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Abstract

We started the project with introducing the motivation for the project, and

the lack of knowledge the subject had. After this we introduced the problem

definition and what sort of audience the project was meant to communicate

with. In addition we wrote a short text in relation to the Corona pandemic and

what effect it had on the project as a whole. After that we had to incorporate

two terms from our lectures, and what methods from the lectures we wanted

to include in the project. Methods was the next chapter. It includes all the

different communication methods as well as design methodologies we wanted to

incorporate in addition to the terms methods, of which we have used Human

Centered Design, Color Cognitive Mapping, Storyboarding, Lasswell’s Commu-

nication model and AIDA. In addition to methods, we used theories such as

a demographic survey through a questionnaire to understand our audience in

relation to their phone habits. We used the demographic survey in line with a

method called Minerva Model for segmentation of our audience. After methods

and theory we wanted to research the problem and what sort of short term and

long term consequences it would have on society through different sources. In

addition to consequences we also researched what toxic chemicals a smartphone

contained. After this we wanted to analyse the problem in practice with use of

the questionnaire, which we later used to make the demographic research and

diagrams to give a visual representation of the answers. In addition we wrote a

short section of the ethical issues in the production of a phone. After analysing

we went into the design process. We used Color Cognitive Mapping in practice

and stated the consequences and the reasons if phones weren’t being recycled.

We came up with specific solutions that through our research could be able

to solve the problem. We then moved on to the production phase. We used

the methods and theory we specified for, and came up with a low-fi prototype

of the final product. We decided to make use of the storyboard and visualise

it, to make sure the reader understood what the intention of the product was.

We ended the project with discussing what we could have done differently and

what errors might have occured in specific parts of the research. In addition we

concluded and discussed future works for the project.
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1 Indledning

1.1 Motivation

Vi valgte at undersøge emnet og den lille mængde gennemsigtighed det tilbød.

Vi kunne ikke finde nogle konkrete artikler eller skrifter vedrørende emnet.

De overfladiske artikler samt skrifter vi fandt var meget uautoriseret og ingen

eksperter eller lignende havde skrevet deres navn på. Gruppen gravede dybere

og fandt noget viden, dernæst konkludere vi den lille mængde information skulle

ændres.

1.2 Problemfelt

Mobilforbruget står for over to procent af verdens forurening, og kun 11% af

de mobiltelefoner bliver genbrugt.(Skrevet af Blue City, 02-04-2020 | SteenJørgensen,

02-12-2020)

Vi valgte at tage i agt og undersøge nærmere på problemet og hvorfor så lille en

mængde af mobiltelefoner bliver genanvendt. Ressourcespildet i mobiltelefoner

stiger eksponentielt, som senere bliver præsenteret i rapporten. Derfra kon-

staterede vi problemet og formulerede en problemformulering der henholdsvist

gjorde vi kunne undersøge problemet med problemformuleringens perspektiv.

2 Problemformulering

Hvordan kan man få størstedelen, som ejer en mobiltelefon til at blive mere

bevidste om mobiltelefonens forurening?
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3 Projektafgrænsning

3.1 Målgruppe

Ud fra analyse og undersøgelse fandt vi en specifik målgruppe som vi gerne ville

have vores produkt skulle appellere til. Den valgte målgruppe er mennesker der

har en smartphone. Grunden til vi valgte så bred en målgruppe er fordi, i prob-

lemfeltet kan vi fremhæve at kun 11% af smartphones bliver genbrugt. Vi valgte

derfor at vi gerne ville lave en ide til et kommunikativt produkt som skulle in-

formere målgruppen om konsekvenserne, hvis de ikke genbruger deres telefoner.

Informationskampagnen skal informere målgruppen og forhåbentligt skabe en

kæde effekt. Kæde effekten vil bestå af en person der læser kampagnen, derfra

bliver inspireret af den og videreformidler den til f.eks. deres venner, familie

eller andre relateret. Kampagnen skal have noget information om forurenings

tallene som der bliver udledt på grund af mobiltelefonerne, og derfra have en

bredere forståelse for forureningen forårsaget af mobiltelefonerne

Minerva modellen valgte vi at bruge i følge af segmentering og afgrænsning af

den valgte målgruppe. De benyttede segmenter projektet beskriver, er lignende

det violette og blå segment. De valgte segmenter kommer af problemformulerin-

gen og problemfeltet.

Vi har valgt at fokusere på den informerende del i projektet. Udviklingen af

en teknologi som skulle løse problemet, havde vi i overvejelserne, men vi valgte

udelukkende at fokusere på den informerende del, for at oplyse målgruppen om

sæt problem. Den informerende del indeholder en oplysning af målgruppen med

hjælp af kommunikation og fakta. Kommunikationen kan komme af f.eks. kam-

pagner og annoncer på sociale medier, og ved hjælp af kommunikationsteori og

modeller. Vi valgte den informerende del, fordi udvikling af en teknologi som

ville have funktionen, at løse problemet ikke var realistisk i projektets livscyklus.
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Vi valgte at afgrænse til målgruppen fordi, en række målgrupper på forhånd

har viden indenfor bæredygitghed og måske mobiltelefonbranchen. Defra valgte

vi de målgrupper fra, og konstaterede at den anden række af målgrupper var

dem vi skulle fokusere på. Vi indsnævrede målgruppen til et punkt vi mente

var realistisk at kunne bearbejde i projektets livscyklus.

4 Corona afsnit

Pandemien har haft en betydning for gruppens arbejde, da det har givet os en

række udfordringer i gruppen. En af de udfordringer der har været er at det

næsten har været umuligt at få fat i nogle eksperter eller arrangere møder i

forhold til vores arbejdsproces i semesterprojektet. Corona har haft en dårlig

indvirking på gruppens process, når vi skal have indsamlet empiri i forhold til

vores interviews med f.eks. eksperter eller individer, men samtidigt også svært

at arrangere fysiske gruppemøder. Vi havde netop ambitioner om at få kontakt

til nogle udvalgte eksperter som vi kunne interviewe og derfra indsamle noget

empiri til den teoretiske del i projektet.

I gruppen er vi tildeles komfortable med at sidde foran vores computer, da

vi har mulighed for at sidde på taleprogrammer som Teams, Zoom, Discord

m.m. som gør det muligt for os at have samtaler med hinanden, imens der

bliver arbejdet med projektet. En fordel er at vi føler os tryk foran computeren,

og at vi kendte hinanden på forhånd, hvor evt andre grupper, foretrækker man

at holde det fysisk, så vil Corona helt klart have en dårligere indflydelse end i

vores gruppe.
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Områderne hvor Corona pandemien har haft en indflydelse er informationen.

Fordi det var 1. Semester projektet var det meget svært at sætte sig ind i arbe-

jdsprocessen som skolen anlagde til os. Gymnasiet lærte os en indgangsvinkel

og perspektiv til tingene imens universitet har noget af det samme indhold, men

stadig henholdsvis havde nogle forskelligheder. Arbejdsprocessen har derfor på

nogle områder været forsinket og udskudt fordi vi ikke kunne komme i besid-

delse af den tilstrækkelige information relateret til projektet.

Corona pandemien havde en personlig indflydelse på os som vi diskutere i grup-

pen. Følelsen af motivationen der ikke var på niveau som den har været, grundet

vi ikke kunne mødes fysisk og arbejde på projektet. Vi savnede den fysiske kon-

takt man plejer at have, i projektet og have følelsen af at sammenhold, imens

processen af projektet var nuværende. Vi var meget komfortable foran comput-

eren, men den fysiske kontakt var stadig en manglende del af arbejdsprocessen.

5 Semesterbindingen

5.1 Design og konstruktion

Design og Konstruktion er en bundet dimension, hvor vi lærte om Design-

metoder, bl.a. metoder som adfærdsdesign, storyboard, Color Cognitive Map-

ping og Human Centered Design m.m. Design og Konstruktion går ud på at

skabe et design ud fra iterative designproceser, her af man bliver ved med at

redesigne til det løser en konkret problemstilling.

I gruppen skal vi kunne inddrage metoder og teori fra kurset “Design og kon-

struktion”, hvor vi har fået introduceret nyttige viden, som kan være med til at

styrke vores semesterprojekt. Vi indløser semester dimensionen “Design og kon-

struktion”, da vi har valgt inddrage teori og metoder i følge af Human Centered

Design, Adfærdsdesign, Color Cognitive Map og Storyboard.
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5.2 Subjektivitet, teknologi og samfund

Subjektivt Teknologi og Samfund er en dimension, hvor man har en række

værktøjer f.eks etnografiske metoder, som kan benyttes til at konstatere et sam-

fundsmæssigt problem ved at indsamle empiri vedrørende emnet. Derefter in-

debærer faget også analytiske og teoretiske metoder til at vurdere en redegjort

teknologi, og henholdsvist om den kan løse en given problemstilling.

I Basiskursus 2 “Subjektivitet, teknologi og samfund” vil vi inddrage etnografiske

metoder, som vil være oplagt at have med for at indsamle empiri. Under etno-

grafiske metoder vil vi anvende metoder som interviews, observation og validitet.

Vi vil udover inddrage etiske teorier til vurdering af teknologien, herefter vur-

dere en etisk tilgang til emnet. Vi vil også inddrage grundlæggende forståelser af

teknologi og subjekt, for at skabe sammenhænge mellem mennesker og teknologi.

6 Metode

6.1 Etnografiske metoder

Interview

Interview metoden bruges til at stille konkrete spørgsmål vedrørende et emne

til en person, organisation eller virksomheder m.m. Spørgsmålene man evt.

kan stille kan variere på områder af hvilket slags svar man gerne vil mod-

tage. Det kunne f.eks. være et indirekte spørgsmål, hvor man ikke stiller et

konkret spørgsmål, man addere nogle faktorer til så det funktionærer som om

man spørger om noget andet, men gerne vil have svaret på det første. Inter-

view kan bruges i mange udvalgte miljø og er derfor en meget fleksibel metode

som ikke rigtigt har nogle restriktioner når det gælder indsamling af kvalitativ

information. (Steinar Kvale og Svend Brinkmann, Interview Spørgsmål, 2009, side 154-160)
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Vi valgte at bruge interview som en metode, fordi den har en form for flek-

sibilitet vi krævede i en metode for indsamling af kvalitativ information. In-

terview var den nemmeste metode i tilfældet af vores projekt, til at indsamle

den nødvendige kvalitative information, til at adressere problemet projektet

stiller. Fleksibiliteten af metoden kommer af formulerings delen. Spørgsmå-

lene kan formuleres på mange forskellige måder, hvor det egentlige reelle samme

spørgsmål kan give meget forskelligt information, ud fra hvordan man formulere

spørgsmålet, dernæst stiller spørgsmålet til et individ. Vi brugte interview meto-

den til, at adressere vores problemstillingen ved at stille en række spørgsmål til

en række individer i målgruppen, som projektet var rettet imod. Interviewet

gav både nogle forventede svar, men også nogle uventede svar, som vi derefter

kunne videreudvikle efter.

Spørgeskema

Spørgeskema er en metode man kan benytte til indsamling af kvantitativ data.

Det kan være en hurtigt metode til at indsamle så meget information inden-

for et område som muligt uden mange personlige holdninger til spørgsmålene.

Spørgsmålene i et spørgeskema kan både være nogle mere uddybende spørgsmål,

hvor individet der svarer kan formulere nogle meget uddybende spørgsmål,

samt kan det være meget konkrete spørgsmål, hvor svarmulighederne er ja, nej

spørgsmål. Spørgeskemaet er en meget fleksibel metode der kan benyttes i flere

forskellige scenarier og samle meget forskellig information, som adaptere sig til

spørgsmålene. (Noter fra Designantropologisk workshop, 21-09-2020)

Vi brugte spørgeskemaet til at indsamle kvantitativ information. Informatio-

nen blev brugt til styrke vores problemstilling og oplyse læseren om det reelle

problem. Vi brugte også spørgeskemaet til at argumentere for hvorfor vi val-

gte en bestemt løsning fremfor en anden løsning. Ligesom interviewet brugte

vi spørgeskemaet til at adressere problemstillingen og bevise, at det aktuelle

problem er faktuelt.
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6.2 Human Centered Design

Human Centered Design skrives ud fra modellen:

1. Desirability

2. Feasibility

3. Viability

Human Centered Design kan bruges til at undersøge problemstillingen fra et

analytisk perspektiv. Modellen starter med at spørge hvad brugeren har brug

for? Brugerens behov kan findes ved hjælp analytiske metoder samt empirisk

undersøgelse. Feasibility er hvad der er muligt at nå i projektets livscyklus samt

hvad der er organisationelt muligt. Det kan findes ved at pointere mængden af

materiale der er muligt at komme i besiddelse af og hvor stort et samfundsmæs-

sigt problem det er. Hvis problemet er globalt er det smartest at vælge noget

andet hvis man følger modellen. Viability er det økonomiske perspektiv. Det

handler om at være økonomisk realistiske med produktet.

Desirability kan kan vi finde fra undersøgelse og empiri. Det er den bedst mulige

måde at finde præcis, hvad det er målgruppen har brug for. Vi har tænkt os at

bruge interview fra eksperter, hvis vi kan komme i besiddelse af det og empiri

ved hjælp af spørgeskemaer og interview af personer fra målgruppen til at finde

præcist hvad de mangler.
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Feasibility bruger vi til at kigge realistisk på projektet. Vi skal huske at kigge på

hvad der er teknisk muligt, ifølge viden, viden indsamling, information og empiri

indsamling. Hvis der ikke er tilstrækkelig viden indenfor et bestemt område i

emnet, kan det gøre at projektet bliver svækket på et punkt. Det er grunden til

at vi kigger på det med modellen her, for at have et realistisk syn på hvad der

er teknisk og tidsmæssigt muligt at opnå i projektperioden.

Viability er dernæst vigtigt for at planlægge et realistisk projekt. Viability

bruges ikke til at kigge på tid og tekniske aspekter, det bruges til at kigge på

det økonomiske perspektiv af projektet. (Noter fra forelæsningen af Jan Pries-Heje,

08-09-2020)

6.3 Color Cognitive Mapping (CCM)

Color Cognitive Map er en tilgang til anylese af problemer til forså kerneprob-

lemet årsager og konsekvenser. Dette kan give mulige måder til at løse problemet

på. CCM kan bruges til at analysere problematiske sammenhænge, samt til at

analysere systemet udvikling. Problematikker markeret med rødt indikere at

problemet er “Undesirable (Problem as difficulties)”. Problematikker markeret

med grøn er tværtimod “desirable (Problem as Opportunities)”. (Jan Pries-Heje,

Jørn Johansen og Morten Korsaa, Ukendt dato | John Venable, Ukendt Dato)

Metoden Color Cognitive Map vil vi implementere i vores designproces. CCM

kan vi bruge fordi man netop kan finde årsager og konsekvenser udfra et prob-

lem. Hvor derefter vi nemt kan ændre fra undesire til noget vi desire. Grunden

til vi netop vælger at bruge CCM frem for andet er fordi, at vi kan bruge det

til at forstå de problemer vi arbejder med, udvikle en fælles forståelse og så

identificere, samt komme på et designforslag der løser problemet.
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6.4 Storyboard

Et storyboard er en visuel præsentation af en filmsekvens, man nedbryder så

handlingen i individuelle paneler. Skitser tegnes med hvor hver eneste panel har

en ny scene. Ved hvert panel i sit storyboard vil kameravinklen, dialog, skue-

spiller bevægelse blive oprettet som et nyt scene. Grunden til at storyboard

teknikken er smart er at brugeren ville kunne forstå hvordan et produkt skal

bruges, og under hvilke omstændigheder det produkt skulle bruges. (Tomorrow’s

Filmmakers, 20-03-2016)

Storyboard bruger vi til at illustrere, hvordan modtageren møder produktet

for første gang og hvilken effekt det skal have for modtageren. Storyboardet

bruger vi til at fremstille en visuel præsentation af produktet og modtageren.

