCD-
skärmar avlägsnats. 

 
Därefter sker en mekanisk upparbetning och storleksreducering av mobiltelefonerna för att 
lättare kunna separera de olika materialen. Genom magnetism avlägsnas ferromagnetiskt 
material som järn. En virvelströmsmagnet separerar resterande material ytterligare efter 
densitet, aluminium skjuts iväg och kan sorteras ut. Resterande material innehåller främst 
plast och koppar men även en hel del ädelmetaller. Materialen storleksreduceras till bitar om 6 
mm2. De upparbetas inte ytterligare då detta ger förluster av bland annat guld i dammet. Det 
förbehandlade materialet skickas sedan vidare till Boliden, som är ett gruv- och 
smältverksföretag. Återvunnet elektronikskrot utgör en betydande resurs i 
tillverkningsprocessen. Ungefär 50% av guldet och 35% av silvret som framställs kommer 
från återvunnen elektronik (El-kretsen, 2008). 
 
Produktvikten av plast är hög i mobiltelefoner och plasten hamnar till stor del i 
kopparfraktionen. I Holland används en metod med färgreduktion som identifierar och 
sorterar bort ytterligare 25% mer plast. Dock kan svart plast inte identifieras som plast. Jesper 
Nyberg anser att W890i har ett aluminiumskal som är bra ur återvinningssynpunkt. Mer 
metall ger en högre återvinningsgrad. 
 
Enligt uppgifter från Sims Recycling Solutions2 skickas idag en stor mängd plastskrot till Kina 
för identifiering. Enligt Johansson3 så får anställda i utvecklingsländer identifiera plastsorter 
via dess lukt genom att bränna plastbitar över öppen låga. 
                                                 
2 Lennart Sundling, Sims Recycling Solutions, Studiebesök 2008-06-10 
3 Jan Johansson, Doktorand inom återvinning på KTH, samtal 2008-08-12 
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År 2006 återvanns nästan hälften av all plast i Europa, av dessa gick 20% till 
materialåtervinning och 30% till energiåtervinning. Resterande 50% gick till deponi enligt 
plastindustrins rapport som publicerades 2008. Totalt sett så var materialåtervinningen av 
plast 4,4 miljoner ton i Europa under 2006. Detta var en ökning med 0,7 miljoner ton från år 
2005 och ökningen tros bero på en förbättrad återvinningshantering och högre råvarupriser. 
(Plastics Europe, 2008) 
 
Återvinningen ser ut på olika sätt i olika delar av världen och tillvägagångssätten varierar 
även mycket i Sverige. Även ett studiebesök på Uppsala Kommun Elektronikåtervinning 
gjordes. Där sker ingen mekanisk bearbetning av materialen och hanteringen är inte lika 
industriell. De anställda på återvinningsanläggningen sitter vid separata arbetsbänkar och har 
enklare verktyg för att demontera produkterna. Lillemor Söderberg demonstrerade hur 
isärplockning av mobiltelefoner går till hos dem på Uppsala Kommun Elektronikåtervinning. 
Hon uppskattade att en demontering för en van person tar omkring 5-6 minuter. Hon använde 
sig framförallt av skruvmejslar till att både skruva och bända isär delarna med. Delarna 
placerades därefter i olika behållare. Se Figur 5. 
 

 
 

Figur 5. Delar från mobiltelefoner skruvades och bändes isär, material och komponenter 
sorterades sedan i olika behållare. 

 
Till vissa äldre modeller av mobiltelefoner behövdes specialverktyg för att kunna öppna 
telefonen och därmed separera delarna. Specialverktyget, som de beställt, behövdes ofta i 
flera olika storlekar för samma mobiltelefon. Kretskort, LCD-skärmar, hårdplastdelar och 
batterier sorterades för sig. Vissa batterier var väldigt små och därmed svåra att upptäcka, 
dessa fick klippas loss. LCD-skärmarna var svåra att avlägsna. Delar som exempelvis 
knappsatsen sorterades som brännbart. Små skruvar hamnade i metallåtervinningen. En 
isärplockad mobiltelefon visas i Figur 6. De olika materialen och delarna säljs därefter vidare. 
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Figur 6. En isärplockad mobiltelefon. 
 
