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Sammanfattning 

Corporate Social Responsibility (”CSR”), även på svenska kallad företagens 

samhällsansvar, har under de senaste åren fått en allt mer betydelsefull roll i företag. 

Det är av intresse att studera hur olika företag ser på och använder sig av CSR, då CSR 

står för hur ett företag tar sitt ansvar jämtemot sina intressenter. Detta ansvar kan vara 

socialt lika väl som miljömässigt. 

Syftet med denna rapport var att analysera och undersöka vilken påverkan Sony Mobile 

Communications CSR initiativ GreenHeart
TM

 hade på koldioxidutsläppen i en livscykel 

av deras produkter. Studien utfördes med hjälp av att granska Sony Ericsson 2011 

Sustainability Report, GreenHeart
TM

 Blog och en intervju med Pontus Alexandersson, 

Senior Manager Corporate Sustainability Office. 

In analysen framgick det att CSR initiativet GreenHeart
TM

 aktivt hade reducerat 

koldioxidutsläppen i en livscykel, detta kunde ses tydligast i användar-och-transport 

fasen. Däremot kunde inte samma slutsats dras vid komponettillverkningen, där det inte 

var uppenbart hur eller om GreenHeart
TM

 hade haft en påverkan.  
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Abstract 

Corporate Social Responsibility (“CSR”) has over the past years become an important 

role in many businesses. It is of interest to study how different corporations take CSR in 

consideration due to the fact that CSR is defined as the way corporations take their 

active responsibility towards their stakeholders, which could be either environmental or 

social.  

 The purpose of this paper has been to research and analyze what kind of impact Sony 

Mobile Communications CSR initiative GreenHeart
TM

 has had on the three biggest 

impact areas of carbon footprint in a lifecycle for a cell phone. The study has been made 

by reviewing Sony Ericsson 2011 Sustainability report, their GreenHeart
TM

 blog and an 

interview with Senior Manager Corporate Sustainability Office, Pontus Alexandersson 

The analysis showed that the GreenHeart
TM

 initiative has actively reduced the carbon 

footprint in a lifecycle, most noticeably in the utilization and transportation stage. 

However, it was never apparent if GreenHeart
TM

 reduced the carbon footprint in the 

component manufacturing stage. 
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1 Introduktion 

“Corporations have ceased to be merely legal devices through which the private 

business transactions of individuals may be carried on. Though still much used for this 

purpose, the corporate form has acquired a larger significance. The corporation has, in 

fact, become both a method of property tenure and a means of organizing economic life. 

Grown to tremendous proportions, there may be said to have evolve a “corporate 

system” – as there was once a feudal system – which has attracted to itself a 

combination of attributes and powers, and has attained a degree of prominence entitling 

it to be dealt with as a major social institution.” [Berle & Means, 2009] 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett vida omdiskuterat ämne som har historia 

ända från Adam Smith 1759 [Freeman E. , 2010] där diskussionen huvudsakligen 

kretsat kring huruvida ett företag endast har ett ansvar gentemot sina aktieägare, att 

skapa maximal vinst, eller om de även har ett socialt ansvar. Edward Freeman som 

skrev boken Strategic management: a stakeholder approach år 1984 myntade ordet 

stakeholder med definitionen “any group or individual who is affected by or can affect 

the achievement of an organization’s objectives.” [Freeman & McVea, 2001], och 

menar att förtagsledningen har ett ansvar utöver sina shareholders, dvs. till sina 

leverantörer, klienter, anställda etc. Freeman m.fl. uttrycker sig ”Business can be 

understood as a set of relationships among groups that have a stake in the activities that 

make up the business. Business is about how customers, suppliers, employees, 

financiers, communities, and managers interact and create value.” [Freeman, Harrison, 

& Wicks, Managing for Stakeholders: Survival, Reputation, and Sucess, 2007] som 

utgör stommen för modern CSR med perspektiv mot stakeholders. 