6.5 Laswells kommunikationsmodel

Den først kommunikationsmodel man kender til blev lavet i 1930’erne af Harold

D. Laswells. Modellen er en enkel metode, som viser sammenhæng mellem af-

senderens budskab og kommunikationens effekt. Laswells fortsatte udviklingen

på denne model i 1948, som også er kaldet de fem H’er. Ifølge Laswells mente

han, hvis afsenderen gjorde det godt nok, kunne man få den ønskede effekt og

få budskabet direkte ind i modtageren. Det er vigtigt at vælge det rigtige me-

die og placering i mediet, så skulle det ønskede effekt nok trænge ind. (Systime

Informatik - Laswells Kommunikationsmodel, Skrevet af forfatterne på Systime, Dato Ukendt)
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Hvem siger?

Det første man skal redegøre for i modellen er, hvem er det som kommunikere

et budskab? Det kunne f.eks. være en organisation, virksomhed, forening eller

studerende. Det er vigtigt at skabe tryghed tidligt i kommunikation ved brug

af et navn som er betryggende for læseren.

Hvad siger de?

Den anden del foregår ved at fremvise sit budskab. Hvad er det for et bud-

skab den eventuelle organisation vil formidle til målgruppen? Læserens indtryk

gælder alt når man skal kommunikere budskabet til dem, hermed er ordvalget

man benytter en essentiel del til at få læseren til at være interesseret.

Hvilken kanal?

Den tredje del handler om at man skal kommunikere budskabet igennem en

bestemt kanal. Kanalen man vælger kunne evt. være sociale medier, informa-

tionskampagne eller en poster. Den valgte kanal man vælger, kan skelne meget

fra målgruppe til målgruppe. Hvis man beskæftiger sig med unge mennesker

kunne de sociale medier være et godt bud, i henholdsvis til hvis man valgte en

ældre målgruppe kunne man vælge noget mere traditionelt som f.eks. en poster.

Til hvem?

Den fjerde del omhandler hvem man vil kommunikere budskabet til. Det kunne

f.eks. være et bestemt segment, alders målgruppe eller virksomheder osv. Det

er vigtigt at være oprigtigt mod den læser man ønsker at kommunikere til.

Med hvilken effekt?

Den sidste del skal fremvise hvilken effekt man ønsker at fremtone. Det kunne

f.eks. være man gerne vil fremsende et budskab i henholdsvis samvirkning af et

emne eller lignende.
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I projektet er det en ide at gøre brug af Laswells Kommunikationsmodel, grundet

dens evne til at planlægge hvordan produktet skal nå og påvirke målgruppen.

6.6 AIDA

AIDA er en kommunikationsmodel der bruges til at analysere eller arbejde med

reklamer og kampagner. AIDA-modellen bruges til at fange målgruppens op-

mærksomhed, samt skabe den ønskede effekt. AIDA er delt op i fire faser og

står for Attention, Interest, Desire og Action.

Attention

Attention står for opmærksomhed eller blikfang, som fanger målgruppens op-

mærksomhed. Det kan være alt fra tekst til store interessante billeder, skrigende

farver eller et tydeligt budskab.

Interest

Interest står for interesse, som skaber interesse for målgruppen. Dette kan sam-

menlignes med en salgstekst, hvor man skaber yderligere interesse og holder

modtagerens blikfang på reklamen eller kampagnen.
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Desire

Desire står for ønske eller begær, som får modtageren til at ønske produktet

eller om at skifte adfærd. Det gøres eventuelt gennem tekst, hvor man skriver

varen på en uimodståelig måde. Modtageren bliver overbevist om fordelene og

derfor ønsker produktet eller om at skifte adfærd.

Action

Action står for handling, som får modtageren til at handle. Det er vigtigt at

vi oplyser modtageren om, hvor modtageren kan få fat i produktet. (Vickie Ravn

Bechsgaard, Ukendt Dato | Systime Informationsteknologi B - 7.5 AIDA-modellen, Skrevet af

forfatterne på Systime, 2015-2019)

AIDA-modellen er en kommunikationsmodel, som ofte eller typisk bliver brugt i

kampagner og reklameindustrien. AIDA er en god metode til at analysere eller

skabe produkt ud fra de fire trin. Vi har valgt at inddrage metoden på baggrund

af de fire trin, som kan være med til at styrke vores produkt.

7 Teori

7.1 Demografisk undersøgelse

Kommunikationsproduktet vi havde i overvejelserne at inddrage skulle designes

ud fra undersøgelser, empiri, men samt noget teori vedrørende demografi. De-

mografi er kort sagt en analyse af befolkningsgrupper. Man beskriver en be-

folkning ud fra mængden af borgere i området, samt deres sammensætning,

udvikling m.m. En demografisk undersøgelse ville være en god metode at ind-

drage, hvis man gerne vil formidle specifikke befolkningsgrupper og undersøge

hvordan de ville håndtere et produkt økonomisk og kulturelt.
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Grunden til en demografisk undersøgelse ville have relevans for projektet er fordi

det ville give en bedre forståelse for den enkelte befolkningsgruppe, og hvordan

det kommunikative produkt bedst muligt kunne designes til en specifikt befolkn-

ingsgruppe. Hvis et kommunikativt produkt skulle designes og appellere til en

bestemt målgruppe er det essentielt at have en forståelse for gruppen for bedst

muligt at kommunikere til dem, og få det budskab ud man ønsker. Hvis det

kommunikative produkt ikke appellere til en udvalgt gruppe bliver det i værste

tilfælde ikke et budskab som gruppen gider at engagere sig i.

Den demografiske undersøgelse ville også blive brugt til at undersøge hvor mange

telefoner personer fra den valgte målgruppe har haft igennem årene. Hvis en

befolkningsgruppe som empirisk set har et mindre tilstrækkeligt kapital, har

haft færre telefoner end en befolkningsgruppe som har kapitalen til at købe nye

telefoner oftere, ville man kunne undersøge nærmere om befolkningsgruppen

med det høje kapital genbruger deres telefoner tilstrækkeligt. Efter den første

undersøgelse kan vi undersøge hvor mange telefoner der bliver genbrugt i de to

forskellige grupper. Hvis en empirisk undersøgelse viser at en befolkningsgruppe

med et mindre kapital er mere tilbøjelige til at genbruge deres telefoner, kan

vi viderearbejde det kommunikative produkt og appellere til gruppen med det

større kapital. (Noter fra Designantropologisk workshop, 21-09-2020)

13 / 78



V2024788370 December 21, 2020

7.2 Adfærdsdesign

Adfærdsdesign er en god måde at skabe design ud fra målgruppens adfærd. Ad-

færdsdesigns hensigt er at designe omgivelserne således, at vi kan hjælpe men-

nesker med at med at handle hensigtsmæssigt. Som adfærdsdesigner spørger

man ikke hvad brugeren mangler, men designer omgivelserne, så det får brugeren

til at træffe det rigtige valg.

Formålet med adfærdsdesign behøver ikke nødvendigvis ændre adfærd med det

samme, men ved nudging. Begrebet “nudging” er når man skubber brugeren i

den rigtige retning og får den adfærd som ønskes. Adfærdsdesign fungerer som

en iterativ process, som bliver testet og justeret, hvis man ikke er tilfreds med

den endelig resultat. På den måde kan man på bedst muligt skabe de ønskede

resultater. (Ashley Brereton Chenna Deveril, 09-08-2018 | Slides fra forelæsningen af Jan

pries-Heje, 2019 )

Vi har tænkt os at gøre brug af teorier omkring adfærdsdesign, da vi gerne

vil have en positiv eller den ønskede effekt. Ved at opnå den ønskede effekt skal

vores produkt skubbe modtageren i den rigtige retning og ikke nødvendigvis

være den fulde ønskede effekt.
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7.3 Minerva modellen

Minerva modellen er en måde at inddele livsstile, hvor det er delt op i fem

forskellige livsstilssegmenter. Det forskellige livsstilssegmenter er delt i det blå,

det grønne, det rosa, det violette og det grå segment.

Det blå segment

Kendetegnende for det blå segment er selvtillid, forbrug og “viden er magt”.

Personer i det blå segment har stærk tiltro til egne ideer, er karriereorienteret

og følger med udviklingen. Personer i det blå segment betragter livet som en

udfordring og er politisk interesserede. Personer i det blå segment interessere sig

for musik, teater og opera på anerkendte steder. De rejser meget, både privat

og forretningsrejser.

Demografisk består det blå segment overvægt af mænd i alderen 20-49 år med

en højere uddannelse med høj indkomst, bopæl i storbyerne og har et stort for-

brug. De er ofte funktionærer, tjenestemænd eller studerende, fordelt over hele

landet.
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Det grønne segment

Kendetegnende for det grønne segment er målrettet aktivitet og en bevidst ind-

stilling til livet. Personer i det grønne segment ønsker at udvikle sig selv i

fællesskab med andre, hvor man er i besiddelse af et idealistisk normsæt. Det

grønne segment går meget op i økologi og er drevet af at ville frelse jorden og

købe mere økologisk end de andre nævnte segmenter. Det grønne segment har

stor fokus på kultur og natur end på materielle forbrugsgoder. Personer i det

grønne segment er udviklingsparat og er klar på at rejse for at udvikle sig per-

sonligt, samt for at lære nye kulturer at kende. Personer går ofte op i etiske og

moralske aspekter, når det kommer til indkøb af økologiske produkter.

Demografisk består det grønne segment af kvinder i alderen 20-49 år, der er

højtuddannede og bor i byen. De er ofte funktionærer, tjenestemænd eller stud-

erende, fordelt over hele landet.

Det rosa segment

Kendetegnende for det rosa segment er tradition, familie og miljøet. Personer

i rosa segment har stor fokus på at familielivet fungerer og føler sig tryg, samt

selvværd i deres bopæl. De går meget op i renhed og orden i hjemmet og specielt

når familien kommer på besøg. I fritiden bruger det rosa segment meget tid på

hjemmebag, kaffe, havearbejde, håndarbejde og at se fjernsyn.

Demografisk består det rosa segment hyppigt af ældre kvinder over 62 år, som

har på baggrund 7 års folkeskole. De er typisk pensionist og har en bopæl i

provinsbyer.
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Det violette segment

Kendetegnende for det violette segment er stabilitet, ensartethed og tradition.

Personer i dette segment er vanemennesker, som foretrækker at gøre tingene på

en måde. De finder tryghed i de kendte omgivelser og sætter pris på “gøre det

selv" arbejde, som småreparationer. De ser både underholdning og sport i tv’et

og sparer op til forbrugsgoder.

Demografisk består det violette segment af ældre mennesker over 50 år, primært

mænd. I dette segment har de en lav uddannelse, med en fornuftig indkomst.

De bor enten i provinsbyer eller landdistrikter, hvor de enten arbejder eller er

pensioneret.

Det grå segment

Kendetegnende for det grå segment rådvildhed, fremmedgjorthed og nydelse.

De er usikre på sig selv og har svært ved at tage stilling til deres valg. De har

en lav selvtillid og har ingen store karrieremæssige ambitioner. De følger med

flokken så godt de kan og er tilfredse med deres stilling. Personer i det grå seg-

ment går meget op i at gemme der usikkerhed og derfor gør meget ud af deres

udseende for at skjule det indre. De går meget op i nydelsen og derfor tager på

rejser, hvor alt er tilrettelagt.

Demografisk består det grå segment af 20-39 årige med en 10. klasse folkeskole

eksamen. Der er en jævn fordeling mellem mænd og kvinder, som typisk arbe-

jder eller funktionær. (Systime Kommunikation og it A - 5.3 Minerva-modellen, Skrevet

af forfatterne på Systime, 2020)

Minerva modellen vil vi gerne benytte til at indsnævre målgruppen til et punkt,

hvor nogle udvalgte segmenter kunne hjælpe med at beskrive målgruppen nærmere

og hvilket behov de har. Derfor hjælpe gruppen til at videreudvikle et koncept

til et produkt.
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7.4 Etiske teorier

7.4.1 Dydsetik

Dydsetik som blev præsenteret af aristoteles filosofi, i de oldtidens græske tider.

Pointen med dydsetikken er at gå efter det gode liv, derfor kan dydsetikken godt

ligge tæt op af nytteetikken. Det har fællestrækket om det mest lykkelig liv.

Lykken skal forstås at individets handling, skal bringe gode oplevelser og lykken

i sig selv.

Så længe et menneske kan stå fast i sine handlinger, samt føle sig tilpas med

de handlinger man påtager sig, og at lykken kan opnås ud fra de handlinger.

Dernæst kan dydsetikken være en etisk korrekt handling. (Egil Bargfeldt, 06-12-

2010)
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8 Substantiel Kapitel

8.1 Hvilken betydning har mobiltelefonens udvikling haft

for mennesket

I 1874 blev princippet bag telefonen skabt af Graham Bell, og sammen Thomas

Watson skabte de sammen den første forbindelse. Telefonen har været under

markant udvikling fra 1874 og op mod i dag, hvor den typiske telefon idag, vil

blive kaldt for en smartphone. (Uswitch, 07-12-2020)

Smartphones har gjort vores hverdag nemmere. Nye apps, eksisterende og ud-

viklede apps gør det muligt for brugerne at nemt få adgang til deres information.

e-mails, nyheder, sociale medier m.m. er nemt tilgængeligt ved få “kliks” på sin

smartphone, hvor blot 10 år tilbage vil det kun være muligt gennem computere,

aviser m.m.

Hvis man ser på smartphones som et underholdnings produkt, har de nye online

services også kendt som “streaming”, og “sociale medier” påvirket den daglige

brug af telefoner i høj grad. Youtube, Netflix, Facebook og flere underholdnings

tjenester kan nemt blive streamet eller set på sin telefon, og dermed underholde

brugerne.

Telefonens opfindelse har haft en stor betydning for mennesket. Fra at være

en tung og fast telefon til en praktisk og kompakt mobiltelefon. Der ingen tvivl

om at en telefon giver så mange muligheder som den gør, i den helt kompakte

udgave, samt gør det muligt at kunne besøge stort set alle tjenester. Smart-

phones kan hjælpe mennesker i alle aldre, hvilket har været med til den store

“boom” af telefoni i verdenen. Elektronik udvikler sig drastisk, og telefoner

vil helt klart blive ved med at gøre brugerens hverdag nemmere. (Amar Ilindra,

27-03-2020)
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8.2 Smartphones påvirkning på klimaet og mennesket

Selvom en telefon kan give mange muligheder for en bruger, er der er helt klart

også nogle negative aspekter der kommer med en telefon.

Miljøpåvirkning

En undersøgelse af Worldwatch Institute, vises det at gennemsnitstiden, for at

en telefon bliver udskiftet er 18 måneder, selvom at en telefon sagtens godt kan

holde helt op mod 5-10 år. (Catalina Logan, 31-10-2018) Den store teknologiske

udvikling har dog været en af de primære grunde til udskiftning af telefoner,

og elektronik generelt. Da en telefon indeholder metaller som kviksølv og cad-

mium, og at kun ca 16% bliver genanvendt, så kan problematikken ses da meget

af det flyder på en losseplads. De giftige stoffer fra telefonerne vil sive ned i

vores grund, og vil have en negativ effekt på klimaet, men også det biologiske

liv. Selvom telefonen kunne være bæredygtig, med lang batteritid og deres “nye”

features, vises det at selve fremstillingsprocessen er 200 gange telefonens vægt.

(Alex Mitchell, 11-2017)

Påvirkning på mennesket

Som skrevet under “miljøpåvirkning” kan de giftige stoffer der siver ned i vores

grundvand eller kommer ud i vores luft, have en en indflydelse på vores sundhed.

