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Sammanfattning  

 
Sambandet mellan konsumtion och klimatförändringar blir mer tydligt och jordens 

naturresurser som utarmas kan enligt forskning helt tillskrivas mänskligt beteende. För att lösa 

denna kris behöver delvis konsumentbeteendet förändras och konsumenter behöver välja mer 

hållbara produkter. Den överkonsumtion som finns idag är ett stort hot mot en hållbar 

utveckling och svenska konsumenter är en grupp som är snabba att konsumera det nyaste på 

marknaden. Konsumtionen av teknologiska produkter som exempelvis mobiltelefoner, datorer 

och tv-apparater har ökat kraftigt under de senaste tjugo åren då dessa produkter har blivit en 

del av konsumentens vardag. Nya modeller av mobiltelefoner kommer ständigt ut på 

marknaden och mobiltelefonen är en av de teknologiska produkterna där konsumtionen har 

ökat kraftigt.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka konsumenters uppfattning och kännedom om 

hållbar produktion och konsumtion av teknologiska produkter. Mobiltelefonen är den 

teknologiska produkt som valdes som studieobjekt. Vi valde att genomföra en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer för att uppfylla syftet. Intervjuerna genomfördes med 

tio studenter vid olika utbildningsprogram vid Högskolan Dalarna.  

Resultatet visade att konsumenters generella uppfattning och kännedom om hållbar 

produktion och konsumtion av teknologiska produkter var låg. Det fanns en viss kännedom 

om hållbarhetsfrågor hos våra respondenter men ingen hade tidigare reflekterat över detta i 

samband med produktion och konsumtionen av teknologiska produkter. Uppfattningen hos 

respondenterna är i stor utsträckning att produktion och konsumtion har påverkan på den 

hållbara utvecklingen.  

 

 

Nyckelord: Hållbarhet, Försörjningskedjan, Konsumentbeteende, Teknologiska produkter, 

Mobiltelefoner.  

 

  



 

 

 

Abstract 

The connection between consumption and climate change is becoming clearer and the fact 

that the Earth's natural resources are being depleted can be assigned to human behavior. To 

solve this crisis, consumer behavior has to change, consumers need to choose more 

sustainable products. Overconsumption today is a major threat to sustainable development 

and Swedish consumers as a group are quick to consume the latest products on the market. In 

particular, the consumption of technology products such as mobile phones, computers and 

televisions has increased sharply during the past 20 years as these products are used by 

consumers on a daily basis. New models of mobile phones are constantly coming onto the 

market and are one of the technology products where consumption has increased. 

The purpose of this paper has been to examine consumers’ perception and awareness about 

sustainable production and consumption of technological products. Mobile phones were 

selected as the object of study. We choose a qualitative method with semi-structured 

interviews to fulfil the purpose. The interviews were conducted with ten students studying 

varying educational programs at Dalarna University. 

The result of the thesis showed that consumers had little awareness or understanding of 

sustainable production and consumption. Our respondents did have a certain amount of 

awareness of sustainability issues but all respondents had never previously thought about this 

in association with production and consumption of mobile phones. The understanding among 

the respondents was that production and consumption does have an effect on sustainable 

development. 

 

 
Keywords: Sustainability, Supply chain, Consumer behavior, Technological products, 

Mobile phones.  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras problembakgrunden till studien och sedan en 

problemformulering vilken utmynnar i frågeställningar och syftet. 

Avslutningsvis diskuteras studiens bidrag.  

 

1.1 Problembakgrund 

Sambandet mellan konsumtion och klimatförändringar blir mer tydligt (Dermody, Hanmer-

Lloyd, Koenig-Lewis & Lifen Zhao, 2015; Erickson, Owen & Dawkins, 2012) och jordens 

naturresurser som utarmas kan helt tillskrivas mänskligt beteende (Dermody et al., 2015). För 

att lösa denna kris anser Dermody et al. att konsumentbeteendet behöver förändras och att 

konsumenter behöver välja mer hållbara produkter. Bask, Halme, Kallio och Kuula (2013) 

argumenterar i sin studie att intresset bland konsumenter kring hur miljön och samhället 

påverkas har ökat kraftigt och konsumenterna är inte längre bara intresserad av var produkten 

kommer ifrån. Konsumenten vill enligt Bask et al. även veta var råmaterialet kommer från 

och vad som händer med produkten när den är förbrukad. Hela försörjningskedjan (Supply 

chain) från produktion till slutkonsumtion har blivit mer intressant för konsumenten (Bask et 

al., 2013; Choi & Cheng, 2015, s. 157).  

Under de senaste tjugo åren har konsumtionen av teknologiska produkter, exempelvis 

mobiltelefoner, datorer och tv-apparater, ökat kraftigt (Vazquez & Barbosa, in press). 

Teknologiska produkter har blivit en del av konsumenters vardag, vilket lett till ökad 

produktion och konsumtion av dessa produkter (Ylä-Mella, Keiski & Pongrácz, 2015). 