Under 2011 såldes det 1 546 miljoner mobiltelefoner, än ökning med 11,1 procent 

jämfört med 2010. [mobiThinking, 2012] Denna höga produktionsvolym medför höga 

krav utifrån ett miljöperspektiv på dessa produkter där Fisher m.fl. uttrycker sig 

”Electrical and electronic products continue to revolutionize communication, 

entertainment, transportation, education and health care around the world. There is no 

sign that this revolution will abate soon…But with new technology leading to new and 

better products for consumers and industry, comes new challenges associated with the 

lifecycle management of these products. At each lifecycle stage, acquisition of material 

and energy feedstocks, product manufacture, use, maintenance, repair, and final 

resource recovery and disposal of wastes, consideration must be given to achieving an 

acceptable balance between environmental impacts, economic growth, and social 

benefits.” [Fisher, Mark, Kingsbury, Vehlow, & Yamawaki, 2006]  

 

  



7 

 

1.1 Bakgrund 

Den 28 augusti 2001 ingick Telefonaktiebolaget LM Ericsson (”Ericsson”) och Sony 

Corporation (”Sony”) i en överenskommelse att gemensamt skapa Sony Ericsson 

Mobile Communications AB (”Sony Ericsson”) som skulle erbjuda mobila produkter 

för kommunikation i sammarbete med 3 500 anställda. [Ericsson, 2001] Under 2011 

levererade Sony Ericsson 34,4 miljoner enheter runt om i världen och estimerades till att 

inneha 10 % av den globala Android-baserade smartphone
1
 marknaden, samtidigt 

presenterades det i oktober månad att Sony skulle förvärva Ericssons andel i Sony 

Ericsson och som därmed skulle bli ett helägt dotterbolag till Sony. [Sony Ericsson 

Mobile Communications AB, 2012] Den 16 februari 2012 meddelade Sony att de hade 

slutfört förvärvet av Sony Ericsson och genomgick namnbyte till Sony Mobile 

Communications (”Sony Mobile”). [Sony Mobile Communications, 2012]  

GreenHeart
TM

 blogg är tillägnad plats för information om Sony Mobiles GreenHeart
TM

, 

och deras arbete inom området hållbar utveckling. GreenHeart
TM

 initierades år 2009 och 

är ett resultat av en lång tids forskning för att ge kunden telefoner som erbjuder ett 

grönare val. De personer som deltar i bloggen arbetar inom olika avdelningar hos Sony 

Mobile över hela världen, från skapande och utveckling till marknadsföring och 

kommunikation. [Sony Mobile Communications, 2009] 

  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna rapport är att analysera vilken påverkan Sony Mobile 

Communications CSR initiativ GreenHeart
TM

 har på koldioxidutsläppen av deras 

mobiltelefoners livscykel. 

 Vilken påverkan har GreenHeart
TM

 på Sony Mobile Communications 

koldioxidutsläpp, och vilka konkreta åtgärder genomförs? 

 

1.3 Avgränsning 

För att besvara frågeställningen granskas tre områden som bidrar till störst mängd 

koldioxid (CO2) i en mobiltelefons livscykel; tillverkning, användarfas och transport 

som tillsammans representerar 88 % av den totala mängden koldioxidutsläpp. [(Sony 

Ericsson Mobile Communications, 2012)] 

Detta val av område bör och skall förklaras för att öka trovärdigheten av den kommande 

slutsaten. För att kunna analysera och beräkna vilken påverkan olika produkter har på 

miljön används en metod som kallas livscykelanalys. I denna metod samlas fakta från 

det stadie att material erhålls till dess att produkten inte längre brukas av konsumenten. 