En undersøgelse af EPA (Environmental Protection Agency) vises det at hvis

stofferne enten gennem luft eller vores grundvand vil kunne sive ind i kroppen.

Undersøgelsen viser at det vil give en nedsættende funktion i vores nervesystem,

nyrefunktion, immunforsvar, reproduktive og udviklingsmæssige systemer. For

mindre børn vil disse giftige metaller hæmme deres hjerneudvikling. (Catalina

Logan, 31-10-2018)
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8.3 Hvilke konsekvenser har mobiltelefonens resourcer for

bæredygitghed

I dag sker der en stigende interesse for mobiltelefoner og stort set hver dansker

ejer en mobiltelefon, samt på verdensplan har mobiltelefoner eksploderet ekspo-

nentielt i de seneste år. Mobiltelefonen indeholder mange forskellige metaller og

kræver mange ressourcer ved udvindelse af metaller. Udvindelse af metaller er

en krævende process, som forårsager ødelæggelse af naturområder, samt udleder

store mængder CO2 ved indsamling af metaller.

Det siges at 95 procent af ressourcerne bruges på et produkt, før det når ud til

markedet og det er i høj grad et problem. Ud fra et miljømæssigt perspektiv er

det et massivt problem at mobiltelefoner ikke bliver genanvendt, da ressourcerne

på noget tidspunkt vil løbe op.

Mobiltelefonen indeholder masser af metaller og det drejer sig om letmetaller,

tungmetaller og ædelmetaller. Forbruget på at bygge en mobiltelefon, er over

to kg materiale til at fremstille en mobiltelefon, der vejer omkring 150 gram.

Vi har nok ikke åbnet øjne op for emnet endnu, men det kan blive et alvorligt

problem, alt fra hverdags produkter i hjemmet til mobiltelefonen i lommen.
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I mobiltelefonen indeholder der aluminium, bly, kviksølv, cadmium, beryllium,

palladium og hexavalent krom m.fl. I dag benyttes kviksølv primært i kviksølv-

batterier, som bruges i mange ure og fjernbetjeninger, hvor det kan indholde

op til 35 procent kviksølv. Nikkel-cadmium batterier også forkortet til NiCd

batterier er en type der oftest bruges i mobiltelefoner. Problemet med alle de

nævnte tungmetaller bortset fra beryllium er det blevet illegalt at anvende efter

lov indførelsen kaldet RoHS-direktiv. (Skrevet af Palle Vibe, 22-01-2015)

Ud over det indeholder mobiltelefonen også palladium, som er et relativt ukendt

metal, i sammenlignet med sølv og kobber. I øjeblikket har stoffet palladium

bragt opmærksomhed, da prisen på metallet er steget eksponentielt. På nu-

værende sigt er prisen på palladium omkring 600 kr. pr. gram, hvor prisen

steg med 60 procent i 2019 og i løbet af de seneste tre år er den steget med

200 procent. Hvis tabet på mobiltelefonens ressourcer fortsat finder sted, tyder

det at metallet bliver mere værdifuldt og kostbart efter tid. (Skrevet af Blue City,

02-04-2020)

Ud fra et perspektiv vil et ton palladium i mobiltelefoner finde omkring 140

gram palladium og det koster cirka 84.000 kroner. Prisen vil fortsat stige på

grund af efterspørgslen på palladium og det kan resulteres i at mobiltelefoner kan

blive dyrer, da værdiansættelse på palladium stiger, samt mangel på metallet.

En af de faktorer til palladium stiger er at blandt andet bruges til at minimere

forureningen af biler. Palladium kan omdanne giftige stoffer til kuldioxid og

vanddampe, hvilket resulteres i at biler bliver tildeles mere miljøvenlige. I de

seneste år har der været fokus på miljøet og bæredygtighed, hvor fabrikanter

inden for bilindustrien er nødsaget til at gøre deres biler mere miljøvenlige og

der gøres gennem brug af palladium. (Skrevet af Blue City, 02-04-2020)

RoHS-direktiv sætter grænser for indholdet af skadelige stoffer i elektroniske

produkter, grundet af at de ønsker færre skadelige stoffer for at frembringe et

bæredygtigt, sundt og godt miljø. (Skrevet af Miljøministeriet, Ukendt dato)
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Det siges at 50 mio. tons af brugte elektronik produkter blev smidt i elektron-

ikaffald. Ud fra en beregning vises der at en mobiltelefon lever gennemsnitlig

18 måneder, og ifølge de amerikanske miljømyndigheder, smider de over 130

mio. apparater ud, hvor det medfører til over 65.000 tons elektronik bliver til

elektronisk affald.

Der oplyses at 65.000 tons mobiltelefoner, hvert år bliver smidt væk, hvor det

kun er 11 procent af mobiltelefoner der alligevel bliver genbrugt og det omreg-

nes til cirka 7150 tons. Ifølge en undersøgelse fra Nokia, kan man spare energi

nok til at forsyne strøm til 18.500 boligere i et helt år, hvis man genanvender

65-80 procent af materialerne i en mobiltelefon. En moderne mobiltelefon kan

indeholde over 40 forskellige metaller. Almindelige metaller i en mobiltelefon er

typisk 10-16 gram kobber, 3-6 gram tin og 2-3,5 gram kobbelt, hvor det finere

og lang mere sjældne ædelmetaller omfatter 250-350 mg sølv og 34 mg guld.

Det kan måske ikke virke særlig meget, men årligt sælges der 1,2 milliarder

produkter og alene bliver det til 40 ton rent guld og 300-420 ton rent sølv. Der-

for har RoHS-direktivet begrænset anvendelsen af farlige stoffer i elektronik, da

man gerne vil sætte grænseværdier for de sjældne metaller. (Skrevet af Palle Vibe,

22-01-2015)

En undersøgelse viser at hvis 25 procent der er tilhænger af mobiltelefonen

køber en brugt i stedet for at købe den nyeste mobiltelefon på markedet, kan

man spare helt op til 240.000 tons råstoffer. Det kan sammenlignes med drivhus-

gasser fra fire millioner køretøjer. Selvom mobiltelefonen er lille og kompakt,

kræver det en hel del at producere. Derfor menes der at brugte mobiltelefoner

kan være med til at sænke belastningen for naturen, men samtidigt genanvende

og genbruge materialerne bedst muligt. (Skrevet af Blue City, 02-04-2020)
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8.4 Hvilke giftige materialer indeholder mobiltelefoner samt

hvilken betydning har det for bæredygtigheden

Et studie der blev udført af Ann Arbor-Based Ecology Center og ifixit.com i

2012 viser at de 36 forskellige telefoner minimum indeholder et af de følgende

giftige kemikalier: bly, brom, klor, kviksølv og cadmium. De følgende giftstoffer

kan både forurene gennem telefonens livscyklus, men også da materialerne blev

ekstraheret i minerne før telefonens produktion og livstid. I undersøgelsen er

IPhone 5 blevet rangeret som nummer 5 ud af de 36 undersøgte telefoner, i mod-

sætning til den største modstander i 2012 som var Samsung Galaxy S III som

blev tildelt en 9 plads. Undersøgelsen viser at alle telefoner der var inkluderet

i testen indeholdte minimum et giftigt kemikalie. Disse kemikalier som udlede

CO2 i forskellige faser som er: udvindelsen af materialerne fra råmaterialer til

telefonen, når materialer bliver processeret, i telefonens produktionsfase og i

slutningen af telefonens livscyklus, hvis den ikke bliver genanvendt eller gen-

brugt. Emissionerne der fremkommer af udsmidning af mobiltelefonerne er især

problematiske fordi affaldet ender sammen med andet affald, som skal bruges

til andet vis. Ud over udsmidning er der udvindelsens delen fra minerne. Mate-

rialer såsom tin, tungsten og guld kommer fra flere forskellige aktører. En af de

største i følge artiklen er det Demokratiske Republik af Congo. Transport delen

fra Congo ud til fabrikkerne som producere telefonerne er også en synde for

forureningen. Artiklen fortæller at selv den bedste telefon forureningsmæssigt

stadig er fyldt med giftige kemikalier. Kemikalierne kan forbindes med defek-

tioner såsom, fødsels defektioner og forringelse af indlærelsesprocessen.

Undersøgelsen viser at i 2009 var der ca 2,37 millioner ton af elektronisk af-

fald der blev kategoriseret som “Elektronik i enden af deres livscyklus” og skulle

derfor have deres råmaterialer ind i et genbrugscenter. Undersøgelsen viser at

det kun var 25% af det elektroniske affald der ankom til genbrugscentre. Resten

af affaldet kan ende i systemer som blandt andet flode og andre vandsystemer

som forringer kvaliteten på drikkevandet, samt det bidrager til forurening.
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Undersøgelsen blev afholdt for otte år siden og derfor kan man ikke regne med

at telefonerne ikke er blevet mere bæredygtige. I undersøgelsen var der 36 tele-

foner der blevet undersøgt og de havde som sagt alle sammen mindst et giftigt

kemikalie i. Med tiden forventer man at mobiltelefoner bliver mere bæredygtigt

både i processen af udvinding af råmaterialerne, processen af at lave telefonen

på fabrikken og telefonens komponenter når den forhåbentligt skal genbruges,

eller genanvendes. (Skrevet af Healthy Stuff, 03-10-2012 | Skrevet af Karim Pedersen

04-09-2012)

8.5 Hvor meget elektronikaffald bliver der smidt i Dan-

mark hvert år

I Danmark smider den gennemsnitlige dansker omkring 25 kg i elektronisk affald

om året, hvor det samlet bliver til 140.000 ton elektronikskrot. Typisk bliver

affaldet brændt af, hvor det kan slippe ud i miljøet og blive optaget i vores

krop. I danmark smider vi hvert år store mængder genopladelige batterier ud

med affaldet, der eventuelt sider i ældre bærbare eller mobiltelefoner. Ved afkast

af genopladelige batterier, er der nok cadmium til at dække seks fodboldbaner

med tyndt lag.

Det vises at nogle lande er bedre til at genbruge eller videresælge brugte mo-

biltelefoner end andre lande. Stort set genbruges der omkring 15 procent på

verdensplan og i Danmark er det omkring 13 procent af alle mobiltelefoner der

bliver solgt videre når der købes en ny. Der er undersøgelser der viser at oftes

overvejer man ikke rigtig mulighederne og derfor ender mobiltelefoner oftest i

skuffen, hvor de bliver gemt væk. En af de problemer er der tale om når mobil-

telefonen går i stykker, hvor mange bruger tænker eller overvejer ikke en hurtig

reparation, som kan gøre mobiltelefonen klar til brug.
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Derfor bliver der oftest opfordret af aflevere elektronisk affald på genbrugssta-

tioner, som findes mange af landet over. I stedet for at smide elektronisk skrot i

skraldespanden, kan de elektroniske produkter blive sorteret, skilt ad og opdelt

i deres bestanddele og muligvis genbruges i nye produkter. Det siges at op til

85 procent af alt materiale i en mobiltelefon, kan genbruges. Materialet i en

mobiltelefon, behøver ikke nødvendigvis kun genbruges til en ny mobiltelefon,

men eventuel genbruges til andet elektronik. (Skrevet af Blue City, 02-04-2020)

8.6 Hvorfor er det, at nye telefoner gøre det mere besværligt

at genbruge dele fra telefonen

Det er tydeligt at telefoner helt klart er blevet tyndere og vejer mindre, dette

vises til at være et problem for “recyclers”. Det skal siges at det helt klart er

blevet et trend for mobil virksomheder, for at følge det trend ved at fremstille

tyndere telefoner,“Thinner is better”. Dette er med til at møde brugernes krav,

med tyndere og federe design, og det kan ses ud fra virksomhedens salg, det

vises at telefoner der er større og tyndere vil sælge mere en anden version, bla

en af de primære grunde til Apple fremstiller flere versioner af deres telefon

serie. Men hvorfor er det at “Thinner is better” vises at være et problem? Ud

fra et økonomisk standpunkt, er det vigtigt for en virksomhed at profitere, og

ved at gøre telefonerne tyndere, kræver det mere arbejde. Når en telefon bliver

tyndere bliver alt hardware mere kompakt, som vil resultere i at nogle dele vil

tage længere tid at fjerne, og hvis dette ikke kan betales for en virksomhed, vil

interessen i at genbruge dele af telefonen falde. Dette bliver bakket op af en

undersøgelse af Sara Behdad, som er product design analyst fra University of

buffalo, og her siges det at konsekvenserne af at fremstilling af tyndere telefoner,

vil resultere i mere elektronisk spild. (Ewaste , Ukendt Dato)
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8.7 Hvilke metoder er der nuværende i brug ved genbrug

og genanvendelse af mobiltelefoner

For at telefoner ikke bliver elektronisk spild, er det igangsat metoder for at

kunne holde genbrugs mulighederne høje. Generelt bliver genbrugs mulighed-

erne kategoriseret i tre kategorier som består af recycling, donation og cashback

fra virksomheder.

Recycling

Recycling går ud på at man kan aflevere sin brugte telefon til fysiske butikker,

som bliver placeret rundt i landet. Her vil de hjælpe brugerne med at genbruge

deres telefon. Rundt i Danmark er det blevet placeret nonprofit genbrug eller

reparation i fysiske butikker for at holde genbrugs mulighederne høje.

Donation

Donation er typisk er en af de sidste muligheder en bruger vil fortage sig, derfor

er det typisk de helt gamle telefoner som bliver doneret, der stadig kan bruges.

Da nogle lande stadig er under udvikling og ikke har den store mulighed for

elektronik, vil brugte gamle telefoner hjælpe for at skabe et mere elektronisk

samfund.

Cashback

Den sidste og helt klart nyeste mulighed er at man får en sum penge for at

aflevere sin gamle telefon. En af mulighederne som Apple tilbyder er deres

GiveBack program, her er det muligt at aflevere sine gamle Apple produkter,

som giver en discount til det nye produkt man køber.

Det blev estimeret at ca 1.5 milliarder telefoner blev købt i 2017, og så længe

at vi ikke genbruger vores gamle telefoner vil det øge elektronisk spild. En un-

dersøgelse af United Nations viste at ca 45 millioner ton elektronisk spild blev

kasseret hvor kun blot 20 procent blev kasseret kontrolleret. (Consumer Reports,

22-4-2018)
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8.8 Nedrivning af naturlige områder for udvindelse af rå-

materialer

Der er ingen tvivl om at telefonens materialer ikke kommer ud af det blå, der-

for er der områder der er skabt til at kunne mine disse specifikke materialer

som skal bruges. Som nævnt tidligere i vores rapport, kræver en telefon guld,

kobber, tin m.m. for at kunne virke elektronisk. En rapport fra NOAHs inter-

nationale netværk har det vist sig at for at kunne skaffe disse materialer bruger

man naturlige områder til at kunne udvinde dette. (NOAH, 12-04-2012)

Dog vises det at i nyere tid er efterspørgslen steget markant, ved den nu-

værende stigning i vedvarende energi, og den store industrielle forandring til

hverdags elektronik har været en ledende faktor til den stigende efterspørgsel.

