
Kvalitative Interview  

  

Interviewperson profil: Mand, 81 år, bosiddende i mindre provinsby 

 

Har du gamle eller ikke brugte telefoner liggende derhjemme? 

- Jeg har ingen gamle, ikke brugte og heller ingen brugte telefoner liggende hjemme 

 

Hvis du nu alligevel hypotetisk havde gamle eller brugte telefoner liggende, hvad ville du så gøre 
med dem? 

- Så afleverer jeg dem på genbrugspladsen til elektronisk affald 

 

Du siger at du sender dine gamle telefoner til genbrug. Hvorfor gør du det? 

- Det synes jeg jo at man skal gøre, så de ikke bare ligger i skuffen og hober sig op, og 
desuden indeholder de jo en hel del ting som højst sandsynligt kan genbruges. Såsom 
sjældne metaller og forskellige ting. 

Ja. Ja det er rigtigt nok! Men du er vel godt klar over at det er en ret stor udfordring for miljøet 
at mobiltelefoner kan forurene hvis de ikke bliver genanvendt på den korrekte måde? 

- Absolut! Ikke bare forurene, men der vil også være nogle ting vi kommer til at mangle, de 
der sjældne jordarter. Fordi det er nemlig noget specielt alt det man kalder de forskellige. 

Så det er altså noget der bekymrer dig? 

- Ja! 

Og det er specifikt det at vi kommer til at mangle nogle ressourcer? 

- Ja 

Udover mangel på ressourcer kan man sige at det også helt generelt belaster klimaet med 
komponenter såsom litium batterier, er det også noget som bekymrer dig? 

- I allerhøjeste grad! Selvom der er ret store mængder af litium, er det alligevel noget vi skal 
huske at tænke meget på, med hensyn til miljøet 

 



Hvis du nu skulle sætte dig i et sted hvor du ikke bekymrede dig for denne her problemstilling og 
du ikke gik ind for at genanvendelse af mobiltelefoner, hvad tror du så kunne få dig til at gøre 
det? 

- Det ville nok være hvis der for eksempel var en slags ”skrotpræmie” eller noget i den 
retning 

Ok, så noget i den stil ville motivere dig? 

- Ja, hvis nu der ikke var andre former for motivation 

 

Ok, interessant! Det vi arbejder med i vores projekt er et designforslag til et 
genanvendelsessystem for telefoner som skulle fungere som en hybrid mellem pantsystemer og 
leasingsystemer. Når du hører om dette koncept, tror du så at du ville have lyst til at benytte dig 
af det? 

- Ja det ville jeg da tro. Netop sådan noget som at sætte pant på det, det minder meget om 
det jeg sagde tidligere med ”skrotpræmien”, at man måske betalte 400 kr. ekstra for sin 
telefon når man køber den, og så ville man få 400 kroner for den gamle. 

 

Ja så pant er intet problem. Men der er også den anden halvdel med leasing, der kan det jo siges 
at du ikke som sådan ”ejer” din telefon. Hvad synes du om den ide? 

- Det har jeg ikke taget stilling til 

Alligevel vil jeg lige spørge dig: Ideen med at det skulle være en hybrid af pant og leasing, ville 
du synes at det lød interessant? 

- Det lyder fornuftigt! 

Så leasing ville ikke være en slags dealbreaker for dig? 

- Nej…  

 

 