Sony Mobile baserar sin livscykelanalys på en treårig användningshorisont och ISO 

standarden 14040. Nuförtiden kan även produkterna få utökad livslängd med hjälp av 

exempelvis mjukvaruuppdateringar. I det ultimata fallet av en livscykel lämnas den 

                                                 
1
 Smartpohone är en mobiltelefon som kan utföra med avancerade tjänster än vad de äldre 

generationernas mobiltelefoner kan göra. Dessa har även förmågan att kunna utföra mer avancerade 

databehandlings beräkningar i form av mer avancerade program som kallas ”appar”, dessa kan 

exempelvis vara riktigt webbläsare och spel. Dagens smartphones fungerar även som portabla media 

spelare, kamera, GPS och brukar även har stora högupplösta tryckkänsliga skärmar. 
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använda telefonen tillbaka till företaget, så att delarna kan återvinnas, dock är detta 

slutliga steg helt och hållet upp till användaren. Ett sätt att mäta vilken påverkan en 

produkt har på miljön kan göras med hjälp av att beräkna hur mycket produkten 

påverkar koldioxidutsläppen. För att göra detta måste varje fas i livscykeln analyseras 

och på så vis kan uppskattningar och mätningar göras som sedan kan användas för 

uträkningar av koldioxidutsläpp. När varje uträkning för varje fas har adderats kan 

sedan ett slutgiltigt resultat fastslås, vilket visar hur stor koldioxidpåverkan en viss 

produkt har.  

 
Figur1: Livscykelanalysens olika delar för Sony Mobile 

 

 

1.4 Metod 

Studien utförs genom att granska litteraturen Sony Ericsson 2011 Sustainability Report 

och GreenHeart
TM

 Blog och en intervju med Pontus Alexandersson, Senior Manager 

Corporate Sustainability Office. 
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2 Resultat 
 

2.1 Greenheart Mål 

Ett drivande mål för GreenHeart
TM

 är att ge kunden ett grönt alternativ vid köp av 

mobiltelefoner. Med detta menas att ge kunden en produkt som är mer än bara 

miljövänlig i form av exempelvis miljövänlig färg och återvunnen plast (något som 

Sony Mobile ständigt använder sig utav i sina mobiltelefoner) utan även ge en produkt 

som ständigt minskar koldioxidutsläppen i livscykelns alla faser. Genom att göra detta 

skapas även en hållbar företagsverksamhet. Därför valde GreenHeart
TM

 att år 2008 

fastställa ett mål där företaget skulle minska sina växthusgaser i en livscykel med 15 % 

till år 2015 (baserat på 2008 års värden). 2011 kunde det konstateras att Sony Mobile 

kommit halvvägs med detta mål. Dock är detta inte det enda mål som GreenHeart
TM

 

jobbar mot. I och med att Sony Mobile numera är ett helägt dotterbolag till Sony har 

ytterligare mål satts upp, där det stora målet är att uppnå noll utsläpp vid 2050. [Sony 

Mobile Communications, 2012] Detta är, enligt Pontus Alexandersson, Senior Manager 

Corporate Sustainability Office, något de ser positivt på då de hoppas på att båda 

företagen kan ta lära av varandras fördelar när det kommer till minskning av utsläpp. 

 
2.2 Tillverkning 

Komponenttillverkningen är den fas i livscykeln då de olika komponenterna i en 

mobiltelefon tillverkas. Denna fas bör inte förväxlas med sammanställningen av 

mobiltelefonen, det vill säga, då alla komponenter så som exempelvis skärm och kretsar 

kompileras för att skapa den slutgiltiga produkten. I detta kapitel kommer endast 

tillverkningsfasen av komponeter att behandlas, eftersom denna fas bidrar till mest 

koldioxidutsläpp. 

För att framställa en mobiltelefon krävs många olika delar, där skärm är en av dessa. I 

fallet med smartphones så har skärmen en mycket större roll än vad den tidigare haft i 

mobiltelefoner, eftersom användaren måste interagera med skärmen vid bruk. Detta har 

lett till att tillverkarna har lagt ner stor vikt på skärmar och dess storlek. Det är just 

skärmarna som bidrar till en stor mängd koldioxidutsläpp. Enligt Alexandersson, är 

detta på grund av att det krävs en stor mängd energi för att tillverka dessa avancerade 

skärmar. Detsamma gäller även kretsar, och eftersom den största delen av dagens 

mobiltelefoner består av just dessa delar så får dessa delar en stor betydelse. 