Da efterspørgslen stiger vil de nuværende dedikerede områder ikke være i stand

til at supplere alt materiale, og vil kræve nye områder, som så leder op til det

ideelle problem. Det vises at disse nye områder er naturområder som skove

m.m. Siden at skove bliver nedrevet i lande som brasilien, som efterfølgende har

vist en lokalt økonomisk vækst fra bla det fældede træ og solgte jordområder til

fremtidig udvinding af råmaterialer eller mineraler. Dette adskiller sig fra den

generelle globale plan ift klima, vil en forklaring på denne problemstilling blive

forklaret i næste afsnit. (Videnskab, 02-08-2009)

Udover at man begynde at hamstre på naturlige områder, er det helt klart en

klima påvirkelig metode man bruger til at udvinde disse materialer. Det vises

at ca det der svarer til halvdelen af det udløste kulstofemissioner stammer fra

udvindings projekter. Den globale efterspørgsel på materialer, har siden 1970

op mod idag tredoblet. (Jonathan Watts, 12-03-2019)
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For oven ses en analyse, hvor stort den globale produktion af forskellige type

materialer har været siden 1900. (Theo Henckels 17-01-2017)

8.9 Hvilke mål på globalt plan bliver der arbejdet på i dag

Det er ingen overraskelse at, for at kunne holde CO2 udslippet nede, nytter det

ikke kun at et land gøre det, men alle som i en fælles aftale. FN’s verdens mål for

bæredygtig udvikling har præsenteret mange former for bæredygtig omstilling,

men den vi er interesseret i er kategorien “Ansvarligt forbrug og produktion”

Under denne kategori er der nogle delmål, her bliver der præsenteret mål i form

af tal, og dem vi er mest interesseret i er følgende.

• 12.1

– "På globalt plan skal man opfylde en bæredygtigt forvaltning effektiv

udnyttelse af naturressourcer inden 2030”

• 12.4

– “Kemikalier og affald skal miljøforsvarligt blevet hånderet og smidt

ud"

• 12.8

– “Alle skal skal have et kendskab til hvordan man begynder på en

bæredygtig omstilling” (Tre mål taget fra FN’s miljøaftale | FN, Ukendt dato)
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Med disse mål betyder det at man skal indgå i en international aftale hvor stort

set alle lande skal afgive deres klimaplan, og følge en ordning som følgende vil

blive forklaret. De 10 mest bæredygtige lande herunder Danmark befinder sig

i EU, derfor har vi søgt lidt nærmere på hvorfor andre lande ikke er så langt

med. Rundt i verden bliver lande opdelt i I-lande og U-lande.

Hvis vi kigger på billedet til ovenfor bliver der illustreret hvor godt et land

omgås med selve klimaet, altså om de egentlig tager action til problemet. FN

mente derfor at vi skulle få alle lande med på banen, og dermed dannede fælle-

saftalen også kendt som Paris aftalen. Kort fortalt går Paris aftalen ud på at

man laver en international aftale som vil begrænse udledning af drivhusgasser

ved at forøge den grønne omstilling. I 2016 lykkedes det så at få 188 ud af alle

196 lande, med til at indgå med i aftalen. Generelt er grunden til at et U land

ikke har en god klimaplan, er fordi de ikke har en stabil økonomi, og at folk

kan tjene penge på f.eks at fælde træer, brændsel osv, som giver dem evnen i at

overleve. Derfor har Canada som en af landene været med til at støtte disse U

lande med penge for at hjælpe lidt på deres økonomi. (Adam Shirley, Ukendt Dato

| Government of Canada, 23-06-2020 | Government of Canada, 30-07-2020)
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9 Analyseafsnit

Eftersom vi har indsamlet viden omkring mobiltelefonens konsekvenser, vil vi

gerne udarbejde en løsning, som kan være med til at skabe positive resultater. I

gruppen har vi udarbejdet et spørgeskema, hvor muligheden for at kunne deltage

i denne undersøgelse var gennem sociale medier. Formålet med indsamling af

empiri er at vi gerne vil frem til et resultat som vi arbejdede med i forhold til

udviklingen af vores produkt.

9.1 Spørgeskema

Spørgeskemaet går udelukkende ud på at indsamle information omkring indi-
videts holdninger til den konkrete problemstilling. Spørgsmålene blev formuleret
på et niveau hvor ethvert individ ville have evnen til at processere spørgsmålet
og henholdsvis give et svar.

Spørgeskemaets indhold

1. Hjemby (Ikke obligatorisk)

2. Alder (Ikke obligatorisk)

3. Køn (Ikke obligatorisk)

4. Hvor mange telefoner har du haft gennem tiden?

5. Hvor mange år går der før du køber en ny telefon?

6. Har du nogensinde tænkt over at genanvende eller genbruge din gamle
mobiltelefon, hvorfor/hvorfor ikke?

7. Ved du hvor eller hvordan man genanvender eller genbruger gamle mobil-
telefon?

8. Hvad skal der til for du genanvender eller genbruger din gamle mobiltele-
fon?

9. Kender du nogle der genanvender eller genbruger deres gamle mobiltele-
foner?

Spørgeskemaet indsamlede 80 svar fra forskellige individer der kommer fra forskel-

lige regioner rundt i landet. Besvarelserne bruges til at udforme et produkt, der

kan løse den fremskyndede problemstilling.
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Diagrammet viser svarene fra spørgsmålet “Hvad gør du med din gamle mobil-

telefon, når du køber en ny?” Meningen med spørgsmålet var at projektets frem-

gang skulle bruge statistik vedrørende hvor mange der genbruger på forhånd,

før produktet skulle produceres. Ud fra diagrammet kan man analysere at over

50% af individerne der har givet svar, gemmer deres telefoner derhjemme i en

skuffe eller lignende. Diagrammet viser også at 10% af individerne smider deres

telefon væk, og derfor hverken genbruger eller gemmer telefonen. De resterende

er de individer som allerede benytter genbrug og genanvendelses teknikker, og

har allerede en forståelse for hvordan og hvor man gør, men de resterende som

ikke gør det, er dem produktet skal informere.
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Vi vil dermed først undersøge gennem den demografiske undersøgelse, at adfær-

den kan ændre sig for hvor man befinder sig i landet. Som udgangspunkt i vores

spørgeskema fandt vi ud af, tendensen for mere hyppigt at skifte sin telefon,

kunne ses inden for københavnsområdet. Det ses at en telefonen i gennemsnit

bliver skiftet ud hver anden til tredje år, hvis man er bosat nær københavns

området. Hvis vi ser på de andre landsdele, kunne vi se, at tendensen for ud-

skiftning var fra tre til fire til år.

Sammenhængen begynder at vise sig, med det skrevet foroven, når vi ser på

hvor mange telefoner personerne har haft. Ud fra dem der har bosat sig i køben-

havnsområdet, ses det at de i gennemsnit har haft fem eller flere telefoner. Da

vi ser fra de, der bor i andre landsdele var tendensen omkring tre til fire.

Dog vises det, at stort set alle der har besvaret vores spørgeskema, med nogle

undtagelser ikke har det store kendskab til hvilke muligheder der nuværende

findes, for at kunne genbruge sin telefon. Udover har det vist sig at ca 56% ud

af 80 besvarelser er ikke bevist om hvordan de kan genbruge deres telefon, altså

ift hvilke muligheder der i dag. (Bilag 2)
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Hvis vi bruger vores kvalitative interview, kunne vi se den samme adfærd, som

vi også så i vores spørgeskema. (Bilag 1) I vores interview hørte vi lidt om, at

der var en frygt for hvad der sker med sine gamle data, dette belyste os for en

ny grund til problemet. Hvis vi giver et tilbageblik på vores spørgeskema, ser

vi få tilfælde der siger det samme.

Vi kan også se en tydelig sammenhæng med det kvalitative interview og spørgeske-

maet, når det handler om hvor oplyst man er. Oplysningen omkring genbrug

af telefoni, og dette kan sammenlignes til de 56% i vores spørgeskema, der ikke

ved hvordan man genbruger i dag. I interviewet nævner de at den handler om

at oplyse mennesker vedrørende problemet, og hvis vi igen ser tilbage på vores

spørgeskema, mener 18% af de 80 svarende det samme. (Bilag 1 & 2)

9.2 Segmentering af målgruppe

Det blå segment er i Minervas teori højtuddannede, men mangler stadig den

politiske miljøorientering, som det grønne segment indeholder. Derfor ville vi

benytte deres forudgående viden til at oplyse dem om miljøproblemerne, mo-

biltelefon branchen skaber. På den anden side af segmentet har de i teorien

også den højere indkomst end en række af de andre segmenter. Den høje in-

dkomst kan derfor give dem muligheden for at købe en ny mobiltelefon oftere

i henhold til rosa segmentet. Hvis de derfor vælger at købe en telefon hvert

andet år er der i teorien mere elektronisk affald at tage sig af. Den høje prestige

som modellen viser segmentet indeholder kan være i forhold til materialisme

indenfor teknologi som segmentet viser. Derfor i modellens teori ville segmentet

prioriterer en dyrere telefon over en billigere eller ældre telefon, som kan skabe

mere elektronisk affald.

Vi kan sætte sammen hæng mellem det blå segment og vores spørgeskema, da

vi kunne se en tydelig forskel i dem fra københavnsområdet og andre landsdele.

(Bilag 1) Hvis vi undersøger nærmere kan vi se at det blå segment generelt har
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flere penge til rådighed, og det man typisk ser er, er at de velhavende generelt

bevæger sig ind mod københavnsområdet. Dog er det svært sigende, da det helt

klart også er dyrer at bo inde i københavn. (Jonas Schytz Juul, 20-08-2010)

Det violette segment også beskrevet som det pragmatiske er et segment der

prioriterer materialisme og nationalisme over miljøorientering. Minerva mod-

ellen viser at det violette segment har en tendens til at være lavere uddannet

end f.eks. det blå segment. Udfra fra dette perspektiv valgte vi at målgrup-

pen skulle informeres vedrørende forurening inden for mobiltelefoner. Modellen

viser at segmentet har en middel prestige, altså de stadig vælger materialistiske

ting, men i ikke i særklassen som det blå segment. Den midle prestige viser at

de stadig godt kan lide materialistiske produkter, men vælger måske ikke det

nyeste produkt. I tilfældet af dette er der stadig tale om elektronisk affald, men

en ældre version af produktet, og i nogle tilfælde et produkt som er mindre

bæredygtigt fordi produktet blev produceret før udviklerne havde den samme

viden som det nyeste produkt. Den høje indkomst kan også hjælpe til at løse

problemstillingen for det violette segment, fordi de har den tilgængelige kapital

i teorien til at vælge det miljøorienteret valg.

9.3 Etiske dilemmaer ved konstruktion af telefon

Som vi ved fra vores Substantiel kapitel består telefonen af mange dele, hvor

vi fandt ud af at nogle af delene kommer fra områder som Den Demokratiske

Republik Congo. Desværre er det stadig et land som gør brug af slaveri, ved

mineral minerne i congo. Minerne er typisk styret af militser, som tvinger

børn, kvinder og mænd i arbejde i alle aldre. De mennesker der typisk befinder

dig i minerne, er blevet kidnappet eller er bosat i et område kontrolleret af

militserne. Hvis de ikke gør arbejdet, bliver de tortureret eller værste tilfælde

skudt. (Freetheslaves, Dato Ukendt)
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Hvis ser på de etiske og moralske problemstillinger i forhold til det, som vi un-

dersøger, nemlig telefonen. Sandsynligheden for at nogle af delene er udarbejdet

af tvunget arbejde. Børn, kvinder, og mænd bliver tvunget i at arbejde, som

vil adskille sig fra den lykkelige handling. En af de hovedsagelige problemer der

er med slaveri, er at det byder på menneskerettighederne.

Menneskerettighederne bliver beskrevet som det det “frie liv” og samt er det

er punkt det beskrevet som “Ingen må gøre dig til slave”, “Al slaveri og men-

neskehandel skal være forbudt. Mennesker er ikke en handelsvare.”. Slaveri vil

dermed helt klart bryde på menneskerettighederne, som hvert menneske har ret

til. (Retsinformation, 29-03-1976)

Da vi har valgt at tage udgangspunkt i dydsetikken, vil vi helt klart point-

ere det gode liv skal prioriteres frem for andet. I vores tilfælde vil brud på

dydsetikken betyde at man som individ kan acceptere at man er skyld i ulykke-

ligt liv som resultat af ens handlinger. Så hvis man forestiller sig at man køber

sig en ny telefon, vil man direkte giver fortjeneste til de militser, som lever af

udnyttelse undertrykte grupper i Den Demokratiske Republik Congo.
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10 Design process

Vores hovedproblem eller kerne problem, er “Telefon ikke bliver genbrugt”. Vi

identificere årsagen, som vil være den gældende skyld til problemet. Vores

årsager består af, “Mennesker er ikke bevidst om problemet”, og dette vises ud

fra vores spørgeskema, at folk ikke generelt er bevidste om problemet. Hvis vi

ser på “Mennesker ikke får penge for deres gamle telefon” fandt vi ud af det

med at få penge får sin gamle telefon, var et af punkterne belyst i spørgeskema

i forhold til “Frygt for data bliver lækket” Vi fandt ud af i vores spørgeskema

og interview at folk generelt er bange for at alt sit data vil kunne blev lækket.

(Bilag 1 & 2)
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Når vi har fundet vores årsager til vores problem, skal vi så fokusere på hvad

konsekvenserne ved problemstilling “Jordens ressourcer bliver hamstret”, er der

ingen tvivl om, hvis telefonen ikke bliver genbrugt, eller elektronik generelt,

vil det kræve yderligere hamstring på jordens ressourcer. Som en tilføjelse

“færre muligheder for fremtidig produktion”, det giver logisk mening, da jordens

ressourcer ikke er uendelige.

Desirable. (løsningskort)

Efter vi har identificeret årsager og konsekvenser, anvendte vi metodens andel

del, som er at identificere de mulige løsninger til det givne problem. For eksempel

vil de tre kriterier blive opfyldt i vores “årsag” segment vil det være med til at

øge omstilling og vil dernæst resultere i mindsket CO2 udledning, og hamstring

på ressourcer.
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10.1 Kravspecifikationer

Det er vigtigt at vi i gruppen kan udarbejde kravspecifikationer til vores pro-

dukt. Vores kravspecifikationer skal tydeligt beskrive vores krav til produktet og

derfor har vi tænkt os at gøre brug af “kan og skal” krav, hvor man inddeler de

krav der ønskes til produktet. Det er vigtigt for os at beskrive “hvad” produktet

skal kunne og ikke “hvordan” produktet skal konstrueres. Det er en god metode

til at illustrere, hvad vi gerne vil med produktet.

Når det så er gjort, er det vigtigt for os at kunne udarbejde en test af vores

kravspecifikationer. Ved at udarbejde en test kan vi tage stilling til hvordan

vores produkt skal testes og om produktet lever op til de stillede krav. I grup-

pen er det vigtigt at vi tester de opstillede krav, fordi hvis kravet er formuleret

på en måde, som gør det svært eller umuligt at teste, skal vi omformulere dem

iterativt. Vi skal derfor omformulere kravene, så det således gør alle krav test-

bare. (Systime Projektarbejdet - 5.2 Kravspecifikation, Skrevet af forfatterne på Systime,

Dato Ukendt)
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10.2 Kan og Skal Krav

Skal Kan

Bæredygtigt Æstetisk udseende

Minimere ressourcespildet (forbedre

genbrug/genanvendelsesevnen)

Brugerguide

Intuitiv Informere om mobiltelefonens CO2 kvo-

tienter

Let tilgængeligt

De valgte krav kan argumentere hvorfor vi valgte dem frem for andre, samt

hvorfor vi valgte at et bestemt krav skulle være skal i stedet for kan.

Bæredygtigt

Bæredygtigt valgte vi fordi projektets problemformulering er givet “Mobilfor-

bruget står for over to procent af verdens forurening, og kun 11% procent af

de mobiltelefoner bliver genbrugt.”. Ud fra problemstillingen konkluderede vi

at hovedbudskabet i projektet skulle være bæredygtighed. Vi valgte derfor at

inkludere Bæredygtighed som et skal krav.

Minimere ressourcespildet (forbedre genbrug/genanvendelsesevnen)

Problemanalysen indeholder fakta vedrørende problemet af en ikke tilstrække-

ligt mængde genbrug af telefoner. Minimere ressourcespildet ville derfor være

en oplagt funktion produktet skulle indeholde for at løse problemet som proble-

manalysen påviser. Kravet ligger under skal fordi det ligger som et underemne

til bæredygtighed.