Livslängden på teknologiska produkter har minskat då nya produkter med uppdaterade 

funktioner ständigt kommer ut på marknaden och många konsumenter vill ha exempelvis den 

senaste produktmodellen (Cox, Griffith, Giorgi & King, 2013; Yin, Gao & Xu, 2014). 

Mobiltelefonen är en av de teknologiska produkterna där konsumtionen har ökat 

explosionsartat (Suckling & Lee, 2015; Thavalingam & Karunasena, 2016). Thavalingam och 

Karunasena (2016) skriver att livslängden på produkten har förändrats och är idag cirka 18 

månader, vilket innebär att många nya mobiltelefoner produceras och gamla finns i omlopp 

för att återanvändas, sparas eller återvinnas. Att livslängden förändrats beror enligt Ongondo 

och Williams (2011) delvis på att teknologin i mobiltelefonerna uppdateras och att 

konsumenten exempelvis vill ha den senaste kameran. Mobiltelefoner är dock komplicerade 

produkter när det gäller återvinning då en mobiltelefon innehåller en stor mängd olika 
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material (Nnorom, Ohakwe & Osibanjo, 2009; Thavalingam & Karunasena, 2016). En 

mobiltelefon består bland annat av 500-1000 beståndsdelar och en stor del av dessa är giftiga 

samt farliga om de hanteras på fel sätt (Nnorom et al., 2009). Exemplet som Nnorom et al. 

nämner är att det finns uppgifter om att den totala mängden av kadmium, som är ett metalliskt 

grundämne, från en mobiltelefons batteri är tillräckligt för att förorena 600 000 liter vatten. 

Produktionen och konsumtionen har därmed en stor påfrestning på miljön och borde strida 

emot det rådande konsumtionsbeteendet att leva mer hållbart. Enligt Sarath, Bonda, Mohanty 

och Nayak (2015) saknar dock många konsumenter kännedom om att gamla mobiltelefoner 

kan återvinnas och istället är det vanligt att mobiltelefonerna sparas i hemmet. 

Konsumenten, som enligt Mattson (2012, s. 55) är den sista aktören i försörjningskedjan, får 

ansvar för att produkten som konsumeras återvinns. Även om det idag finns ett 

producentansvar måste konsumenten ta initiativ till att lämna in produkten för återvinning. 

Inom det området finns det enligt Ongondo och Williams (2011) olika uppfattning och 

kännedom bland konsumenterna. Även om samhällsfrågor kring hållbar konsumtion ökat är 

det svårt att helt övertala konsumenter att konsumera hållbart (Park & Ha, 2012; Pinto et al., 

2014), det vill säga, konsumenten slutför inte alltid delarna i försörjningskedjan eller saknar 

eventuellt kännedom om hållbar produktion och konsumtion.  

1.2 Problemformulering 

Hållbarhet är ett brett begrepp och i denna studie utgår vi från Förenta Nationernas definition i 

Our common future (1987)”meeting the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs” (s. 43). Definitionen översatt av 

Gulliksson & Holmgren (2015) till svenska definieras som ”en hållbar utvecklig är en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (s. 13). Denna definition av hållbar utveckling är 

välkänd och används i litteratur och vetenskapliga artiklar för att definiera begreppet 

hållbarhet (Dermody et al., 2015, s. 1473; Gimenez, Sierra & Rodon, 2012, s. 150; Goldsmith 

& Goldsmith, 2011, s. 117; Gulliksson & Holmgren, 2015, s. 13; Kagawa, 2007, s. 318).  

Hållbara val i konsumtionssamanhang kan kopplas till det övergripande begreppet hållbar 

utveckling som beskrivs i Our common future (1987, s. 43). Hållbar konsumtion är en del av 

den hållbara utvecklingen och de tre delarna miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet 

som innefattas i Our common future. (de Carvalho, Salgueiro & Rita, 2015; 

Konsumentverket, 2010). Hållbar konsumtion innebär därmed att visa hänsyn för de 
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konsekvenser som konsumtionen av hållbara produkter får för dessa tre delar 

(Konsumentverket, 2010). 

Konsumtion och överkonsumtion är ett av de största hoten mot hållbar utveckling (Erickson et 

al., 2012; Gulliksson & Holmgren, 2015, s. 332; Hertwich & Peters, 2009). Svenska 

konsumenter är enligt Gulliksson och Holmgren (2015, s. 332) en grupp som är snabba att 

konsumera det nyaste på marknaden. På en lista där invånarna i 33 länders miljöhänsyn mäts 

är Sverige på en femte plats (Franzen & Vogl, 2013), vilket borde innebära att invånarna i 

Sverige reflekterar relativt mycket över miljöfrågorna i samhället. 

Nnorom et al. (2009) och Thavalingam och Karunasena (2016) redogör för den miljöpåverkan 

som produktionen och konsumtionen av mobiltelefoner har och detta ledde fram till 

frågetecken kring varför konsumenter fortsätter att konsumera och byta mobiltelefoner varje 

till vartannat år när den tekniska livslängden på produkten egentligen är längre. Det är därför 

intressant att undersöka konsumenters uppfattning och kännedom inom ämnet och hur 

konsumenten väljer, köper, använder och återvinner produkten.  

