
Kvalitative Interview  

Til Mobiltelefoner  
 

Interviewperson profil: Kvinde, 74 år, Bosiddende i mindre provinsby på 
Sjælland 

  

  
Har du gamle eller ikke brugte telefoner derhjemme? Hvis ja, hvor mange?  
  
- Nej 
  
  
Når du køber en ny mobiltelefon, hvad sker der så med den gamle du har?  
 
- Ja jeg fik faktisk en rigtig fin en af min familie til jul sidste år, og den kunne jeg 

ikke finde ud af at bruge. Derfor købte jeg en meget primitiv ”ældrevenlig” 
model. Den nye jeg havde fået gik så videre til min datter, den blev simpelthen 
overtaget af hende. Så den gik videre og bliver brugt flittigt. 

  
  
Hvis det nu ikke er muligt at give den videre til en du kender, sender du den så til 
genbrug?  
- Nej det tror jeg faktisk ikke jeg ville gøre.   
Hvordan kan det være? 
- Jeg ville nok være lidt i tvivl om hvor jeg skulle levere den hen. Jeg ved ikke om 

man kan få de firmaer der sælger mobiltelefoner til at tage imod dem. 
Så du er i tvivl om det? 
- Ja 

 
Ved du godt at når mobiltelefoner ikke bliver genanvendt, så er der nogle store 
belastninger for miljøet der følger med?  
 
- Ja  



• Og du er også bekendt med at nogle meget værdifulde ressourcer for 
telefonernes dele desværre går tabt som følge af at de ikke bliver sendt til 
genbrug?  

- Ja, og det er derfor jeg er i tvivl om hvor de skal hen, for at man kan udnytte de 
forskellige dele der. 

  
De her negative konsekvenser jeg snakker om, er det noget som bekymrer dig?  
- Ja, bestemt! 

Er der en specifik ting jeg har nævnt som du bekymrer dig for? 
- Nej, for så stort kendskab har jeg ikke til mobiltelefonen, men helt generelt 

mener jeg der må være nogle ting der kan forædles eller genbruges eller i hvert 
fald uskadeliggøres.  

  
Du siger at du er i tvivl om hvor det skal hen, så hvad tror du kunne få dig til at 
gøre det fremadrettet? Noget der gjorde det lidt mere tydeligt?   
- Ja hvis jeg vidste præcist hvem der tog i mod dem og hvad de brugte det til, så 

ville jeg afgjort vælge det.  
  
Vi arbejder på et designforslag til et fremtidigt genanvendelsessystem som 
kombinerer pantsystemer og leasingsystemer på telefoner. Tror du det ville være 
et koncept du ville have lyst til at benytte dig af?   
- Med hensyn til leasingsystemet ville det nok handle om hvad det ville komme til 

at koste. Fordi jeg bruger ikke min mobiltelefon overvældende meget. Så hvis 
prisen bliver for høj ville jeg nok ikke vælge det 

Ok. Men hvad med pant? 
- Ja! Altså klart hvis man kunne få penge tilbage for at aflevere den, når man 

køber en ny. Det er det jeg mener 
Så det kunne være motiverende? 
- Ja det vil jeg bestemt vælge så 

 
 