Intuitiv

Kompleksiteten af produktet må ikke overskride intuitionen med produktet.

Hvis produktet bliver for avanceret for den gennemsnitlige person, vil produk-

tet ikke være logisk og intuitivt for brugeren. Hvis produktet indeholder noget
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interaktivt er det vigtigt den ikke overskrider den gennemsnitlige persons evne

til at interagere med den. Vi valgte intuitiv som et skal krav fordi komplek-

siteten ikke må ikke overskride brugervenlighed og logikken bag produktet. Vi

valgte derfor at sætte det æstetiske udseende lavere ned i prioriteringslisten, og

indsatte den som et kan krav.

Let tilgængeligt

Let tilgængeligt er et skal krav fordi hele målgruppen skal have muligheden for at

benytte produktet. Hovedprincippet i produktet er genbrug og genanvendelse,

derfor hvis det kun er udvalgte demografiske grupper som f.eks. dem som har

et mere tilstrækkeligt kapital der har adgang til produktet, ville produktet ikke

mindst udelukke en række mennesker for at benytte produktet, men ikke være

succesfuldt i følge af at den kun lader bestemte grupper af menneske genbruge

og genanvende deres telefoner.

Æstetisk udseende

Udseendet på produktet blev prioriteret lavere grundet funktionaliteten var

vigtigere. Funktionaliteten blev sat over udseendet grundet, produktets funk-

tion er budskabet. Hvis budskabet ikke er klart og virker, så kan produktet

ikke fungere optimalt. Udseendet på produktet blev derfor sat som et kan krav.

Hvis den tilstrækkelig tid til at producere produktet kan findes efter projektets

livstid kan et godt udseende adderes til produktet.

Brugerguide

En brugerguide eller manual til produktet vil altid være et plus at have med

når man skal sælge et produkt. Vi valgte at prioritere det lavere fordi vellykket

design kan løse det for os uden at vi skal lave en manual. Adfærdsdesign kan

forårsage at produktet er intuitivt på et plan der gør at produktets funktion

kan sige sig selv, ved blot at kigge på det.
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Informere om mobiltelefonens CO2 kvotienter

Hvis produktet skal være succesfuldt er det vigtigt at intuitionen og budskabet

med produktet er klart. Produktet kunne derfor informere om CO2 kvotienter

som mobiltelefonerne indeholder. Kravet ville være mest optimalt i relation til

en informationskampagne, poster eller andet lignende kommunikation. Vi valgte

den som et kan krav fordi brugeren ikke skulle være overvældet med informa-

tioner så snart de nærmer sig produktet.

I gruppen skal vi brainstorme over, hvilket ideer der muligvis kunne være vores

endelig produkt. Derfor har vi i gruppen idegenererede nogle ideer, for hvordan

vi muligvis kan forhindre ressourcespildet i mobiltelefoner. Brainstorm er en

god metode til idegenerering, der anvendes når vi skal udvikle nye produkter

eller videreudvikle eksisterende produkter. I gruppen har vi skrevet alle vores

ideer i et dokument og skrevet dem ind nedenfor.

10.3 Brainstorm
1. Pantsystem for mobiltelefoner

2. Informationskampagne

3. Smartphone med nemt udskiftning af komponenter

4. Fysiske butikker der tager imod mobiltelefoner

5. Tv Reklame

6. Sortering i hjemmet

7. Læringsspil

42 / 78



V2024788370 December 21, 2020

10.4 Begrundelse for de individuelle løsninger

Pantsystem

Ideen med et pantsystem er vi vil opfordre folk til at genanvende eller genbruge

deres gamle mobiltelefoner, som de ikke længere bruger. Det vil sige at en slags

pant boks, som ligger offentligt i fysiske butikker, hvor man kan aflevere sin

gamle telefon og enten få noget form af cashback eller rabat af næste købte

mobil.

Problemet er at man ikke skal fokusere på et system der minder meget om

flaskepant, da vi allerede i dag kan gå ned i fysiske butikker og aflevere brugte

mobiler til genbrug eller gensalg. Samtidig vil flaskepant blive hurtigt dyrt,

da mobiler og elektronik har en kompleks sammensætning i forhold til flasker.

Ifølge Birgitte Hass, som er administrerende direktør i IT-Branchen, og hun

fortæller “Det er kompliceret at skabe et pantsystem med udgangspunkt i det,

vi kender fra flasker. IT-udstyr er sammensat af langt flere dele og indeholder

farlige kemiske substanser.". Hass mener at vi skal videreudvikle konceptet med

fysiske butikker som finpudser og videresælger brugte telefoner, da det udgør

en stor forskel. (Rune Fick Hansen, 23. August 2018)

Informationskampagne

Ideen med en informationskampagnen er at oplyse brugeren om bæredygtighed.

Det kan bruges til vores fordel at designe en kampagne som har formålet at in-

formere brugeren om bæredygtighed i følge af mobiltelefoner. Kampagnen skal

være en reklame som oplyser folk på de sociale medier. Kampagnen skulle have

en smule fakta i toppen eller siden for at læseren kan sætte sig ind i det globale

problem mobiltelefonerne skaber hvis de ikke genbruges eller genanvendes. I

toppen af kampagnen skal der skabes noget blikfang ved hjælp af nogle farver

som kan skabe blikfang f.eks. rød, gul og grøn osv. Det gyldne snit kan også

benyttes for at sikre læseren, ser budskabet før noget andet.
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Mobiltelefon med udskiftelige komponenter

En mobiltelefon med udskiftende komponenter er en innovativ ide og kan være

en ideal ide løsning, som kan løse mange af de problematikker mobiltelefo-

nen bringer. Ideen med en mobiltelefon med udskiftende komponenter er at

man aldrig skifter hele telefonen ud, ligeså snart der kommer noget nyt ud på

markedet. Hvis du har brug for et bedre kamera, skifter du selve kamera kom-

ponentet ud, hvis du har brug for en bedre skærm, skifter du skærmen ud, så

enkelt er det. Det minder allerede noget om vi har haft kendskab til før, og det

har netop samme princip som en selvbygget stationær. Du bytter de dele ud,

der ikke opfylder dine krav til gaming eller hverdagsbrug, og derfor mener vi at

dette koncept kan bringes videre til mobiltelefonen.

Ideen med denne specifikke mobiltelefon er at reducere elektronikaffaldet, da

det ville betyde at man kun nøjes med udskifte komponenter, som for eksempel

krævede en opdatering eller udskiftning, men ikke hele telefone

Mobiltelefonen skal virke simpel og være brugervenligt for de nye bruger som

kommer til at modtage produktet for først gang, da det er et nyt koncept på

markedet. Mobiltelefonen skal virke efter definitionen af “Plug and Play”, det

betyder at komponenten skal kunne tilsluttes på enheden på en nem måde, og

skal virke lige så snart den tilsluttes uden problemer. (Skrevet af Luke Pensworth,

07-03-2020)

Fysisk butik

Fysiske butikker som tager imod mobiltelefonerne og derefter sælger dem, eller

sender dem videre til en genbrugsanlæg. Den fysiske butik vil som selvstændig

ikke kunne fungere grundet den har brug for eksponering. Eksponering og mar-

ketings delen vil kunne gøres gennem en facebook side eller ved hjælp af nogle

andre sociale medier.
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Swappie er et selskab der har bevist at marketing på sociale medier er meget

effektivt. Swappie er et selskab der sælger brugte telefoner, specielt IPhones.

Swappie har kun en butik som er i Finland, men ikke nogle fysiske butikker i

Danmark. Swappie har utallige “Influencers” altså mennesker med en respek-

tabel mængde følgere på sociale medier. De bruger Influencerne til at fremvise

eksempler på de brugte telefoner som de videresælger. Vi kom til konklusionen

at Swappie manglede nogle fysiske butikker i Danmark. Vi tænkte på om man

kunne lave et partnerskab med Swappie, hvor en række mennesker står for de

fysiske butikke i Danmark. Marketingsdelen er allerede i omløb, men de fysiske

butikker kunne eventuelt være en god addition til deres udviklende marked for

brugte telefoner.

Tv reklame

Tv reklame som ville være markerings delen af vores produkt og skulle vise

noget fakta og fremvise problemet til seeren, hvor det dernæst fysiske produkt

bliver vist som en løsning til problemet det viser. Vi tænkte over ideen i brug

og hvilken effekt det ville have på det fysiske produkt. Vi satte hurtigt ideen

ned fordi, da det umiddelbart vil blive for omkostningstung og ville ikke have en

meget større effekt end de gratis alternativer vi kan arbejde med, f.eks. sociale

medier eller lignende.

Affaldssortering

Sortering i hjemmet ville forekomme ligesom sortering med affald som allerede

kan ses i flere kommuner. Kommunerne ville opsætte forskellige skraldespande

til husholdninger i kommunerne, hvor det så er borgernes pligt at sortere af-

faldet. Grunden til ideen kom fra et system der allerede eksisterer i en række

kommuner, så ville implementeringen kunne gøres meget ubemærket

Læringsspil

Et interaktivt spil som målgruppen kan interagere med og tilkende sig med bud-

skabet. Spillet skal kunne bestå af et spil ud fra spørgsmål, hvor målgruppen
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bliver stillet en række spørgsmål. Målgruppen skal besvarer ud fra en kort tekst

som de læser, når de vælger en kategori indenfor spillet. Spillet kunne også tage

en helt anden retning, eventuelt over til et spil hvor man spiller som en person

der skal sortere elektronisk affald eller lignende. Vi diskutere ideen og vi kon-

kluderede at spillet ville blive mest succesfuldt hvis målgruppen var børn eller

unge mennesker. Vi valgte den fra, fordi målgruppen startede ud med at være

unge mennesker, men senere udviklede sig til at være en større aldersgruppe.

10.5 Argumentation for valg af løsning

Løsningen til problemet blev valgt gennem en længere process både med analyse,

projektafgrænsning og udvalgte designmetoder. Informationskampagnen er løs-

ningen som vi mener ville være den bedst egnede løsning til problemet hvis man

har et realistisk perspektiv på problemstillingen. En række af diverse løsninger

er meget abstrakte og avanceret b.l.a telefonen med udskiftelige komponenter,

samt pantsystemet som skulle dække på landsplan. Kampagnen har potentielt

muligheden for at løse skal kravet vedrørende bæredygtighed, samt at den po-

tentielt også kan løse problemet med ressourcespild. Når ordet potentielt bliver

brugt er det fordi at kampagnen skal udføres korrekt, ved hjælp af de metoder vi

redegjorde for tidligere i projektet. Hvis kampagnen bliver lavet som en fysisk

form, ville det går mod kravene vi har stillet for den som f.eks. bæredygtig

og minimere ressourcespild, fordi den skal produceres og antallet af kampagner

der skal hænges op ville blive udregnet fra hvor mange mennesker vi gerne ville

have skal se kampagnen. Kampagnen har også potentialet til at opfylde kravet

intuitivt, ved hjælp af designmetoder for at give den bedst mulige struktur for

læseren. Tilgængeligheden for kampagnen kan blive meget bred ved hjælp af

sociale medier og andre institutter hvor man kan reklamere for et produkt.

Hvis vi skulle lave en kampagne på Facebook ville det til vores fordel være

bedst hvis kapitalen vi fik til sidelagt kunne betale for en kampagne på Face-

book. Den betalte kampagne sikrer at vi rammer den rigtige målgruppe, samt
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at kampagnen kommer frem i folks “feed” på Facebook. Hvis vi ikke har den

finansielle mulighed at betale for en kampagne, har vi muligheden at lave en

side på Facebook. En side har ikke fordelen at komme frem i individernes feed,

men har ulempen at man skal klikke ind på siden for at læse nærmere omkring

produktet. (Skrevet af Facebook, Ukendt dato)

Kampagnen har muligheden hvis udført korrekt at starte en kæde effekt. Kæde

Effekten den eventuelt kunne starte er ved at et individ deler opslaget vi har

bearbejdet. Det enkelte individs deling ville kunne ses af deres venner på Face-

book. Denne funktion kan sprede et budskab meget effektivt, og det er den

primære faktorer til vi valgte Facebook som medie. (Skrevet af Facebook, Ukendt

dato)

En yderligere faktorer til valget af kampagnen er en undersøgelse vi lavede ve-

drørende mobiltelefoner. 80 individer tilgav et svar på spørgeskemaet. Ud fra

spørgsmålet “Hvor mange år går der, før du køber en ny mobiltelefon?” kan

man analysere at 8,8% køber en ny telefon hvert år, 27,5% køber efter to år,

33,8% efter 3 år, 12,5% efter 4 år, 7,5% efter 5 år, og 10% efter 5 år og senere.

Undersøgelsen viser at op imod 71,8% af individerne der har svaret køber en
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ny telefon inden for 3 år. Spørgsmålet ville være om de derfor genbruger deres

mobiltelefon. Vi valgte derfor at spørge dem senere i undersøgelsen om hvad

de gjorde af deres gamle telefon. Hvor 47 ud af 80 spurgte, valgte at gemme

telefonen i deres hus uden handlinger efter hen. Vi konkludere at genbrugsevnen

ikke var tilstrækkelig og valgte derfor at vi gerne ville informere om genbrug og

genanvendelse af mobiltelefoner. (Bilag 2)

Senere i undersøgelsen bliver individerne spurgt om de har overvejet at gen-

bruge deres mobiltelefon. Undersøgelsen viser at 42 af 80 svarede ja til at de

overvejede at genbruge en mobiltelefon, men senere i undersøgelsen bliver de

spurgt om de evt. ved hvor man kan aflevere den, hvor 25 af 80 svarede nej.

Det viser at individerne har gode intentioner relateret til bæredygtighed, men

de ved ikke hvordan de skal udføre fordi den tilstrækkelige information ikke er

tilgængelig. (Bilag 2)

11 Produkt

11.1 Designfasen

I designfasen vil der blive brugt en række metoder og teori til at udforme vores

produkt mere præcist for at få den ønskede effekt. Under designfasen vil der

gøres brug af de resultater fra analyseafsnittet til at udforme vores produkt som

ønsket. Designfasen er et vigtigt afsnit for hvordan det endelig produkt skal se

ud. Derfor har vi taget højde for vores målgruppe og hvilke strategier vi har

tænkt os at gøre brug af.

11.1.1 Laswells Kommunikationsmodel

Laswells kommunikationsmodel er en metode som virker godt i forhold til plan-

lægning af hvordan budskabet skal nå målgruppen.

Hvem siger
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Tre studerende fra Roskilde Universitet der studere humanistisk-teknologisk

bachelor.
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Hvad siger de

Informere modtageren, hvor de kan gøre med deres gamle mobiltelefoner, for at

undgå de ligger derhjemme i skuffen.

Hvilken kanal

Vi har valgt at benytte os af de sociale medier, såsom Facebook. Ved at ramme

et bestemt målgruppe har facebook en algoritme, som gør det muligt for af-

senderen at ramme den helt specifikke målgruppe og det kalder man et “Boost

Opslag”. (Skrevet af Facebook, Ukendt dato)

Til hvem

Det blå og det violette segment

Med hvilken effekt

Håb om at de skifter adfærd og skubber modtageren i den rigtige retning, så de

begynder at genbruge eller genanvende mobiltelefonen noget mere.

11.1.2 Human Centered Design

Med Human Centered Design kigger vi på hvad modtageren har brug for. Derfor

har vi i vores undersøgelse spurgt, hvilket produkt de synes der er den ideelle

løsning. Ifølge diagrammet kan vi se at godt 20% synes at mere information vil

være en god ting hvor de resterende 80% mener noget andet.
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Andet
80,0%

Annonce
20,0%

Kilde: Bilag 2 - Spørgeskema fra Designantropologisk workshop, 21-09-2020

Hvis man tager i betragtning af hvor mange der har kendskab til virksomheder

der tager imod mobiltelefoner, er det kun 35% som er tilsvarende 28 ud af 80

besvarelser. Ud fra det kan vi kan konkludere at mangel på viden er prob-

lematikken.