Konsumenter har enligt Bask et al. (2013) blivit mer intresserade av var råmaterial till 

produkter kommer ifrån, produktion och vad som händer med produkter när de är förbrukade. 

Hela försörjningskedjan (Supply chain) har blivit mer intressant för konsumenten. (Bask et 

al., 2013; Choi & Cheng, 2015, s. 157; Kofman, 2012). Problemet är att det inte verkar finnas 

tidigare forskning om konsumenters uppfattning och kännedom om försörjningskedjans olika 

delar kopplat till hållbarhet och mobiltelefoner. Därför blir den första frågan vi ställer i denna 

studie: 

Vilken uppfattning och kännedom har konsumenten om delarna i försörjningskedjan kopplat 

till mobiltelefoner och hållbarhet? 

Det finns relativt mycket forskning inom hållbar konsumtion och konsumentbeteende (Arce 

Salazar, Oerlemans, & van Stroe-Biezen, 2013; Borin, Lindsey-Mullikin & Krishnan, 2013; 

D’Souza, Taghian, & Khosla, 2007). Ett problem är att det inom tidigare forskning visats att 

det råder inkonsekvens i hur konsumenter uppfattar aspekter som kvalité och pris när det 

kommer till hållbara produkter (Borin et al., 2013). Enligt Arce Salazar et al. (2013) tenderar 

konsumenter att föredra och påverkas av rekommendationer från vissa sociala grupper i sin 

omgivning när det kommer till köp av hållbara produkter. Även Goldsmith och Goldsmith 

(2011) skriver om hur konsumenter påverkas av andra i den sociala omgivningen. Hur 
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konsumenten uppfattar kvalité, pris och om de blir påverkade av andra handlar om 

konsumenters beteende och påverkar hur konsumenter väljer och köper produkter. Det spelar 

även en roll i försörjningskedjan då kvalitén och priset är något som i flesta fall bestäms av 

producenten och återförsäljare. Samtidigt är det en aspekt som konsumenten kan ta i 

beaktning när de väljer produkter. Vi vet inte hur dessa aspekter kring kvalité, pris och 

påverkan gäller vid konsumtion av den teknologiska produkt som undersöks i denna studie, 

vilket leder fram till nästa fråga: 

Vilken uppfattning har konsumenter om kvalité och pris på en ”hållbar” mobiltelefon samt 

påverkas konsumenter av andras konsumtion?  

1.3 Syfte  

Problemformuleringen har lett fram till två övergripande frågor som vi genom denna studie 

vill söka svar på. Det övergripande syftet med studien är att: 

Undersöka vad konsumenter har för uppfattning och kännedom om hållbar produktion och 

konsumtion av teknologiska produkter. 

I syftet finns två begrepp, uppfattning och kännedom, i denna studie är innebörden av 

uppfattning konsumentens syn och hur de upplever eller tror att produktionen och 

konsumtionen går till. Kännedom innebär i denna studie vad konsumenten har för insikt i 

ämnet genom vad de anser att de kan om hållbar produktionen och konsumtion av 

teknologiska produkter.  

1.4 Bidrag 

I Journal of Retailing (Brown & Dant, 2008) presenteras förslag på hur forskning kan bidra 

teoretiskt till ämnet. För att forskningen ska bidra bör det enligt Brown och Dant bland annat 

vara inom intressanta och relevanta ämnen och bidra till att fördjupa kunskapen inom det 

ämnet. Det pågående intresset för miljö och hållbar konsumtion gör att det är ett aktuellt 

område att undersöka. Senast i december 2015 samlades Förenta Nationerna i Paris för en 

klimatkonferens där ämnet var ”Alla tillsammans för klimatet” (FN, 2016). I 

Konsumentverkets senaste Omvärldsrapport (2015) redogörs att hållbar konsumtion är en stor 

trend samtidigt som det är en utmaning att övertyga konsumenter att konsumera hållbart. 

Även i kurslitteratur på Högskolan Dalarna har hållbarhet fått ett större genomslag. I den 

senaste kurslitteraturen som används av studenter som läser kursen Marknadsföring A, 

Marknadsföringsboken av Mossberg och Sundström (2011), är hållbarhet ett genomgående 
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och återkommande tema. Hållbarhet och teknologi är enligt Mossberg och Sundström (2011) 

en stor trend. Även om boken skrevs 2011 finns indikationer till att trenden även finns idag.  

I denna studie begränsar vi oss till att undersöka en teknologisk produkt, mobiltelefonen, då vi 

genom tidigare forskning fått kännedom om produktens stora miljöpåverkan och den snabba 

omsättningen av nya mobiltelefoner (exempelvis: Nnorom et al., 2009; Ongondo & Williams, 

2011; Thavalingam & Karunasena, 2016). Eftersom köpbeteendet har förändrats är 

mobiltelefonen ett intressant objekt att studera ur ett hållbart perspektiv. Resultatet kan även 

lyftas allmänt till teknologiska produkter. Det etiska för konsumenten i detta sammanhang 

vore att reflektera över hur konsumtionen påverkar miljön. Detta indikerar att det är ett 

aktuellt område att studera och bidragen som denna studie ger kan både vara praktiska och 

teoretiska. 