Insamling av mobiltelefoner 
Det finns olika sätt att samla in mobiltelefoner. Hur återtagningen ser ut varierar mellan 
länder och beror på bland annat på kultur och på infrastrukturen för återvinningen (Nokia, 
2004a). Insamlingen är dock ett problem. 
 
Sverige har ett av världens bäst fungerande system för insamling och återvinning, mycket tack 
vare ett välfungerande samarbete mellan kommuner och producenter. Totalt sett samlades 
159000 ton elavfall in i Sverige under 2007, av dessa tillhörde 30800 ton kategorin IT, 
telekommunikations- och kontorsutrustning. Organisationen Avfall Sverige har analyserat 100 
ton vanliga hushållssopor. Enligt deras sammanställning och uppskattning så slängs varje år 
12000 ton elavfall bland hushållssopor som istället borde ha lämnats i ett återvinningskärl. 
Framförallt bekvämlighet, men även okunskap, anges som förklaring till felsorteringen. Då 
elektriska apparater blir allt mindre blir det lättare att slänga dem i hushållssoporna. Många 
accepterar att åka några kilometer för att lämna större elektronikprodukter till återvinning, 
men för mindre produkter skulle enklare alternativ i form av insamlingsbehållare nära butiker 
och bostäder behövas. Plockanalyser har dock visat att nästan inga mobiler slängs med 
hushållssoporna. Uppskattningsvis ligger det cirka 15 miljoner mobiler i Svenska hem som 
inte används. 83% har en eller flera mobiler hemma som de inte använder, och i snitt har varje 
svensk 2,53 mobiler (gäller för åldersintervallet 18-80 år). Dessa siffror är inte unika för 
Sverige. Vi köper allt mer elektriska apparater och varje år så köper svenskarna tre miljoner 
nya mobiler. Knappt en miljon av dessa telefoner återvinns per år i Sverige. (Avfall Sverige, 
2008) 
 
Enligt Avfall Sverige har TeliaSonera i sin undersökning TeliaSonera Trendspaning 2008 
frågat kunder efter anledningen till att gamla telefoner sparades. 47% ville behålla telefonen 
som en reservtelefon och 39% hade ingen särskild anledning till varför de behölls. 13% 
sparade telefonen av nostalgiska skäl, 8% gav dem till sina barn som en leksak och 7% orkade 
helt enkelt inte slänga dem. 15 miljoner mobiltelefoner uppskattas finnas sparade i hem runt 
om i Sverige (Avfall Sverige, 2008) 
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Enligt en kundundersökning som Nokia gjort 2008 så återvinns endast 3% av alla 
mobiltelefoner, trots att kunderna inte längre vill ha de gamla telefoner som de har hemma. I 
genomsnitt hade varje person ägt fem mobiltelefoner. Undersökningen visade att 4% av 
telefonerna deponerades. Den största andelen av mobiltelefonerna, på hela 44%, behålls helt 
enkelt hemma och används aldrig. 25% av telefonerna hade getts vidare till familj eller 
bekanta och 16% hade sålts vidare till utvecklingsländer. (Nokia, 2008) 
 
Undersökningen visar på en stor okunskap om återvinningen. Tre av fyra personer tänker inte 
på att mobiltelefoner bör återvinnas, men nästan lika många (72%) tror samtidigt att 
återvinningen är viktig för miljön. Nästan hälften av de tillfrågade visste inte att telefonerna 
faktiskt kan återvinnas. 66% av de tillfrågade svenskarna var medvetna om att återvinning av 
mobiltelefoner är möjligt. Störst var medvetenheten i Storbritannien med 80% och lägst i 
Indien med 17%. Många (66%) är även osäkra på hur de ska göra för att återvinna sin telefon. 
Studien innefattade tretton länder över hela värden, som exempelvis Sverige, Kina och USA. 
Markus Terho, miljöchef på Nokia, hävdar att om varje person av alla de tre biljoner som äger 
en mobiltelefon lämnade tillbaka en enhet som inte används så skulle 240000 ton råmaterial 
kunna sparas. Detta kan jämföras med en reducering av växthusgaser motsvarande 4 miljoner 
mindre bilar på vägarna. (Nokia, 2008) 
 