Ja
35,0%

Nej
65,0%
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Kilde: Bilag 2 - Spørgeskema fra Designantropologisk workshop, 21-09-2020

Desirability har vi brugt til at indsamle empiri gennem kvalitativ og kvantitativ

undersøgelse. Det er en god måde at finde ud af hvad målgruppen har brug for

og hvad de desire.

Feasibility har vi afgrænset for hvad der er realistisk at nå i semesterprojek-

tet i forhold til teknisk viden, indsamling af empiri, tid og omkostninger.

Viability er en vigtig bedømmelse for hvor meget produktet kommer til at koste

at producere. I tilfældet af os valgte vi et virtuelt produkt som kunne skabes

ved hjælp af computere. Ifølge facebook kan man sætte et daglig budget, hvor

de så vil blive sendt ud til den specifikke målgruppe med hjælp af facebooks

algoritmer. (Skrevet af Facebook, Ukendt dato)

11.1.3 Low-Fi Prototype

Low-fidelity prototype er en god tilgang til at udforme et produkt uden at

tænke på de tekniske forhold. Low-fidelity er et udkast til hvordan produktet

kommer til at se ud, som bliver enten tegnet i hånden eller i et tegneprogram.

Det gode ved en Low-fi prototype er at det gør det muligt at teste det på ens

målgruppe, hvor man kan få feedback og ændre på det uden at skulle foretage

store ændringer. I gruppen har vi udformet et Low-fi prototype, men samtidigt

er det svært at teste det på vores målgruppe på grund af corona restriktionerne.

(Emily Esposito, 29-05-2018)
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Afsender

Et logo der repræsentere vores organisation

Tekst

Kort introduktion som skal informere modtageren

Billede

Et billede som skal illustrere mobiltelefonens indhold og værdi.

Link

Et link til yderligere informationer. Linket kunne eventuelt linke til en hjemme-

side som er autoriseret hvor det er konkret fakta der bliver skrevet.
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11.1.4 AIDA Modellen

Attention

Teksten og billedet skal virke fængende så modtageren bliver interesseret i an-

noncen.

Interest Interessen skaber vi gennem billedet der viser telefonens opbygning

så folk bliver oplyst om, hvad mobiltelefonen reelt indeholder.

Desire

Teksten og billedet skal arbejde sammen så modtageren får en lyst til at lærer

om telefonens præg på miljøet og hvordan de kan formindske det.

Action

Modtageren klikker derefter på linket fordi de både er interesseret og fordi de

får en lyst til at lærer mere om telefonens konstruktion og forurening, samt hvad

de kan gøre med deres gamle telefoner.

11.1.5 Adfærdsdesigns betydning

Målet med annoncen er at ændre modtagerens adfærd og opfordre modtageren

til at sælge eller aflevere deres gamle mobiltelefoner, som ikke længere er i brug.

Annoncen kan også virke informerende, hvor brugeren kan læse om mobiltelefo-

nens miljø påvirkelige konsekvenser. Derfor gør vi brug af begrebet “nudging”,

ved at skubbe brugeren i den rigtige retning, hvor vi både kan oplyse brugeren,

samt informere dem hvad de kan gøre med deres gamle mobiltelefoner. Dermed

kan vi være med til at skabe den ønskede effekt inden for genbrug og genanven-

delse af mobiltelefoner.
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11.2 Realisering

11.2.1 Storyboard

Et storyboard bruger vi til at visualisere hvordan modtageren møder vores kom-

munikativ produkt for første gang. Dernæst giver produktet effekten til mod-

tagerens adfærd og holdning. Måden vi opsætter vores storyboard, er ved at

opstille et manuscript for hvad der skal indgå i hvert felt. (Bilag 3)

Manuscript

Felt 1: Personen sidder og browser på facebook, og får øje på vores annonce.

Felt 2: Personen trykker så på billedet, så de bliver forstørret og læser dermed

nærmere på hvad vores annonce går ud på.

Felt 3: Personen danner sig tanker om hvad problemet egentlig går ud på, og

husker på sine gamle telefoner som han har liggende i skufferne.

Felt 4: Personen træder væk fra sin computer og går hen mod skufferne.

Felt 5: Personen går ned på knæ og finder 3 gamle telefoner liggende.

Felt 6: Personen tænker på hvilke genbrugsmuligheder der findes og går tilbage

mod computeren.

12 Diskussion

User Centered Design var en metode der skulle have været benyttet i projek-

tet, men efter Corona restriktioner blev strammere, begyndte det er blive mere

urealistisk at udføre det. Vi valgte metoden tilbage i workshop perioden da

restriktioner tillod menneskeligt kontakt og at man sagtens kunne komme ud

og interviewe individer. Metoden skulle i brug senere og der blev restriktioner

strengere og hermed kunne vi ikke komme i kontakt med nogen, som vi kunne

benytte til metoden.

Brugerinddragelse er en metode vi overvejede at inddrage i projektet, men da vi

ikke havde mulighederne for at komme i fuldstændigt fysisk kontakt, på grund af
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corona restriktionerne. I stedet for valgte vi at inddrage empiri fra målgruppen

frem for at inddrage deres viden i produktet. Brugerinddragelse er fænomenal

at bruge til produktet vi skulle lave, fordi vi kan bruge deres viden og erfaring til

at skabe et produkt som er berettiget mod dem. Der vil stadig være forskellige

subjektive holdninger til produktet i den specifikke målgruppe, men at have en

person fra målgruppen kan styrke produktet i et stort omfang.

En række af kilderne kan være en smule forældet f.eks testen med telefonerne

er fra 2012, og der bliver testet en IPhone 5 og ikke den nyeste 11 eller 12.

De andre kilder der vedrører forurening gennem rå materialer er stadig valide

kilder og de anses for at være gyldige, men datoen skal altid være i overvejelse

når beslutningen for hvilket kilder man benytter, derfor har vi frasorteret en del

kilder for at sikrer at kilden er valid.

Det grå segment fra Minerva modellen er et segment vi først opdagede senere i

projektet og havde derfor ikke mulighed for at inddrage dem. Segmentet gør i

teorien meget ud af sig selv og derfor har en stor prestige i tingene de køber. Vi

fik den opfatning at de er målgruppen som i teorien køber mange nye telefoner

og er miljøsynder når det gælder telefoner.

Spørgeskemaet indeholder mange konkrete svar vi kunne bruge til undersøgelsen,

men der var også en række useriøse svar, som også skal tages i betragtning. De

useriøse svar gav færre reelle svar og vi havde lidt mindre at arbejde udfra, men

de useriøse svar fyldte ikke så stor en del af svarene fra spørgeskemaet.

Low fi prototype har været sværere at designe grundet vi ikke kunne inddrage

den bruger vi gerne ville have haft og vi ikke har haft mulighed for at spørge

vores målgruppe. User Centered Design metoden skulle have inddraget brugeren

til udvikling af produktet, men vi havde ikke muligheden for det grundet restrik-

tionerne. Udover brugeren har vi ikke haft muligheden for at kunne interviewe

nogle eksperter på området.
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Det endelige produkt kunne ikke designes fordi vi ikke kunne bruge iterative

processer til den tilstrækkelige mængde vi ville. Vi havde ikke muligheden for

at teste produktet grundet restriktionerne som især gjorde sit præg senere i pro-

jektets levetid. Low-fi prototypen vi har lavet er designet ud fra den empiriske

undersøgelse vi kunne komme i besiddelse af.

Soft Design Science Methodology er en metode vi kunne inddrage i forhold

til hvordan et designforløb skal foretages. SDSM er en god metode at bruge for

at skabe en iterativ proces og løsninger ud fra et problem. Vi overvejede at gøre

brug af SDSM, men vi var langt inde i processen, derfor gav det ikke mening

at inddrage metoden. Til næste gang burde vi undersøge eller læse nærmere på

hvilke metoder der passer godt til det aktuelle projektskrivning.

13 Konklusion

Vi kan konkludere at mobiltelefonens udvikling ikke har haft en god indflydelse

for klimaet. Store mængde ressourcer går til spilde både i udvindings, pro-

duktions, og brugsfasen specifikt i målgruppen vi undersøgte. Efterspørgslen

på sjældne metaller er steget eksponentielt inden for kort tid, da genbrug og

genanvendelsen af mobiltelefoner er markant lav. Kæmpe skovarealer bliver ne-

drevet til enorme jordarealer, som derefter bliver solgt videre med formål til

udgravning af råmateriale. Flere og flere tons mobiltelefoner bliver årligt smidt

ud, selvom det kunne undgås og blive genbrugt eller genanvendt i stedet. Ud

fra vores undersøgelser, er der udformet en low-fi prototype til et kommunikativ

produkt med hensigt i at minimere afkast af mobiltelefoner. Derved kan vi kon-

kludere at projektet stadig kan videreudvikles, da den endelige løsning ikke er

blevet, produceret endnu. Den færdigt designet annonce er ikke blevet lanceret

og den del mangler for potentielt at have løst vores problemformulering.
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14 Perspektivering

Mobiltelefonen med udskiftelige komponenter kunne potentialet løse problemet,

men teknologien var ekstremt avanceret, samt abstrakt til projektets livstid og

vores tilstrækkelige viden. Vi valgte den fra fordi det var for urealistisk både med

tid, viden og finansielt. En anden årsag til vi valgte den fra er, undersøgelsen

viste at målgruppen havde mere brug for viden før en teknologisk løsning. Man

kan dernæst sige at videreudvikling på projektet evt. kunne blive mobiltelefo-

nen med udskiftelige komponenter hvis en projektgruppe har tiden, pengene og

tilstrækkelig viden til at designe og producere den.

En anden ting man kunne tage betragtning er dataen i mobiltelefonerne, hvor

brugeren er bange for dataen bliver misbrugt. Hvis man kunne udarbejde en

teknisk løsning, som vil gøre brugeren mere tryg ved aflevering af mobiltelefoner,

kunne det muligvis være med til at øge genbrug og genanvendelses evnen.
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16 Bilag

Alle bilag er vedhæftet som en fil ved siden af under afleveringen.

16.1 Bilag 1 - Transskribering af interview

Transskribere

Interviewer: (C1) & (C2)

Dato: 24-09-2020

Informant: (I)
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Tid Transskribering 

12:02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I: Hej, ,vi er i gang med en undersøgelse vedrørende genbrug eller 
genanvendelse af mobiltelefoner og er i mod på at svare på nogle 
spørgsmål? 
 
C1: Jo det kan vi godt 
 
I: Må vi godt bede om jeres navne til at starte med? 
 
C1: Altså også efternavn? 
 
I: Nej, bare fornavn 
 
C1: [Person 1] 
 
C2: [Person 2] 
 
I: Kan jeg starte med at spørge om jeres alder? 
 
C1: 21 
 
C2: 20 
 
I: og jeres køn? 
 
C1: [griner] Kvinde. 
 
C2: [griner] Kvinde. 
 
I: Det første spørgsmål er, hvor mange mobiltelefoner har du haft gennem 
tiden? Altså bare gennem hele jeres liv. 
 
C1: [tænker] 
 
C2: [tænker] 
 
I: Bare cirka 
 
C1: fem, tror jeg 
 
C2: Hvordan kan du nævne det så hurtigt? 
 
C1: Jeg har ikke rigtigt ejet så mange telefoner, eller ved ikke om det er 
mange. 
 
C2: Jeg tror også omkring frem 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:04 

I: Hvor mange år går der, før I køber en ny mobiltelefon? Hvor mange år 
imellem? 
 
C1: Altså den jeg har nu, har jeg haft i fem år 
 
I: Den har du haft i fem år? 
 
C1: Ja og den er ikke til død endnu 
 
I: Og den er ikke til at død endnu? 
 
C1: Nej 
 
I: Det er også god tid 
 
C2: Jeg gør det virkelig kun når den er helt ødelagt 
 
C1: Også her 
 
I: Så den nærmest ikke kan mere 
 
C1 & C2: Ja 
 
I: Så, hvad gør I med jeres gamle telefoner, når I køber en ny? Smider i dem 
på loftet eller ligger den bare et eller andet sted?, hvad gør I? 
 
C2: Altså I vores familie er det meget sådan at, for eksempel, når min mor 
får en ny telefon, så får jeg hendes gamle, så indtager de familien. Så fordi 
jeg var den yngste har jeg altid fået en ny, når min far fik en ny, så fik min 
mor den og så fik min bror den og så fik jeg den. 
 
I: Så har den bare gået videre? 
 
C2: Ja 
 
I: Det jo meget smart 
 
C1: Den sidste jeg havde blev stjålet 
 
C1 & C2: [griner] 
 
I: Så den blev stjålet? 
 
C1: [griner] Ja, erh og det andre var sådan nogle dengang man havde 
klaptelefoner og nokiaer og de ting, og det ved jeg ikke hvor de blev af. 
 
I: Så de forsvandt bare? 
 
C1: Ja 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C2: Men jeg tror faktisk at alle de gamle telefoner, tror faktisk mine 
forældre stadig har dem. 
 
I: I har dem allesammen? 
 
C2: Jeg tror bare at de har dem, tror ikke at de har genbrugt dem. 
 
I: De ligger bare i en kasse eller hvad? 
 
C2: Ja 
 
I: Har i nogensinde tænkt over at genanvende eller genbruge jeres gamle 
telefoner, hvorfor og hvorfor ikke? 
 
C1: Altså det har jeg nu her. Det har jeg begyndt at gøre fordi vi også selv i 
vores projektgruppe, hvor vi snakker om IT enheder. Ehmm, så det er helt 
klart noget jeg vil gøre fra nu af. Jeg har ikke tænkt over det før. 
 
C2: Jeg tror bare mest, hvis jeg nu, altså min telefon har alt information, så 
jeg tror at jeg måske har været lidt for paranoid til at give dem et sted hen. 
 
I: Er det vedrørende gamle billeder, noter, videoer osv? 
 
C2: Også hvis jeg bare giver den til Elgiganten, og jeg ikke ved hvordan 
man resetter den og sådan noget, hvis de gør det for mig. Det ville være fedt 
hvis der var et system der kunne gøre det nemt, så jeg ved ikke hvorfor jeg 
ikke skulle genbruge den. 
 
I: Ved i hvordan man genbruger eller genanvender sin telefon? Hvor man 
for eksempel levere den. 
 
C2: [tænker] Er der ikke sådan nogle som Elgiganten eller sådan noget. 
[tvivler] agtigt. 
 
I: Som mindre virksomheder? 
 
C2: Ja, hvor man kan få den næste mobil billigere eller nogle point, til det 
næste køb. 
 
C1: Ehh, jeg ved det nu [griner] 
 
I: Ved du nu, eftersom vi har snakker om det? 
 
C1: Ja [griner] 
 
I: Hvad skal der til for du genanvender eller genbruger din gamle 
mobiltelefon? 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:06 

C2: Tror bare mere viden omkring det, ved ikke hvorfor jeg skulle beholde 
telefoner hvis de ikke virker eller noget, så vil jeg da gerne bare give den 
videre. 
 
C1: Nok også en guide til hvor kan jeg gøre af den, altså skal jeg aflevere 
den til en elektronisk losseplads eller i en butik. 
 
I: Kender du nogle der genanvender eller genbruger deres gamle 
mobiltelefoner? 
 
C1: Det ved jeg ikke 
 
C2: Nej [smiler] 
 
C1: Nej, jeg har heller ikke lige spurgt folk om det 
 
I: Har du kendskab til virksomheder, som tager imod gamle mobiltelefoner 
og genanvender dem? Såsom buyback politik. 
 