I dagsläget menar Alexandersson att det är svårt att minska koldioxidutsläppen av dessa 

olika delar, mycket på grund utav att delarna kräver mycket energi och att man inte har 

hittat några andra alternativ. För att ha någon form av inverkan har GreenHeart
TM

 en 

ständig kommunikation med sina underleverantörer där de uppmanar dem att 

tillhandahålla information om deras koldioxidutsläpp, denna information kan dock inte 

krävas av underleverantörerna.  År 2011 beräknades denna fas generera 19.2 kg CO2 för 

Sony Mobiles smartphone Xperia
TM

 Arc. 
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2.3 Användarfas 

I den livscykelanalys som Sony Mobile använder sig av för sina mobiltelefoner finns 

det som ovan nämnt tre stora områden, tillverkning, användning och transport. Dessa 

delar påverkar koldioxidutsläppen olika mycket, där t.ex. användningen av 

mobiltelefonen står för den näst största delen av koldioxidutsläppen. I och med att de 

flesta nya mobiltelefoner som säljs idag är smartphones, leder detta till ökad användning 

av mobiltelefonen relativt till tidigare generationer av mobiltelefoner, eftersom de 

moderna mobiltelefonerna kan utföra mer avancerade tjänster. Från 2008 till 2011, och 

introduktionen av smartphones, har användarfasens andel av den totala mängd 

koldioxidutsläpp i mobiltelefonens livscykel ökat med två procentenheter från 16 % till 

18 %.  För att ge kunden ett grönare alternativ vid val av smartphones har Sony Mobile 

producerat Xperia
TM

 mini som har belönats ”Greenest Smartphone 2011-2012” av 

EISA. 

Med tanke på att dessa mobiltelefoner även har avancerade processorer, stora skärmar 

och att internetanvändning står till en stor del av användandet, leder det till att 

mobiltelefonerna måste laddas oftare. Det är vid laddningen av mobiltelefonerna som 

koldioxidutsläppen sker, då varje kilowattimme bidrar till 0.48 kg CO2. 

[BlueSkyModel] Dock är det inte enbart när mobiltelefonen laddas som 

koldioxidutsläppen sker, utan även när laddaren sitter i eluttaget. Detta är på grund av 

att laddaren har en ständig resistans, i Sony Mobiles fall ligger denna på 0.03W (samma 

värde även då mobiltelefonen sitter i laddaren men inte laddas), något som 

GreenHeart
TM

 lägger stor vikt på och ständigt förbättrar, som illustreras i figur 2.  

 
Figur2: Historisk data för den energi som Sony Mobiles mobiltelefonladdare drar då de 

sitter i ett eluttag 
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Ett nytt initiativ som GreenHeart
TM

 introducerat är att upplysa användaren att dra ut 

laddaren när mobiltelefonen är laddad, för att på så vis spara ström och minska 

koldioxidutsläpp. Det ska även tilläggas att Sony Mobiles nya laddare har belönats med 

högsta betyg av Greenpeace ur ett miljöperspektiv. För att göra en uppskattning på hur 

mycket koldioxidutsläpp som maximalt produceras vid användningen av en 

mobiltelefon antas scenariot att laddaren ständigt sitter i eluttaget under mobiltelefonens 

livslängd på tre år. Detta resulterar i koldioxidutsläpp på 0.357 kg, se ekvation 1. 