Det praktiska bidraget i denna studie kan vara att återförsäljare genom studiens resultat får 

insyn i hur konsumenter ser på återförsäljarens roll ur ett hållbart perspektiv. Det teoretiska 

bidraget är att vi med denna studie kan bidra med ytterligare forskning avseende detta 

område.  

1.5 Centrala begrepp 

Nedan förklaras och definieras de centrala begreppen i denna studie.   

Hållbarhet- hållbar utvecklig är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Gulliksson & 

Holmgren, 2015, s. 13).  

Supply chain- engelskt begrepp för försörjningskedja. 

Försörjningskedja - en följd av aktörer genom vilka material, information och betalningar 

strömmar. (Mattson, 2012, s. 55).  

Konsumentbeteende - hur konsumenten väljer, köper, använder och återvinner produkter eller 

tjänster. (Solomon, 2007, s. 7). 

Mobiltelefonens livslängd - innebörden av livslängden i denna kontext är så länge en 

konsument väljer att använda produkten. 

”Hållbar” mobiltelefon – Innebörden av en ”hållbar” mobiltelefon är i denna kontext är 

konsumentens egen uppfattning om vilka egenskaper en hållbar mobiltelefon har.  
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2 Teoretiskt och begreppsmässigt ramverk  

I detta kapitel beskrivs de modeller och begrepp som använts i studien. 

Källorna som används för att skapa referensramen består bland annat av 

vetenskapliga artiklar och litteratur. Det första begreppet som beskrivs är 

hållbarhet sedan det specifika studieobjektet, mobiltelefonen. Vidare redogörs det vad 

försörjningskedjan är och dess funktion och sedan hur försörjningskedjan kopplas ihop med 

konsumentbeteende i denna studie.    

 

2.1 Hållbarhet 

I den teoretiska referensramen tar vi avstamp i begreppet hållbarhet för att specificera vad vi i 

denna studie fokuserar på kring det begreppet. Hållbarhet är idag ett vanligt ord. Enligt 

Gulliksson och Holmgren (2015, s. 12) kan det appliceras på det mesta i vår omgivning och 

många har en uppfattning av vad begreppet står för. Det finns dock flera definitioner av 

begreppet hållbarhet. Den definition som återfinns i många vetenskapliga artiklar och 

litteratur är från Förenta Nationernas dokument Our common future (1987): ”meeting the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs” (s. 43). Definitionen återfinns i bland annat: Carter & Rogers, 2008, s. 363; Dermody 

et al., 2015, s. 1473; Goldsmith & Goldsmith, 2011, s. 117; Gimenez et al., 2012, s. 150; 

Gulliksson & Holmgren, 2015, s. 13; Kagawa, 2007, s. 318.  

Det finns fler alternativa definitioner av hållbarhet och en som Gulliksson och Holmgren 

(2015, s. 15) resonerar kring är att samhället ska utvecklas på ett sådant sätt att inte 

livskvalitén minskar över tiden. Livskvalité är ett komplext begrepp och kan vara olika för 

varje individ. Ett sätt att mäta livskvalité är genom konsumtion (Gulliksson & Holmgren, 

2015, s. 15). Överkonsumtion är ett av de största hoten mot hållbar utveckling (Erickson et 

al., 2012; Gulliksson & Holmgren, 2015, s. 332; Hertwich & Peters, 2009; Sheth, Sethia & 

Srinivas, 2007) och svenska konsumenter är enligt Gulliksson och Holmgren (2015, s. 332) 

snabba att konsumera de nyaste produkterna på marknaden. Även om svenskar är snabba med 

att konsumera det nyaste på marknaden finns ett intresse för miljön. Sverige kommer femma 

på en lista med 33 länder där invånarnas miljösyn mäts (Franzen & Vogl, 2013). Detta 

indikerar att det finns ett intresse hos konsumenter i Sverige kring miljöfrågor men svenska 

konsumenter är ändå snabba att konsumera produkter vilket borde bidra till överkonsumtionen 

som inte anses vara hållbar konsumtion.  
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Överkonsumtion är ett av de största hoten mot hållbar utveckling (Dermody et al., 2015; 

Erickson et al., 2012; Gulliksson & Holmgren, 2015, s. 332). Enligt Sheth et al. (2007) 

definieras överkonsumtion som att när konsumtionen blir så stor att den dels påverkar miljön 

eller ekonomin negativt och påverkar den enskilde personen eller samhället negativt. Enligt 

Gulliksson och Holmgren (2015, s. 332) finns det tre sätt för en konsument att leva mer 

hållbart. Dessa är att konsumenter bör vara återhållsamma, återanvända samt återvinna 

produkter. Om konsumenter skulle ha dessa tre aspekter i åtanke när de köper produkter 

skulle det enligt Gullikson och Holmgren finnas en större chans att samhället skulle bli mer 

hållbart.  