C1: Tror My Trendy Phone, har de ikke, sådan noget måske? 
 
I: Det kan sagtens være, lige nu kender jeg ikke lige præcis det selskab, vi 
har skrevet en del andre ned. 
 
C1: Ja okay, føler at der er noget der, hvor de siger man bare kan komme og 
aflevere den igen. Hmm men det faktisk bare umiddelbart det. Elgiganten 
tror jeg. Apple har det også. 
 
I: Super, tak for i ville deltage dette hurtige interview [smiler] 
 
C1: Selv tak [smiler] 
 
C2: [smiler] 
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16.2 Bilag 2 - Spørgeskema
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Designantropologiske Workshop 1. Semesterprojekt Formularsvar 1

20/12/2020 16.02.56 Bilag 2 1

Tidsstempel Hjemby Alder Køn

Hvor mange telefoner 
har du haft gennem 
tiden ?

Hvor mange år går der, 
før du køber en ny 
mobiltelefon ?

Hvad gør du med din 
gamle mobiltelefon, 
når du køber en ny ? 

Har du nogensinde 
tænkt over at 
genanvende eller 
genbruge din gamle 
mobiltelefon, hvorfor/ 
hvorfor ikke ?

Ved du hvor eller 
hvordan man 
genanvender eller 
genbruger gamle 
mobiltelefon ?

Hvad skal der til for du 
genanvender eller 
genbruger din gamle 
mobiltelefon ?

Kender du nogle der 
genanvender eller 
genbruger deres gamle 
mobiltelefoner ?

Har du kendskab til 
virksomheder, som 
tager imod gamle 
mobiltelefoner og 
genanvender dem ?

Hvad tror du ville være 
den bedste måde at 
lærer omkring genbrug 
og genanvendelse af 
mobiltelefoner ?

29/09/2020 10.30.36 10-14 Dreng 3 2
Giver den til et andet 
familie medlem

“Genanvender” de fleste, 
da jeg altid får den 
udover nogen andre i 
familien, hvis telefoner 
er dårligere end min Nope

Den ikke var langsom 
asf

Min søste bruger min 
mors gamle, og min bror 
bruger min fars 🤷♂

Kender det der lorte 
swappie halløj, men 
ellers ikke

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 11.06.05 15-18 Dreng 3 4
Smider den ud fordi den 
er gået i stykker

Nej, men har set 
elgiganten har lavet en 
kampagne med at hvis 
man giver sin mobil får 
man et beløb penge Nej det gør jeg ikke

Få oplyst hvad man kan 
gøre 

Nej aldrig hørt nogen 
gøre det Elgiganten 

Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

29/09/2020 11.23.39 15-18 Dreng 5+ 2 Ligger den i en skuffe
Har bare ikke tænkt på 
det. Næh Penge Næh Næh

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 11.32.05 15-18 Dreng 5+ 2
smadre den med en der 
hedder marcus 

ja det har jeg også gjordt 
en gang på losseren at den virker ja 

swappie med dk's mest 
irriternde sponserdiller 
reklamer 

swappies sponserdiller 
reklamer 

29/09/2020 11.33.46 15-18 Dreng 5+ 2

Min gamle telefon plejer 
at være lidt smadret, så 
jeg smider den bare 
væk.

Nej det har jeg ikke 
tænkt over. 

Nej, det har jeg ingen 
ide om. Det ved jeg ikke. Nej

Jaer jeg tror swappie 
sælger istandsatte 
brugte mobiltelefoner.

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

29/09/2020 11.38.11 15-18 Dreng 5 2
Giver den videre, Eller 
sælger den Evt.

Ja, Det har jeg faktisk 
tænk over, Efter mærket 
"Swappie" begyndt at 
komme frem. Tænkte 
jeg at det engeligt var en 
meget god ide. At man 
kunne skille dem ad. Og 
derefter bytte rundt på 
de "gode" og "Dårlige" 
dele. I stedet for bare at 
de bare bliver smeltet 
osv.

Har hørt lidt om det. At 
man skiller forskellige 
telefoner ad. Og derefter 
tager gode dele fra 
mobilerne, Og derefter 
samler en ny.

Nogle penge, Så de fx 
bliver købt af firmaer, 
Der så genanvender 
dem, Kan sælge dem 
igen. Ellers sælger jeg 
den bare til en. 

Jeg "Genbruger" fx. Min 
kammarets iphone lige 
nu. Fordi han har fået 
ny. Så hans(Den jeg har 
nu) har bare ligger på en 
hylde i et halvt år. Swappie, Ellers ik

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 11.42.01 10-14 Dreng 4 3 sælger den
ja fordi det er bedre for 
milijøet swappie fx.

jeg vil gerne havde en 
brugt vis den virker nej ja swappie

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 12.09.08 15-18 Dreng 5+ 3 Smider den ud Nej Nej Det ved jeg ikke Nej Nej
Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

29/09/2020 12.09.22 15-18 Dreng 3 2 smider den væk
nej hvorfor skulle jeg 
tænke på det nej at eg får penge for det nej nej

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 12.12.07 15-18 Dreng 5+ 3
Sælger den eller 
beholder den

Hvis min nuværende 
telefon går i stykker, så 
køber jeg ikke en ny, så 
bruger jeg den telefon, 
jeg havde før den 
nuværende Nej Gør det allerede Ja Nej

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 12.12.26 15-18 Dreng 4 3 genbrug 
ja du skal ikke bruge den 
til andet jo 

genanvender de dele 
der er værd at genbruge ikke noget ja 

ja der er nogen man kan 
sælge sin mobil til hvis 
den stadig virker

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 12.20.48 Vallensbæk 19-25 Pige 5 3
beholder den, der er lol 
billeder på

nej, for mange minder 
på dem swappie penge

altså folk sælger til 
overpris på trendsales swappie

Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

29/09/2020 12.35.45 København S 19-25 Pige 5+ 3 Gemmer den

Ja, fordi hvis min 
nuværende telefon er 
gået i stykker, Ja Mere information Nej Nej

Alle tre nederste 
svarmuligheder

29/09/2020 12.46.58 Glostrup 19-25 Dreng 5 2

Jeg gør ikke noget med 
dem normalt, de ryger 
bare en skuffe.

Altså jeg ender altid med 
smadre skærmen eller 
noget lign, så har bare 
tænkt "fuck it", ind i 
skuffe

Har set nogle 
kampagner med det, 
men ikke rigtig tænkt 
over det

Skal for noget for det, 
spare på det næste køb 
eller noget Nej Ikke rigtigt

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

29/09/2020 12.49.03 19-25 Dreng 4 3
Gemmer den eller giver 
den væk 

Ja, det vil gøre godt for 
planetens ressourcer Nej 

At den er så forældet 
eller gået i stykker så det 
ikke giver mening at 
beholde den Nej Nej 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 12.52.22 Odense 15-18 Dreng 5 3 Idk, mor tar den bror

Niks, fordi jeg er ikke 
genbrugsmand, jeg 
bruger dem til at sende 
nudes nope Flere nudes af tøserne no ni

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 12.57.58 Silkeborg 15-18 Dreng 3 2
Ik noget den står bare 
og samler støv

Nej har jeg aldrig lige 
tænkt på Nope

Ingen ide tror jeg er for 
doven  til det Nej

Swppi? Mener jeg er 
firma hedder 

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere
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Tidsstempel Hjemby Alder Køn

Hvor mange telefoner 
har du haft gennem 
tiden ?

Hvor mange år går der, 
før du køber en ny 
mobiltelefon ?

Hvad gør du med din 
gamle mobiltelefon, 
når du køber en ny ? 

Har du nogensinde 
tænkt over at 
genanvende eller 
genbruge din gamle 
mobiltelefon, hvorfor/ 
hvorfor ikke ?

Ved du hvor eller 
hvordan man 
genanvender eller 
genbruger gamle 
mobiltelefon ?

Hvad skal der til for du 
genanvender eller 
genbruger din gamle 
mobiltelefon ?

Kender du nogle der 
genanvender eller 
genbruger deres gamle 
mobiltelefoner ?

Har du kendskab til 
virksomheder, som 
tager imod gamle 
mobiltelefoner og 
genanvender dem ?

Hvad tror du ville være 
den bedste måde at 
lærer omkring genbrug 
og genanvendelse af 
mobiltelefoner ?

29/09/2020 13.14.59 Taastrup 25+ Dreng 4 5+
Når mobil virker ikke 
eller slidt op at affald Slidt op Jajeg køber 

Jeg køber genbrug altid1 
mobil Det blå avis Nej

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 13.29.49 2630 15-18 Pige 5+ 2
Den ligger normalt bare i 
en skuffe efter brug 

Ja har overvejet den 
men syndes ikke det kan 
betale sig 

Jeg man kan aflevere 
den til forskellige mobil 
butikker og så kan de 
brug dele af den gamle 
mobil 

At jeg kunne få over eller 
halvdelen af de penge 
som jeg gav fra ny

Ja det gør næsten alle i 
min farmile 

Næsten alle butikker 
som reparere mobiler 
tager imod brugte 
mobiler

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 13.38.21 Høje Tåstrup 15-18 Dreng 5+ 2

Smider ud hvis den ik 
virker eller ryger den til 
landsbyen i  Tyrkiet

Ja min familie i Tyrkiet 
kunne godt bruge den Ja At den virker perfekt Ja din far Nej

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 13.42.53 Albertslund 15-18 Pige 3 3 Sælger den gamle 

Ja, hvis den kan fungere 
ligesom den gjorde 
engang. I en mobil butik

At den virker som den 
skal og den skal virke 
som den gjorde engang. Nej slet ikke 

Det tænker jeg alle mobil 
butikker gør

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 13.44.10 Sæd 19-25 Dreng 3 3

Lægger den i dens 
kasse, og tager den i 
brug hvis der skulle ske 
nogle problemer med 
min anden mobil

som jeg skrev i 
spørgsmålet ovenover, 
hvis der skulle ske 
problemer med min 
anden mobil

Nulstiller den og trykker 
på de knapper der 
kommer frem på 
skærmen min main går i stykker

Ik noget jeg går og 
blander mig i

swappie tror jeg det 
hedder

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

29/09/2020 13.54.25 Randers 25+ Dreng 5+ 5+ Genbrugspladsen 

Nej. Men tror da man 
bliver genanvend nogle 
dele i mobilen

Nej. Men ihverfald ikke 
her i Danmark. Tror jeg 
ikke på 

Nok umuligt. Da nu 
styresystem ændre jo 
med hele tiden. Så 
understøtter de ikke 
mere 5-10 år Nej. Men hørt om det Nej

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 14.02.53 15-18 Pige 5+ 2 Gi K B j K K

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 14.12.01 Albertslund 15-18 Dreng 5+ 5+

Den går enten ned til en 
a mine søskende eller 
også sorteret i genbrug

Ikke just. Efter 5 år som 
sagt er der ikke så 
meget at gå tilbage til. 
De gamle telefoner er 
typisk altid brug godt 
igennem.

Har ikke gjort det før. 
smidt dem på 
genbrugspladser

hvis min nye telefon på 
en eller anden måde blir 
smadret før den bliver 
langsom og dårlig. Nope Nope

Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

29/09/2020 14.16.02 15-18 Pige 5 3 Ligger hjemme Nej Nej
At den er flot og har de 
nye opdateringer Nej Ja

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

29/09/2020 14.17.25 København 15-18 Dreng 4 2
Sælger den, eller gir den 
til en i min familie.

Altså hvis den ikke har 
haft virket har vi smidt 
den til genbrug. Nej

At den ikke længere 
virker. Min familie

Tror Apple og Samsung 
gør det

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 14.19.40 Glostrup 19-25 Pige 5+ 2
Giver dem til mine små 
søskende 

Genanvender den også, 
da den de bliver brugt af 
mine søskende Har en forestilling Ikke særlig meget Ja Telenor tror jeg 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 14.31.54 Køge Nord 15-18 Dreng 5+ 4
Giver den videre eller 
beholder den

nej, tænker ikke over det 
når den er blevet givet 
videre nej et godt resultat nej blue city

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 14.33.45 Hundested 15-18 Dreng 4 3

Giver den til min lillebror. 
dodo går gennem 
generationer

Ja, det har jeg. i 
siutationer hvor man 
måske mister sin 
nuværende eller lign. Nej

at jeg ved hvor du Ved 
du hvor eller hvordan 
man genanvender eller 
genbruger gamle 
mobiltelefon Sikkert Nej, som sagt førhen.

Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

29/09/2020 14.53.44 Albertslund 15-18 Pige 5+ 1 Sælger den Bar sån Nej At den blir ny igen 😂 Nej Ja swappie

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

29/09/2020 14.55.11 Albertslund 15-18 Dreng 5+ 1

Sælger den,giver den 
videre eller smider den 
ud

Nej det har jeg ikke fordi. 
Fordi det har jeg aldrig 
tænkt over. Nej Får mange penge for det Ja JA

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 14.55.22 Albertslund 15-18 Dreng 5+ 1

Sælger den,giver den 
videre eller smider den 
ud

Nej det har jeg ikke fordi. 
Fordi det har jeg aldrig 
tænkt over. Nej Får mange penge for det Ja JA

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 14.58.49 Taastrip 15-18 Pige 5 3 Gemmer den
Ja når min nye går i 
stykker Nej Penge

Ja briger den også selv 
som reserve hvis den 
nuværende er i stykker Nej

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

29/09/2020 15.03.39 kurdistan 25+ Ønsker ikke at oplyse 5+ 1 gir den til din nene næh ja men gider ik 5 million kroner nej, kender ingen bøsser næh næh
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Tidsstempel Hjemby Alder Køn

Hvor mange telefoner 
har du haft gennem 
tiden ?

Hvor mange år går der, 
før du køber en ny 
mobiltelefon ?

Hvad gør du med din 
gamle mobiltelefon, 
når du køber en ny ? 

Har du nogensinde 
tænkt over at 
genanvende eller 
genbruge din gamle 
mobiltelefon, hvorfor/ 
hvorfor ikke ?

Ved du hvor eller 
hvordan man 
genanvender eller 
genbruger gamle 
mobiltelefon ?

Hvad skal der til for du 
genanvender eller 
genbruger din gamle 
mobiltelefon ?

Kender du nogle der 
genanvender eller 
genbruger deres gamle 
mobiltelefoner ?

Har du kendskab til 
virksomheder, som 
tager imod gamle 
mobiltelefoner og 
genanvender dem ?

Hvad tror du ville være 
den bedste måde at 
lærer omkring genbrug 
og genanvendelse af 
mobiltelefoner ?

29/09/2020 15.08.48 Vallensbæk 15-18 Dreng 5 5+

Jeg har aldrig købt en ny 
jeg har enten fået i gave 
eller også har jeg fået 
mine forældres når de fik 
ny. Men jeg beholder 
min gamle når jeg får 
nye.

Jeg gemmer dem fordi 
så kan jeg bruge dem 
hvis jeg har behov for 
det.

Nej, men mon ikke jeg 
kan finde ud af det på 2 
sekunder på google.

At jeg ikke har lyst til at 
have den liggende 
længere. Ja

Jeg har set nogle mega 
irriterende lorte reklamer 
for et eller andet 
Swappie og det er nogle 
mega dårlige reklamer.

De virker alle sammen 
som rimeligt dårlige 
ideer no offense

29/09/2020 15.56.41 Ruds Vedby 15-18 Ønsker ikke at oplyse 5+ 2 ingen ide faktisk
har ikke tænkt så meget 
over det nej at jeg ved hvordan tror jeg ikke nej

Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

29/09/2020 15.58.48 Lønstrup 9800  Hjørring 25+ Pige 5+ 5
Giver vidte til min søster. 
Eller gemmer i skabet. Ja.