 

       (     )   (  )                                             (1) 

 

Detta är som sagt endast då laddaren sitter i eluttaget, då mobiltelefonen laddas drar 

laddaren ca 4.25 Watt, för Xperia
TM

 S, vilket sker uppskattningsvis i 3 timmar.(Sony 

Mobile Communicatons, 2012) Detta leder till att ytterligare 6.3 kg CO2 frigörs, se 

ekvation 2, om telefonen laddas varje dag. Total sett bidrar användarfasen, med dessa 

överslagsberäkningar, till 6.7 kg CO2 per mobiltelefon, vilket motsvara att köra en 

dieselbil, som drar 0.45 l diesel/mil, ca 6-7 mil. Dock bör det tilläggas att 

koldioxidutsläppen för en smartphone från Sony Mobile år 2011 stod för mindre 

koldioxidutsläpp än de beräknade ovan, ca 5.8 kg. 

 

        (     )   (  )                                       (2) 

 

 2.4 Transport 

Vid transport av Sony Mobiles produkter används till största dels transportformerna 

flygplan och lastbil. Dessa transporter är beprövade och ger enligt Alexandersson det 

bästa resultatet givet deras preferenser. Sony Mobiles preferenser vid transporter bygger 

på att leverera sina produkter på ett så säkert och ett så kostnadseffektivt sätt som 

möjligt. Anledningen till detta är att Sony Mobile vill ge kunden en hel produkt, utan 

defekter, och till ett bra pris. Transportformerna lastbil och flyg, är beprövade 

kombinationer som tagits fram, detta efter att andra metoder testats men inte gett samma 

resultat. Ett exempel på en metod som har testats men inte använts är båttransport, detta 

eftersom denna typ av transport inte är tillräckligt säkert eller snabb nog.  

Sony Mobile är medvetna om att dessa transportformer genererar en relativt stor mängd 

koldioxid, men för att förhindra och minimera koldioxidutsläppen har de inriktat sig på 

att minska förpackningarna för mobiltelefonerna. Anledningen till att ett stort fokus 

ligger på förpackningen av produkten är på grund av att med hjälp av mindre och 

smartare designade förpackningar är det möjligt att transporterar fler produkter per 

frakt. Detta medför att antalet transporter kan minskas. Mellan åren 2010 och 2011 

minskade Sony Mobile förpackningsvolymen upp till 50 % vilket har resulterat i mindre 

utsläpp. År 2011 beräknades denna fas för stå för 2.6 kg CO2 för en smartphone, vilket 

är en minskning med 24 % från år 2008. Alexandersson berättar även att prognosen för 

2012 är att minska förpackningsvolymen ytterligare.  
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3 Diskussion 

Rapportens syfte har varit att granska och analysera vilken påverkan Sony Mobile 

Communications CSR initiativ GreenHeart
TM

 har på koldioxidutsläppen av deras 

produkters livscykel och vilka konkreta åtgärder som genomförs. Rapporten har 

analyserat de tre dominerande faktorerna som bidrar till störst mängd CO2 i en 

mobiltelefons livscykel, tillverkning, användarfas och transport.  Som tidigare nämnt 

representerar dessa tre 88 % av den totala mängd koldioxidutsläpp som sker, vilket 

betyder att rapporten inte tar hänsyn till de resterande 12 procentenheterna. Denna del 

ska inte tolkas som obetydlig utan är i högsta grad signifikant för att minimera mängden 

koldioxidutsläpp. Med Xperia
TM

 arc som referensmodell motsvarar 12 % 3.84 kg CO2 

per mobiltelefon.   

I de faser av livscykelanalysen som har undersökts i denna rapport, kan det konstateras 

att Sony Mobiles CSR initiativ GreenHeart
TM 

har en klar koppling och påverkan på 

minskningen av koldioxidutsläpp. Detta är tydligast i användarfasen och transportfasen 

där GreenHeart
TM 

har varit och är en ständig och aktivt bidragande faktor till minskning 

av CO2, medan GreenHeart
TM

 har begränsat inflytande på tillverkningen av 

mobiltelefonens komponenter på grund av påtryckningar från marknaden om nya 

högteknologiska komponenter.    

I användarfasen kan det konstateras att laddaren har genomgått en energieffektivisering 

med 77 % från introduktionen av GreenHeart
TM

, vilket även Greenpeace ser positivt på 

då de har belönat Sony Mobile med högsta betyg för deras laddare.
  