Pinto et al. (2014) argumenterar att samhällsfrågorna kring hållbarhet och konsumtion har 

ökat och då konsumenter har blivit mer medvetna om miljöpåverkan börjar de ändra sitt 

beteende och välja mer hållbara produkter. Även om konsumenter idag är mer medvetna om 

att göra hållbara val i deras konsumtion har många dock svårt att överföra tankar till faktiska 

handlingar (Park & Ha, 2012). Enligt Kronrod, Grinstein och Wathieu (2012) är det svårt att 

få konsumenterna att ändra sitt beteende till att konsumera hållbart eftersom konsekvenserna 

av hållbar konsumtion oftast påverkar samhället i stort och inte den individuella konsumenten. 

Enligt Pinto et al. (2014) är motivationen troligtvis lägre då konsumenten inte får någon egen 

”vinst” av att konsumera hållbara produkter. Förklaringen till detta är enligt Pinto et al. att det 

som oftast påverkar konsumenten att inte konsumera hållbara produkter är att det är kopplat 

till negativa aspekter som exempelvis att betala ett högre pris och ge upp bekvämligheten med 

att konsumera materiella saker. Detta kan leda till att även om konsumenter är intresserade av 

eller har kännedom om att konsumera hållbara produkter gör de inte det fullt ut.   

I en rapport från Konsumentverket (2010) definieras hållbara val i ett 

konsumtionssammanhang som att hållbar konsumtion är en del av den hållbara utvecklingen 

och de tre delarna miljömässig1, ekonomisk2 och social3 hållbarhet som innefattas i Our 

common future (1987) som diskuterats tidigare. Hållbar konsumtion innebär att visa hänsyn 

för de konsekvenser som konsumtionen av hållbara produkter får för dessa tre delar. (de 

Carvalho et al., 2015; Konsumentverket, 2010). Detta borde innebära att konsumenter som 

                                           
1Miljömässig hållbarhet – Användandet av energi eller andra resurser och det ”avtryck” företag lämnar som 

konsekvens av produktion. Relateras till minskat avfall, minskad förorening och effektivare energianvändning. 

(Gimenez et al., 2012) 
2 Ekonomisk hållbarhet – ”Skapa ekonomiskt värde på ett sätt som också skapar värde för samhället genom att ta 

itu med dess behov och utmaningar”. (de Carvalho et al., 2015).  
3 Social hållbarhet – Garantera livskvalité (Gimenez et al., 2012) och socialt ansvar (de Carvalho et al., 2015). 
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anser sig konsumera hållbara produkter kan ta någon av dessa tre delar i beaktning eller ha 

någon form av uppfattning eller kännedom kring dem.  

2.2 Studieobjekt  

Objektet som studerats i den här studien är en produkt som idag är en del i vardagen för 

många konsumenter, mobiltelefonen. Produktionen och försäljningen av mobiltelefonen har 

enligt Sarath et al. (2015) haft stor tillväxt världen över vilket innebär att det varje år 

introduceras nya och mer moderna mobiltelefoner med förbättrad teknik på marknaden, vilket 

i sin tur innebär en ökad konsumtion. Antal mobilanvändare världen över förväntas under 

2016 vara cirka 2080 miljoner (Vazquez & Barbosa, in press). 

Det finns omkring 500-1000 beståndsdelar i en mobiltelefon och en stor del av dessa är giftiga 

och farliga om de hanteras på fel sätt (Nnorom, et al., 2009). Mobiltelefoner är komplicerade 

produkter när det gäller återvinning då en mobiltelefon innehåller en stor mängd olika 

material (Nnorom et al., 2009; Thavalingam & Karunasena, 2016). Om mobiltelefonen 

hanteras på fel sätt vid återvinning kan miljön ta skada. Exempelvis finns det uppgifter om att 

den totala mängden kadmium, som är ett metalliskt grundämne, från en mobiltelefons batteri 

är tillräckligt för att förorena 600 000 liter vatten. (Nnorom, et al., 2009). Enligt Vazquez och 

Barbosa (in press) återanvänds 49 % av alla mobiltelefoner över hela världen, 48 % av de 

förbrukade mobiltelefonerna läggs åt sidan i hemmet. Endast tre procent av mobiltelefonerna 

återvinns (Vazquez & Barbosa, in press). 

