
9/12/2020 

Lavet af Lezgin Yolal   

Jeg siger i starten en kort introduktion på hvad vi i gruppen har 
snakket om og hvad vi i det her interview kommer til at handle om.  

Informant 1: Er 19 år  

Informant 2: Er 26 år  

 

Interview nr:1 
 
Har du gamle eller ikke brugte telefoner derhjemme? 

  

Informant 1: Ja 

 

Hvor mange?  

 

Informanter 1: 3  
  
  
  

 

Hvad sker der med din gamle mobiltelefon når du køber en ny?  

 Informant 1: Jeg køber en ny telefon, og så giver jeg min brugte telefon 
til min lillebror, ellers så bruger jeg den som backup  
   

Så sender ikke din mobiltelefon til genbrug?  
  

Informant 1: Jeg sender ikke min telefon til genbrug men jeg sender den 
videre til min lillebror   



  

Vidste du at mobiltelefoner er en stor udfordring for miljøet?  

Informanter 1: Jeg havde en ide om det, når du siger det så ja, men 
ellers så ikke 
 
 

  

 

Undersøgelser viser at telefoner forener mere end en flymaskine. Og jeg 
vil gå videre til næste spørgsmål og spørger om 

Er de tidligere nævnte negative konsekvenser af for lidt genbrug 
noget som bekymrer dig?   

 Informant 1: Hvis jeg skal være ærlig, så er jeg ligeglad 

Hvorfor bekymre det dig ikke ?  

 

Informant 1:  fordi jeg ikke tænker på sådan nogle ting  

Så du tænker ikke på det overhovedet vel ? 

Informant 1: Det er ikke noget jeg har i tankerne  

Så du har tanker i nogle andre ting ? 

 

Informant 1: Ja tænker på nogle andre ting, jeg tænker ikke på sådan 
nogle ting. Jeg interessere mig ikke for klima derfor 

  
  

Hvad tror du kunne få dig til at blive bedre til det fremadrettet?  
 
 

 Informant 1: Hvis man fik penge for at genbruge ens telefoner  
  

  



Vil det så ændre din adfærd?  

Informant 1: Ja, hvis man fik penge for det, så ville jeg sende alle mine 
brugte telefoner til genbrug 

Hvad med bekendte, vil det også ændre deres adfærd? 

Informant 1: Ja tror jeg 

 

Har du venner som der har samme tankegang som dig? 

 

Informant 1: Ja tror at der nogle af mine venner som der har samme 
tanker som mig 

 

Og du tror de vil også genbruge hvis man fik penge for det  

 

Informant 1: Ja  

 

 
  

  

  

  

Vi arbejder på at bygge et genanvendelsessystem hvor telefoner 
kan bruges som et pant, leasing system hvor man lease en telefon i 
nogle måneder og efter nogle måneder at man så aflevere telefonen 
igen. Ville det være et godt koncept? 
 

Informant 1: Ja 

 

Ville det være et koncept som du ville bruge? 

 



Informant 1: ja så ved man at det ender et godt sted, når jeg har brugt 
den 
 
 

 

 

Interview nummer 2  
 

Jeg giver samme kort introduktion som jeg gjorde på interview nr 1  

 

Har du gamle eller ikke brugte telefoner derhjemme? Hvis ja, hvor mange? 

 

Informant: 2: Ja jeg har 1 

 

Hvad sker der med din gamle mobiltelefon når du køber en ny? 

 

Informant 2: Jeg plejer at give dem til mine yngre familiemedlemmer 

 

Informant 2: Jeg sender den ikke til genbrug, men man kan godt kalde 
det genbrug når jeg sender den videre 

 

Vidste du at mobiltelefoner er en stor udfordring for miljøet? 

 

Informant 2: jo til en vis grad, altså ved ikke hvor meget det er  

 

Undersøgelser viser at telefoner forener mere end en flymaskine. Og jeg 
vil gå videre til næste spørgsmål og spørger om 

Er de tidligere nævnte negative konsekvenser af for lidt genbrug 
noget som bekymrer dig?   



  

Informant 2: Ja bekymrer det mig, jeg vidste ikke hvor meget det forener 
før nu, og det er lidt foruroligende at det forener mere en flymaskine 

 

Hvad tror du kunne få dig til at blive bedre til det fremadrettet?  
 
 

 

Informant 2: Hvis man kan udvikle et sted, så man kan aflevere sin 
mobiltelefon, altså hvis man fx hvis man skrotte en bil, så går man til et 
sted og får den skrottet, og det samme kunne man gøre her. 

 

 

Vi arbejder på at bygge et genanvendelsessystem hvor telefoner 
kan bruges som et pant/ leasing system hvor man lease en telefon i 
nogle måneder og efter nogle måneder at man så aflevere telefonen 
igen. Ville det være et godt koncept ? 

 
Informanter 2: Ja til en hvis grad, altså vil aldrig føle at det var min telefon. Altså i princippet 
kunne godt være smart fordi man alligevel lægger telefonen til side når du vil have en ny, så 
det kunne godt være smart i sidste ende. Jeg kunne godt finde på at benytte mig det, men 
så skal man også gå i detaljer hvad nu hvis den bliver smadret osv. 

 

 

Informant 2: Er 26 år 
 

 
 
 
 