Däremot kan det 

konstateras att det reella värdet av koldioxidutsläppen vid användarfasen från 2008 till 

2011, har ökat med 2 procent. 

Något som observerats i användarfasen är att om mobiltelefonerna inte skulle laddas 

varje dag skulle detta leda till mindre koldioxidutsläpp, men för att detta ska ske måste 

batteriet i telefonen ha längre livslängd. För att detta ska vara möjligt finns det ett antal 

alternativ; göra batteriet större, något som anses vara en dålig idé eftersom detta 

påverkar mobilens design eller att istället göra skärmen mer energisnål. Detta är något 

som Sony Mobile arbetar med och har därför släppt en energisnål skärm vid namn 

White Magic Display. Denna skärm kan, om användaren vill, vara antigen energisnål, 

eller vara ljusstark.  

Ett annat sätt att förlänga batteritiden är att uppmana användaren att använda 

mobiltelefonen på ett smart sätt. Detta kan innefatta att exempelvis stänga av viss data 

överföring eller sänka ljusstyrkan. Men det är inte enbart användaren som informeras, 

även utvecklarna informeras så att bättre och energisnålare applikationer kan byggas. 

Även vid transporterna kan det ses att GreenHeart
TM

 har en tydlig influens, främst vid 

förpackningen av produkterna, där förpackningsvolymen minskade med 50 % mellan år 

2010 till 2011. Detta är något som möjligtvis låter som en liten bedrift då GreenHeart
TM

 

kunde påverkat Sony Mobile att använda sig utav exempelvis mer miljövänliga 

alternativ för deras transporter. Det bör därför påpekas att med de preferenser som Sony 

Mobile har, där kostnad och säkerhet är högt prioriterade preferenser, verkar initiativet 

att minska förpackningsvolymen vara det bästa alternativet de har till deras förfogande. 

Att Sony Mobile även kommer att använda sig av mindre förpackningsvolymer för 2012 

tyder på ett aktivt engagemang. 
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Denna rapport har inriktat sig på hur det koldioxidutsläpp som produkterna, från Sony 

Mobile Communications, genererar under deras livscykel och hur GreenHeart
TM 

arbetar 

för att minimera denna. Det måste dock tydliggöras att den mängd koldioxidutsläpp som 

tillkommer under en mobiltelefons livscykel är relativt liten gentemot den mängd som 

hade tillkommit i det fall att telekommunikation inte fanns. Utan telekommunikation 

skulle koldioxidutsläppen vara betydligt större eftersom människor, exempelvis i sådant 

fall, skulle behöva resa med diverse transportmedel för att möta varandra. Globalt sett 

uppskattas 13 % av all koldioxidutsläpp ha sitt ursprung från transporter av olika slag 

(Ericsson), något som troligtvis kommer att stiga.  Detta går att minska med hjälp av 

virituella konferenser i form av web/video/ljudkonferenser. Ibland krävs det att 

konferenser sker på plats, i dessa fall går det även att minska utsläppen genom att 

använda sig av diverse olika mobila informationssystem vars syfte är att sända ut 

trafikinformation till olika mobila enheter, som i sin tur leder till att färre köer uppstår 

som har en direkt minskande effekt på koldioxidutsläpp. (Price, 2012)  

 

Enligt en undersökning gjord av ETNO har det uppskattats att 100 miljoner 

ljudkonferenser skulle spara över 2 miljoner ton koldioxidutsläpp jämfört med att 

fysiskt resa till konferensplatsen. Ytterligare menar ETNO att om 10 miljoner arbetare 

stannade hemma i två dagar och utförde sitt arbete med hjälp av ljudkonferenser och 

datorer så skulle detta leda till en besparing av cirka 11 miljoner ton koldioxid. 