Aflever dem hos 
genbrug. Eller sælge 
dem

Jeg har samme mobilen 
i mange år. Så nej. Ja. Nej

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 16.00.19 Lønstrup 25+ Dreng 5+ 5 Sælger Ja JA Få penge Nej Elgiganten 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 16.01.20 Herlevs hårdkærne 25+ Ønsker ikke at oplyse 5+ 1 Business
Yes, 2 telefoner altid, 
ligesom el chabo

En til business og en til 
familien Business Business venner Narcos Ødelæg sim kortet

29/09/2020 16.01.23 Gesten 25+ Pige 5 3 Sælger den gamle Nej Nej Ved ikke Nej Nej
Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

29/09/2020 16.09.29 25+ Pige 5+ 3
Den gamle går i stykker 
eller bliver langsom. 

Når jeg endelig skal 
have en ny, vil jeg gerne 
have en helt ny model. 
Jeg har set, at man kan 
aflevere sin gamle mobil 
til genbrug, men jeg har 
aldrig gjort det. De ligger 
i skuffen som sikkerhed, 
hvis den jeg har går i 
stykker. 

Nej. Jeg har set man 
kan, men ved ikke hvor

Jeg kan godt lide at 
have det sidste nye - 
Desværre. For jeg går 
ellers meget ind for 
genbrug :-)

Ja. Jeg kender mange 
der kun køber brugte. 
Men det er vist mest pga 
prisen og fordi de ikke 
går op i at have det 
sidste nye. Nej. 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 16.12.03 Taastrup 25+ Pige 5+ 3 Liggende hjemme Har ikk tænkt over Nej Ved ikke Nej faktisk ikk Meget få steder.

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 16.50.23 Valby 15-18 Pige 5+ 2 Giver den til min far ? Ja ? ? Swap

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 16.59.08 Tåstrup? Tyrkiet? 15-18 Pige 5 2
Sælger den, hvis ikke, 
giver den til min familie

Næ hvorfor skal jeg når 
jeg har penge

Ja man kan sælge ens 
telefon dele til 
telefonsælgere 

Hvis jeg lige har købt 
min mobil og den så er 
gået i stykker Nope

Ja jeg tror det hed Swipe 
eller sådan noget, har 
set det på insta eller 
snap som reklame 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 17.25.01 Glostrup 19-25 Dreng 5 4

Giver til en anden hvis 
den virker, eller smadrer 
jeg lortet Nej fordi de er dårligere. 

Ved ik rigtig hvad det 
skal betyde at genbruge 
sin gamle telefon hvis 
man aldrig smed den ud. Hvis den er bedre Nej Ik lige umiddelbart

Begge nederste faktisk 
(maskine og sortering)

29/09/2020 17.56.21 Playa de Las Americas 15-18 Dreng 5+ 3 Giver den til familie Gør allerede Ja

Hvis en person fra min 
familie mangler en 
telefon Ja - mig Ja Apple selv 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 18.17.25 Haslev 25+ Dreng 5+ 5
Gem den som 
reservemobil

Ja har haft mobiler hvor 
jeg skiftede batteriet, 
skærmen på dem o.s.v.

Ja jeg laver dem selv 
ellers aflevere jeg dem 
nogle gange til 
reparation

Hvis den gamle mobil 
fungerer stadig bruger 
jeg den så længe jeg 
kan med reparation o.s.
v. til den er helt død Ja men ikke mange Ja

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 18.20.03 Kokkedal 25+ Pige 5 4
Gemmer den hvis min 
mobil er defekt Se oppe Simkort Simkort Ja Ja ingen problem 

Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

29/09/2020 18.45.05 Brøndby 15-18 Pige 3 4
den ligger bare 
derhjemme nej. Den er helt ødelagt nej det ved jeg ikke helt nej ja

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 19.05.26 Vallensbæk 25+ Dreng 5+ 3 Opbevarer den Nej Nej Viden om det Nej Nej

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

29/09/2020 19.12.10 Frederiksberg 25+ Ønsker ikke at oplyse 5+ 2
Beholder dem for det 
meste 

Hvis der var nemmere 
Og mere information 
omkring det så gerne 

Først for 1-2 uger siden - 
men ellers næh

Penge selvfølgelig og 
NEMT 

Ja en par stykker nu 
men ikke for længe 
siden og stadig usikker 
faktisk 

Ja nu (blue / 3 butik ) 
men ikke bare 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 19.13.33 Aarup 25+ Pige 5+ 5+
Brug den til legetøj, som 
min børn kan lege med Ja, hvis det kan bruges.

Ja hvis det kan betale 
sig at udskifte fx batteri.

Dens standard og 
synligt, ikke itu. Nej Nej

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere
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Tidsstempel Hjemby Alder Køn

Hvor mange telefoner 
har du haft gennem 
tiden ?

Hvor mange år går der, 
før du køber en ny 
mobiltelefon ?

Hvad gør du med din 
gamle mobiltelefon, 
når du køber en ny ? 

Har du nogensinde 
tænkt over at 
genanvende eller 
genbruge din gamle 
mobiltelefon, hvorfor/ 
hvorfor ikke ?

Ved du hvor eller 
hvordan man 
genanvender eller 
genbruger gamle 
mobiltelefon ?

Hvad skal der til for du 
genanvender eller 
genbruger din gamle 
mobiltelefon ?

Kender du nogle der 
genanvender eller 
genbruger deres gamle 
mobiltelefoner ?

Har du kendskab til 
virksomheder, som 
tager imod gamle 
mobiltelefoner og 
genanvender dem ?

Hvad tror du ville være 
den bedste måde at 
lærer omkring genbrug 
og genanvendelse af 
mobiltelefoner ?

29/09/2020 19.34.39 Playa de Las Americas 15-18 Dreng 5+ 2
Sælger den videre eller 
giver den til familie

Hvad mener du? At jeg 
skal blive ved med at 
bruge min gamle 
telefon? Mener i at give 
den til en eller anden 
organisation? For hvis, 
kan man jo give sin 
gamle mobil (hvis man 
har iPhone) til Apple 
store (den nærmeste er 
på malmø) og faktisk få 
penge af det - da de har 
tænkt sig at genanvende 
delene i telefonen til de 
nye de laver

Hvis man har iPhone 
kan man give den 
tilbage til sin nærmeste 
Apple store

Penge og det skal være 
nemt at gøre så jeg ikke 
føler at det et helt projekt 
for mig at genanvende 
telefonen Min bror Apple

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

29/09/2020 19.38.21 Sønder Omme 25+ Dreng 5+ 2
smide ud på 
genbrugsstation jo nej ??? Nej Nej

Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

29/09/2020 19.47.22 Herning 15-18 Dreng 4 2 Sender til et firma

Ja, altså jeg får min fars 
gamle så jeg 
genadvender jo hans 
men ved ikke hvad 
firmaet gør ved min 
gamle telefon nej 

At der er et sted i hver 
kommune eller by hvor 
man kan sælge/give sine 
gamle telefoner væk. 
(Reklame hvor man får 
det af vide fordi så 
kommer det ud til 
mange)

Nej, MEn har hørt op 
firmaet swappie Swappie

Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

29/09/2020 20.32.37 Gistrup 25+ Dreng 4 5+
Ligger skuffer, afleveret 
genbrug

Nogle gamle genbrug, 
kan igen brug, feks 
plast, måske batteri Nej Nyt batteri! Kun mig.. Nej

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 20.34.02 Tåstrup 25+ Pige 5+ 4
Affaldsortning i 
kommune 

Når det bliver i stykker 
og vil købe ny mobil Nej jeg har aldrig prøve Ved ikk Ved ikk Ved ikk 

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

29/09/2020 20.48.05 Sandefjord 25+ Pige 5+ 3 Gemmer den Ja

Jeg plejer at genbruge 
den gamle mobiltelefon 
til brug på rejser hvor 
der tilkøbes lokal 
taletidskort Tlf skal være 2 år + 

Flere giver den til 
familens yngste der skal 
gave deres første mobil Næ

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 20.58.20 Glostrup 15-18 Pige 5 4

Enten sælger jeg den 
eller så har vi den bare 
derhjemme som en 
ekstra telefon.

Nej, fordi jeg ikke tænker 
på at genbruge med 
hensyn til elektronik, det 
er mere plast og sådan 
noget jeg tænker mere 
over. Nej

Så skal jeg ikke have 
nok penge til en komplet 
ny mobil, og så skal den 
være blevet rigtig 
gammel og slidt. Nej Nej

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 21.02.35 Sønderborg 10-14 Dreng 3 4

Gemmer den bare væk, i 
en kasse eller lign. 
Smider dem ikke ud

Nej har jeg ikke. Fordi 
min gamle tlf er ofte 
enten helt smadret. Eller 
så er det en lidt ældre 
model, og man vil jo 
helst have en af de 
nyere modeller. Næks

At den bliver opdateret, 
så den kan lige så 
meget som nogle af de 
nyre modeller. Næks Næks

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 21.12.04 ODENSE NØ 25+ Pige 3 4 Gemmer 
Nej pga  nye udvikling i 
mobilerne vil jeg gå op i . Aner ikke Slet vigtige ting Nej Nej 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 21.18.58 Fredericia 25+ Dreng 5+ 1
Giver til min datter eller 
sælger 

Ved ikke, vil bare have 
ny mobil hver 2 år ☺  Nej Ved ikke Nej Nej

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

29/09/2020 21.53.17 Glostrup 19-25 Dreng 3 3 Giver den væk

Det har jeg idet man 
genbruger værdifulde 
metaller osv. 

Genbrugsplads/giver 
den til nogen der kan 
bruge den Gør jeg allerede Mig Nej

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 21.57.28 Rødovre 25+ Dreng 5+ 3 I skuffe

Har tænk over der men 
har ikke gjort noget ved 
det Nej At forhandleren spørger Nej Nej 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 22.11.43 Horsens 10-14 Dreng 5 3
Giver den får det meste 
til min søster 

Det har jeg ikke da jeg 
altid giver min søster 
den da hun ikke så 
gammel endnu og har 
altid en ny hvis jeg 
smider min mobil væk Nope

Nok at de bliver bedre 
fordi det er for det meste 
grunden til jeg køber en 
ny

Tror jeg ikke ud over folk 
fra swappie hæhæ

Ikke kendskab men 
kender swappie dba osv 
men har aldrig købt en 
telefon derfra

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den
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Hvor mange telefoner 
har du haft gennem 
tiden ?

Hvor mange år går der, 
før du køber en ny 
mobiltelefon ?

Hvad gør du med din 
gamle mobiltelefon, 
når du køber en ny ? 

Har du nogensinde 
tænkt over at 
genanvende eller 
genbruge din gamle 
mobiltelefon, hvorfor/ 
hvorfor ikke ?

Ved du hvor eller 
hvordan man 
genanvender eller 
genbruger gamle 
mobiltelefon ?

Hvad skal der til for du 
genanvender eller 
genbruger din gamle 
mobiltelefon ?

Kender du nogle der 
genanvender eller 
genbruger deres gamle 
mobiltelefoner ?

Har du kendskab til 
virksomheder, som 
tager imod gamle 
mobiltelefoner og 
genanvender dem ?

Hvad tror du ville være 
den bedste måde at 
lærer omkring genbrug 
og genanvendelse af 
mobiltelefoner ?

29/09/2020 22.33.16 25+ Pige 5+ 3 Smider den ud 

Ja, men skifter som 
regel ud fordi de er i 
stykker. Nej Det skal være nemt. Nej Ja swappie

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

29/09/2020 22.41.38 Hillerød 10-14 Dreng 5+ 2
Sælger dem eller 
Gemmer dem 

Ja det har jeg mange 
gange Nej Ved ikke Nej Nej

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

30/09/2020 00.48.22 Kongens Lyngby 25+ Pige 4 5

Få den repareret og 
sælge som godt og 
brugte Det virker jo stadig.  Nej ikke sikker Ehm.. bare det virker Ja Nej 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

30/09/2020 02.27.38 Albertslund 19-25 Dreng 5+ 1 Sælger den Ja Nogenlunde 

Gamle mobiler bliver lidt 
bot igennem tiden, hvis 
de kan holde længere 
viller der være større 
chance for at 
genanvende dem Ja Ja

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

30/09/2020 08.09.18 Varde 25+ Pige 5+ 5 Bliver lagt i skabet Nej Nej Det ved jeg ikke Nej
Nogle teleselskaber / i 
byt med ny

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

30/09/2020 08.09.27 Vrå 25+ Pige 5+ 4 Gemte den herhjemme
Nej har ikke tænkt på 
det var en mulighed Nej

Meget oplysning  
information derom

Jeg gør hvis jeg har en 
der går i stykker og har 
en der kan bruges men 
kun til jeg får en ny Nej

En annonce på sociale 
medier som kan 
informere

30/09/2020 08.17.27 Taastrup 15-18 Dreng 5 5 Den gemmes.

Ja, fordi det er noget 
svineri bare at smide 
dem ud.

Mit bedste bud ville 
være genbrugsstationen.

Jeg får taget mig 
sammen. Ikke lige umiddelbart

Telefonselskaber som 3 
og Telia tager jo imod 
den gamle telefon, men 
jeg ved ikke om hvor vidt 
de genanvender den.

Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

30/09/2020 08.37.33 15-18 Dreng 4 3
Sælger videre eller giver 
til genbrug

Ja, fordi det er godt for 
miljøet.

Nej, men jeg kan søge 
på det.

Vide at det er godt for 
miljøet

Kun ved at give den 
videre til folk de kender. Nej

Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne 
og en annonce på 
sociale medier som kan 
informere

30/09/2020 09.09.01 Taastrup 19-25 Dreng 5+ 3 jeg har dem stadig 

ja fordi det da vigtig der 
er bare ikke så mange 
der gider Samsung

ja til iPhone men ikke 
Samsung 

et sted der gider at tage i 
mod mine gamle 
telefoner nej desværre swapie 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

30/09/2020 11.00.07 Hong kong 25+ Dreng 3 2
Giver en person hvis ... 
eller sælge som brugt

Kommer på gamle mobil 
dens stand. 

Ikke rigtig. Har ikke 
prøvet endnu. Jeg har 
stadigvæk 1 par 
derhjemme.  Til senere 
brug. Måske brug den 
som ferie og får taletid 
dernede. 

Gemmer eller brug den 
til ferieja

Ja men ved ikke hvad de 
gør med mobilen. Nej

Sœlge som brugt eller 
give en

30/09/2020 18.03.08 19-25 Dreng 3 5+ Gemmer den i en skuffe

Nej, jeg har generelt fået 
mine forældres gamle 
telefoner

genbruger det ved at 
smide det i elektronik på 
en genbrugsplads

jeg skal være færdig 
med at bruge den hele min familie nej

Affaldssortering til 
elektronik i kommunerne

01/10/2020 17.40.18 25+ Pige 5+ 3 Smider den ud 

Ja, men skifter som 
regel ud fordi de er i 
stykker. Nej Det skal være nemt. Nej Ja swappie

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

03/10/2020 07.53.26 Hjørring 25+ Pige 5+ 3

Gemmer den, men har 
den sidste tid solgt den 
til Telia. 

Ja hvis den nye går i 
stykker er det godt at 
have en gammel man 
kan bruge Ja 

Det kommer ikke til at 
ske Nej Ja Telia 

En telefon maskine hvor 
man kan aflevere sin 
telefon og få penge for 
den

05/10/2020 09.13.25 Afrika 25+ Pige 5+ 5+

Enten spiser jeg den 
eller så stikker jeg den 
op i røven

Nej, fordi det er bedre at 
putte den i røven

Nej, fordi det er bedre at 
putte den i røven END at 
genanvende den

At jeg får Million dallars 
eller 3 kebabs hos 
görkem

Nej, de putter den også i 
røven

Nej, fordi jeg tænker kun 
på at putte den i røven

At putte den i røven og 
at jeg derefter kan 
genanvende den
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