Ongondo och Williams (2011) resonerar kring att den ständiga utvecklingen av tekniken i 

mobiltelefoner som exempelvis bättre kameror gör att produktens livslängd förkortas och 

mobiltelefoner uppfattas som förbrukade av många konsumenter. Innebörden av livslängden i 

denna kontext är så länge en konsument väljer att använda produkten. Mobiltelefonernas 

livslängd har enligt Thavalingam och Karunasena (2016) genomgått en förändring under de 

senaste åren då den tidigare var tio år har livslängden idag minskat till att vara mellan tolv och 

24 månader. Thavalingam och Karunasena argumenterar även att detta har lett till att 

konsumenter idag byter ut sin mobiltelefon allt oftare, vilket i sin tur leder till att en stor 

volym mobiltelefoner varje år blir till avfall. Detta indikerar att både produktionen och 

konsumtionen har påverkan på den hållbara utvecklingen.  
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2.3 Försörjningskedjan 

Det finns enligt Bask et al. (2013) ett ökat intresse hos konsumenter för var råmaterial till 

produkter produceras och vad som händer med produkterna vid slutet av dess livscykel. Hela 

försörjningskedjan (supply chain) har blivit mer intressant för konsumenten (Bask et al., 

2013; Choi & Cheng, 2015, s. 157). Den vanligaste översättningen från engelskans supply 

chain är enligt Mattson (2012, s. 15) försörjningskedja, vilken är den översättning som 

används i denna studie. Begreppet innefattar hela kedjan (se figur 1) från produktion eller 

framtagning av råmaterial till konsumenten och även sluthantering (Bask et al., 2013; 

Mattson, 2012, s. 55).  

Försörjningskedjan definieras enligt Mattson (2012) som ”en följd av aktörer genom vilka 

material, information och betalningar strömmar. Försörjningskedjan syftar till att skapa och 

leverera värden i form av produkter och tjänster och kedjan börjar med råmaterialleverantörer 

och slutar med förbrukande slutkonsumenter” (s. 55). Att en produkt kan återvinnas eller har 

en andrahandsmarknad ska enligt Persson och Persson (2011, s. 137) vara klart innan en 

produkt planeras att tillverkas. För konsumenten ska det enligt Persson och Persson vara 

möjligt att uppfatta hur produkten påverkar miljön från det att den tillverkats genom 

användningen av produkten fram till dit den tar vägen efter att produkten är slutkonsumerad. 

Persson och Persson anser att det måste finnas ett ”vaggan till vaggan4” – perspektiv, det vill 

säga ”hur energi och råvaror blir produkter, som används och som sedan återanvänds eller 

återvinns. Så lite som möjligt ska bli avfall” (s. 137). Detta kan indikera att konsumenter har 

uppfattning och kännedom om delarna i försörjningskedjan.

Figur 1 – Försörjningskedja (egen illustration).  

I en publikation från Stockholm Environment Institute5 (Dawkins, Gardner, Godar & 

Trimmer, 2015) argumenterar författarna att konsumenter delvis är ansvariga för utvecklingen 

i de försörjningskedjor som de konsumerar från. Samtidigt är konsumenter villiga att ändra 

sitt beteende för att påverka utmaningarna inom hållbar utveckling. (Dawkins et al., 2015). I 

denna studie är konsumenten utgångspunkten och nedan kopplas konsumentbeteende ihop 

                                           
4 ”Från råmaterial tillbaka till råmaterial” 
5 Stockholm Environment Institute (SEI) är en internationell icke vinstdrivande organisation som sedan 1989 

arbetar med miljö, hållbarhet och utvecklingsfrågor. De publicerar rapporter, artiklar etc. om bland annat hållbar 

utveckling. (https://www.sei-international.org/about-sei) 
 

Råmaterial Tillverkare Leverantör Återförsäljare Konsument Återvinning
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med försörjningskedjan som diskuterats ovan. Konsumentbeteende handlar om hur 

konsumenter väljer, köper, använder och återvinner produkter (MacInnis & Folkes, 2010; 

Solomon, 2007, s. 7). Enligt MacInnis och Folkes (2010) innefattade teorier kring 

konsumentbeteende tidigare bara hur konsumenter väljer produkter (köpbeteende). MacInnis 

och Folkes skriver att konsumentbeteende, vid artikelns publicering, ses som mer än 

köpbeteende då begreppet innefattar hur konsumenter använder och återvinner produkter. 

Definitionen av konsumentbeteende verkar inte förändras sedan 2010 utan återkommer i 

nyare publiceringar, exempelvis i: Hsiao, Chen, Chao-Chin och Chiu (2016). Användningen 

och återvinningen av produkter länkar, enligt MacInnis och Folkes, konsumentbeteende till 

marknadsföringsämnet. 

Nedan illustreras konsumentbeteendets fyra delar tillsammans med delarna i 

försörjningskedjan (se figur 2). Hur konsumenter väljer produkter kopplas samman med 

råmaterial, tillverkning och leverantör då de är faktorer som konsumenterna kan ta i beaktning 

när de väljer produkter. Speciellt när det kommer till hållbar produktion och konsumtion som 

Bask et al. (2013) redogjorde för. Köpet av själva produkten sker i de flesta fall hos en 

återförsäljare och därför har dessa delar kopplats samman i modellen. En del av 

konsumentbeteende är hur själva konsumenten använder en produkt (Solomon, 2007, s. 7) 

och detta kan kopplas till försörjningskedjans del, konsument, då det är konsumenten i 

försörjningskedjan som i flesta fall bestämmer över sin egen konsumtion. Slutligen är 

återvinning både en del av konsumentbeteende (Solomon, 2007, s. 7) och ett steg i 

försörjningskedjan. Fortsättningsvis utgår vi från modellen för att beskriva och förklara de 

teorier och begrepp som används i denna studie i relation till hållbar produktion och 

konsumtion. 