[(International Telecommunication Union, 2011)] 

 

Slutligen bör det tilläggas att GreenHeart
TM

 är ett positivt CSR initiativ då de aktivt 

försöker ge kunden ett grönare alternativ. Detta konstateras i och med att GreenHeart
TM

 

arbetar på flera faser i produktens livscykel, där de ständigt försöker minska 

koldioxidutsläppen. Dock står det klart att smartphones bidrar till en högre grad 

koldioxidutsläpp än de äldre generationernas mobiltelefoner, och det är därför intressant 

att se att Sony Mobile, med hjälp av GreenHeart
TM

, har producerat en smartphone som 

vunnit EISAs pris för grönaste smartphonen 2011-2012 

I vidare studier är det av intresse att undersöka hur introduktionen av LTE och större 

skärmar påverkar koldioxidutsläppen. Detta är i hög grad relevant då denna teknik ännu 

inte är optimerad och kommer därför att påverka batteritiden negativt hos 

mobiltelefonerna. 
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4 Slutsats 
 

Sony Mobiles CSR initiativ GreenHeart
TM

 har en positiv påverkan vid minskningen av 

koldioxidutsläppen i mobiltelefonens livscykel.  

GreenHeart
TM

 initiativet har störst påverkan på användarfasen, där en minskning med 

72 % av energikonsumtionen för mobiltelefonens laddare har skett, sedan 

introduktionen av GreenHeart
TM

 år 2009. Även i transportfasen har GreenHeart
TM

 ett 

stort inflytande, där de har minskat förpackningsvolymen med 50 % mellan åren 2010 

och 2011. De har även arbetat med att förminska förpackningsvolymen för Sony 

Mobiles 2012 års produkter. Däremot fastslås det att en lika tydlig påverkan inte kan 

kopplas till GreenHeart
TM

 i tillverkningsfasen, gällande minskning av koldioxidutsläpp. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
  

Komponenttillverkning: 

 Är det någon specifik komponent som bidrar till extra mycket koldioxidutsläpp? 

o (Om svaret är Ja) 

o Har ni något alternativ till att producera denna komponent? Tex, Är det 

mer miljövänligt att använda sig av en IPS skärm istället för LCD? 

o (Om svaret är Ja) 

o Är detta ekonomiskt försvarbart? 

o Är det humant försvarbart? 

 

 I vilka länder finns era fabriker där ni tillverkar era komponenter (ciricuts, 

displays)? 

o Hur mycket koldioxidutsläpp får dessa fabriker lagligt ge ifrån sig? 

o Hur mycket koldioxidutsläpp enligt er (SMC) får de ge ifrån sig? 

o Hur mycket koldioxid ger dessa fabriker ifrån sig? 

o Finns det alternativ till dessa fabriker som ger mindre koldioxidutsläpp? 

 

 Vilka är era nuvarande mål och lösningar för att minska koldioxid utsläppen? 

Användarfasen: 

 

 Vilka är era nuvarande mål och lösningar för att minska koldioxid utsläppen? 

 Hur kommer era nya ”Fast Charge” laddare att påverka energiförbrukningen? 

 Det finns tre scenarion, enligt oss, när en mobil laddas. Vi skulle vilja veta, om 

det går, ungefär hur många Watt laddaren drar i de olika scenariorna? 

o Laddaren är endast i uttaget, utan att ladda en mobil 

o Har en urladdad mobil i laddaren (dvs laddar mobilen) 

o Har en fulladdad mobil i laddaren 

 

 Har ni några andra lösningar för att sänka energikonsumtionen? Tex ha en 

processor i laddaren som på så sätt vet när den ska sluta ladda 

Transport: 

 

 Hur mycket påverkar förändringen av förpackningsvolymen för NXT serien 

mobiler transporten? (Koldioxidutsläppen)  

 Vilka transporter förekommer mest? 

 Flyg och lastbil, finns krav och mer säkert 

 Har testat kombinationer men 
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o Vilka av dessa släpper ut minst? 

 Kan ni minimera transportsträckorna? 

 
 