I april 2008 drogs en kampanj vid namn Mobilkomposten igång för att samla in använda 
mobiler samt dess kartonger och tillbehör. Projektet är ett samarbete mellan Nokia och 
välgörenhetsorganisationen Plan. Målet är att samla in minst en kvarts miljon mobiltelefoner, 
av olika märken, fram till den sista september. Flertalet företag har valt att medverka i 
projektet och har därmed mobilkomposter i sina receptioner. I dessa behållare kan telefoner, 
förpackningar och tillbehör lämnas. Företagen är bland annat The Phone House, Telia, Expert, 
Teknikmagasinet och Tre-butiken. (Mobilkomposten, 2008) 
 
De insamlade telefonerna tas omhand i Storbritannien av företaget GreenCyc. Där avgörs om 
de ska återanvändas eller återvinnas. Ungefär 10-15% av mobilerna kan säljas vidare, övriga 
mobiltelefoner demonteras i komponenter. De komponenter som kan säljas vidare säljs i 
första hand till företag som reparerar mobiltelefoner över hela världen. Det som inte kan 
återanvändas sorteras och avfallet bearbetas i Storbritannien. 30 kronor per insamlad 
mobiltelefon går till barn i länder som drabbats hårt av klimatförändringarna. 
(Mobilkomposten, 2008) 
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El-Kretsens hemsida, besökt senast 2008-06-11 
Tillgänglig: www.elkretsen.se 
 
Johansson, H. (2004)., Mobiltelefoner och Mänskliga Rättigheter – Rapport om sociala och 
miljömässiga problem i tillverkningen av mobiltelefoner, Fair Trade Center 
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Bilaga B. Greenpeace-undersökningar 
 
Miljöanpassad produktutveckling är ett komplext begrepp och det finns många aspekter som 
hänsyn skall tas till. Nedan sammanfattas två studier gjorda av Greenpeace. Den första 
studien innefattar Sony Ericssons kemikalie- och återvinningshantering och den andra 
innefattar en av Sony Ericssons mobiltelefoner, modellen T650i. 
 
Sony Ericssons kemikalie- och återvinningshantering enligt Greenpeace 
Sedan augusti 2006 har Greenpeace granskat de 18 största tillverkarna av elektronikprodukter. 
Granskningen kallas Guide to greener electronics. I mars 2008 kom den 7:e versionen. 
Samsung fick 7,7 poäng av 10 möjliga, vilket var den högsta poängen. Sony Ericsson fick 6,7 
poäng, se Figur 1. (Greenpeace international, 2008a) 
 

 
 

Figur X. Greenpeace har granskat elektronikföretag efter hur groan de är. 
(Greenpeace international, 2008a) 

 
Kriterierna för rankingen var dels elimination av farliga ämnen och dels 
återvinning/återtagning av uttjänta produkter. Innan miljöfarliga ämnen eliminerats är det 
möjligt att garantera en säker återvinning, därmed viktades kemikalieaspekten tyngre än 
återvinningen. I denna guide togs ingen hänsyn till energiförbrukningen. 
 
De punkter kemikaliehanteringen bedömdes på var: 

· Kemikalie-policy enligt försiktighetsprincipen 
· Listade förbjudna och begränsade ämnen, policy för att identifiera och avveckla 

framtida farliga substanser 
· Tidsplan för utfasning av PVC 
· Tidsplan för utfasning av bromerade flamskyddsmedel (inte bara de som är förbjudna 

enligt EU:s RoHS-direktiv) 
· PVC- och BFR-fria produkter på marknaden 

 
De punkter återvinningen bedömdes på var: 
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· Producenters återanvände/återvinnande av egenproducerade varor 
· Om återtagningen av de egenproducerade varorna tas emot i varje land där produkten 

säljs 
· Tydlig information till konsumenten om återvinningen 
· Rapportering om insamlat och återanvänt avfall innehållande elektroniska 

komponenter 
 
I undersökningen fick Sony Ericsson höga betyg för kemikaliekriterierna. Utfasningen av 
grundämnena beryllium och antimon samt avvecklingen av de äldre laddarnas PVC-sladdar 
och ett fåtal förekomster av BFR är det arbete som återstår. 
 