Figur 2 - Konsumentbeteende och försörjningskedja (egen illustration). 

2.3.1 Väljer produkter  

Hur råmaterial till en produkt blivit framtagen, hur den tillverkas och levereras är delar i 

försörjningskedjan som kopplas samman med konsumentbeteende och hur en konsument 

väljer produkter. Valet av produkter är enligt Solomon (2007, s. 7) en del av konsumentens 

beteende. En mobiltelefon består bland annat av 500-1000 beståndsdelar (Nnorom, et al., 
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2009) och en stor del av dessa råmaterial är giftiga och farliga om de hanteras på fel sätt 

(Nnorom, et al., 2009; Silvera & Chang, 2010). Det är idag olje- och mineralbrist i världen 

och Gulliksson och Holmgren (2015, s. 18) ger ett exempel på koboltbrist. Kobolt är en viktig 

komponent i mobiltelefoner (Nnorom et al., 2009). Detta indikerar att det eventuellt kan 

finnas kännedom eller uppfattning hos konsumenter om framtagning av råmaterial då det dels 

har varit en diskussion i media på senaste tiden om bland annat framtagning av kobolt och 

barnarbete (Amnesty, 2016) samtidigt som konsumenters intresse för råmaterialframtagning 

har ökat (Bask et al. 2013; Choi & Cheng, 2015, s. 157).   

När det kommer till att välja hållbara produkter skriver Arce Salazar et al. (2013) att 

konsumenter påverkas och föredrar rekommendationer från vissa sociala grupper i sin 

omgivning. Enligt Arce Salazar et al. är exempel på sociala grupper: familjen, kollegor eller 

vänner, och de menar att information från dessa olika grupper kan påverka individer att köpa 

hållbara produkter, vilket även kan indikera att konsumentens uppfattning och kännedom om 

hållbara produkter kommer från dessa källor. Konsumenter påverkas även enligt Goldsmith 

och Goldsmith (2011) i hög grad av andra människor genom att iaktta och efterlikna dem. 

Genom sociala kommunikationer, word-of-mouth, etc. påverkas konsumenters tankessätt av 

den sociala omgivningen till framtida agerande och känslor. (Goldsmith & Goldsmith, 2011).  

2.3.2 Köper produkter 

Återförsäljaren är den aktör i försörjningskedjan som i denna studie kopplas till konsumentens 

köp av en produkt eftersom konsumenten vanligtvis köper en produkt från en återförsäljare. 

Var konsumenter köper produkter är en del av konsumentbeteendet (Solomon, 2007, s. 7). 

När det kommer till köp av hållbara produkter kan konsumenten bland annat påverkas av 

priset (Borin et al., 2013; D’Souza et al. 2007). Borin et al. diskuterar att tidigare studier visar 

att konsumenter är villiga att betala mer för vissa hållbara produkter. Enligt Borin et al. beror 

det på vilka produkter som erbjuds och hur mycket mer de är prissatta över likvärdiga 

produkter som inte är märkta som hållbara. Borin et al. testade om konsumenter var villiga att 

betala mer för en teknologisk produkt, skrivare, som producerats med hållbart material och 

det visade sig att konsumenterna inte var villiga till detta. Resultatet i studien av Borin et al. 

indikerar att varken konsumenter som såg sig själva som ”gröna konsumenter”6 eller ”vanliga 

konsumenter”7 var villiga att betala mer för den skrivare som var producerad av hållbart 

                                           
6 Konsumenter som handlar andra ekologiska eller hållbara produkter 
7 Konsumenter som vanligtvis inte handlar ekologiska eller hållbara produkter 
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material. Det är enligt Borin et al. viktigt att hållbara produkter som introduceras på 

marknaden har priser som inte är högre eller särskilt mycket högre än liknande produkter utan 

hållbar märkning. Detta anses vara viktigt för att konsumenter ska vara villiga att konsumera 

de hållbara produkter som finns på marknaden. I studien av Borin et al. visade det sig att även 

de konsumenter som inte ser sig som ”gröna konsumenter” kan tänka sig att köpa hållbara 

produkter om dessa har vad konsumenten uppfattar som rimligt pris och kvalité vilket 

indikerar att uppfattningen och kännedomen bland konsumenterna som se sig som ”gröna 

konsumenter” och ”vanliga konsumenter” varierar.  