Sony Ericsson förlorade många poäng på återvinningskriterierna. Ingen återtagning av 
produkterna erbjuds i Thailand, Ryssland, Argentina eller Indien. Företaget rapporterar bara 
antalet återvunna telefoner i Europa och beräknar inte detta som en procent av tidigare 
försäljningar. Sämst blev betyget på informering till konsument om återvinning. I 
miljödeklarationen ges endast en hänvisning till närmaste kontor för återvinningsinformation. 
 
T650i – Den gröna mobilen enligt Greenpeace 
I Greenpeace-undersökningen Searching for Green Electronics granskades 14 ledande företag 
från PC- och mobiltelefonmarknaden. En telefon från vardera av företagen Sony Ericsson, 
Nokia, LG Electronics, Motorola och Samsung studerades. Sony Ericssons modell, T650i, 
blev den mest miljövänliga mobilen med 5,30 poäng av 10. Därefter kom Nokia på 4,4 poäng 
och de resterande företagen placerade sig enligt tidigare nämnd ordning. De kriterier som 
poängsattes var: 

· Användning av giftiga kemiska substanser. Poäng gavs för avsaknad av PVC och BFR 
samt för få tillämpade undantag från RoHS-direktivet. 

· Energiförbrukning. Poäng gavs för laddarens effektivitet (hur mycket den överskred 
kravet från Energy Star i %), tillhandahållen information om energibesparing och 
energibesparande inställningar (som svagare bakgrundsljus, tidigare nedsläckning 
etcetera). 

· Livscykelperspektiv. Poäng gavs för energisnål transport, garanti för livslängd, om 
produkten gick att uppgradera, hur många komponenter som kunde uppgraderas, hur 
många år komponenter finns tillgängliga samt hur pass mycket produkten översteg 
WEEE-direktivets lagliga minimikravet på återvinningshastighet. 

· Innovationer och marknadsföring. Poäng gavs för lättillgänglighet/synlighet på 
hemsidan, analys av energiåtgång vid produktion samt poäng för särskilda 
innovationer. (Greenpeace International, 2008b) 

 
Att Sony Ericssons modell, T650i, vann berodde delvis på att den har en hög 
energieffektivitet för laddaren och att den är fri från PVC, ftalat och beryllium. Laddaren 
överskred Energy Star-kravet med 14%, men än mer kan göras då Motorolas laddare 
uppnådde hela 27%. Att produkten inte är helt BFR-fri, att livslängdsgarantin är dålig, att 
komponenter inte är tillgängliga tillräckligt länge, att ingen/otillräcklig produktionsanalys har 
gjorts gällande energieffektiviteten samt att få speciella innovationer gjorts drog ned 
totalpoängen för Ericssons T650i. På dessa fem kriterier fick samtliga undersökta telefoner 
låga poäng. (Greenpeace International, 2008b) 
 
Källor: 
 
Greenpeace International (2008a), How the companies line up, (Elektronisk) 
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Tillgänglig: http://www.greenpeace.org/greenerelectronics 
 
Greenpeace International (2008b), Searching for green electronics, (Elektronisk) 
Tillgänglig: http://www.greenpeace.org/raw/content/sweden/rapporter-och-
dokument/searching-for-green-electronic.pdf 
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Bilaga C. Produktspecifikation för W890i 
 
På följande två bilder ges närmare specifikationer kring Sony Ericssons modell W890i. 
Bilderna är hämtade från Sony Ericssons hemsida med adressen: 
http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones?cc=se&lc=sv#view=phones&cdl=
1&s=0&detail=0&cmp=1&acc_cid=0&cid=0&cmp_id0=326928&acc_pid=0&pid=326928&
pid_type=phone (Besökt senast 2008-06-04) 
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Bilaga D. Miljödeklaration för W890i 
 
Företaget Sony Ericsson har miljödeklarationer för sina mobiltelefoner på sin hemsida, 
varifrån denna är hämtad. Deklarationen på de två nästföljande sidorna avser telefonen W890i 
och återfinns på adressen 
http://www.sonyericsson.com/cws/download/1/350/318/1203425482/W890__ENV_R1a_EN.
pdf (Besökt senast 2008-09-15) 
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