Enligt D´Souza et al. (2007) är dock kvalitén på den hållbara produkten viktigare än priset. I 

studien av Borin et al. (2013) skriver de hur konsumenter uppfattar kvalitén på hållbara 

produkter och att det finns en oro och uppfattning hos konsumenten att en hållbar produkt inte 

fungerar lika bra som en produkt utan hållbar märkning. Borin et al. skriver att det existerar 

en inkonsekvens i hur konsumenter uppfattar hållbara produkter och dess kvalitet. Även om 

denna inkonsekvens existerar, ökar marknaden för hållbara produkter. Enligt Borin et al. kan 

detta bero på att konsumenter vill konsumera hållbara produkter av etiska och miljömässiga 

skäl. Även om marknaden ökar för hållbara produkter verkar Borin et al. studie påvisa att 

kännedomen och uppfattningen kan skilja sig åt mellan konsumenter.  

2.3.3 Använder produkter 

Hur konsumenter använder produkter innebär i denna kontext hur konsumenten ser på sin 

egen konsumtion och användning av produkter. I denna studie kopplas denna del till 

konsumenten som är femte och näst sista aktören i försörjningskedjan. Konsumenters 

användning av produkter är även en del av konsumentbeteendet (Solomon, 2007, s. 7). Hur 

länge konsumenten väljer att använda en mobiltelefon har förändrats. Tidigare var livslängden 

cirka tio år och idag har livslängden minskat till att vara mellan 12- 24 månader (Thavalingam 

& Karunasena, 2016). En undersökning av Ongondo och Williams (2011) visade att beteendet 

mellan kvinnliga och manliga studenter skilde sig åt vid återvinning samt konsumtion av 

mobiltelefonen. Studien av Ongondo och Williams visade att kvinnliga studenter har en större 

vilja och intresse att återvinna mobiltelefoner samt att manliga studenter ersätter deras 

mobiltelefoner oftare än vad kvinnliga studenterna gör. Både kvinnor och män sparar dock 

sina gamla mobiltelefoner i samma utsträckning (Ongondo & Williams 2011). Pinto et al. 

(2014) argumenterar att tidigare studier, samt deras egen studie, visat att kvinnor är mest 

benägna att handla hållbara och miljövänliga produkter, exempelvis miljövänliga bilar. Detta 
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indikerar att uppfattningen och kännedomen kring de ovan nämnda aspekterna kan variera 

bland kvinnor och män.   

2.3.4 Återvinner produkter 

Att återvinna produkten är både en del av försörjningskedjan och konsumentbeteendet 

(Mattson, 2012, s. 55; Solomon, 2007, s.7) vilket ”knyter ihop säcken” och avslutar den 

linjära processen som försörjningskedjan och konsumentbeteende kan illustreras som. 

Mattsson (2012, s. 55) skriver att i slutet av försörjningskedjan finns konsumenten som är den 

aktör som hela försörjningskedjan har i syfte att tillföra värde till. Det är också konsumenten 

som förbrukar produkten som tidigare har levererats eller köpts och flödet som pågår i 

försörjningskedjan upphör inte med konsumenten utan avslutas med återvinning (Mattsson, 

2012, s. 55). Då konsumenten förbrukat varan innebär det att konsumenten ansvarar för att 

produkten återvinns. Enligt Matsson har konsumenter fått ett större intresse för 

återanvändning av produkter genom den utveckling som har skett inom hållbarhet. Flödet i 

kedjan fortsätter därför ett steg till genom att produkter kan återvinnas (Mattsson, 2012, s. 

55). Detta indikerar att återvinningen av produkter, exempelvis mobiltelefoner, borde öka. 

Enligt Sarath et al. (2015) saknar dock många konsumenter idag kännedom om att gamla 

mobiltelefoner kan återvinnas och istället är det vanligt att mobiltelefonerna lagras i hemmet. 

Om konsumenter skulle få mer information om återvinning skulle detta kunna bidra till att 

konsumenternas inställning förändras (Sarath et al., 2015). Informationen skulle även enligt 

Sarath et al. leda till en större medvetenhet och intresse hos konsumenterna att vilja återvinna 

sina gamla mobiltelefoner.  

I Sverige finns en lag om producentansvar vilket innebär att producenter måste ta tillbaka 

förbrukade elprodukter som konsumenter vill bli av med (Bernstad, Jansen & Aspegren, 

2010). Återförsäljare av nya elprodukter ska ta tillbaka förbrukade elprodukter från 

konsumenter om butikslokalen är över 400 kvadratmeter och den återlämnade produkten inte 

överstiger 25 centimeter på längden, bredden eller djupet. Om butiksytan är mindre än 400 

kvadratmeter kan konsumenten vid köp av en ny elprodukt, lämna in en liknande gratis. 

Återförsäljaren har ansvar för att informera konsumenten om möjlighet att lämna tillbaka 

förbrukade elprodukter, genom att säljaren i butiken informerar eller att tydlig information 

finns inne i butiken. (Förordning, 2014:1075). Även om det finns en lag om producentansvar 

är det konsumenten som måste ta steget för att lämna in produkten och slutföra cirkeln som 

producentansvaret bidrar till. I och med lagar om producentansvar kan försörjningskedjan 
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Väljer Köper Använder Återvinner  

kopplad till teknologiska produkter ses som cyklisk istället för linjär, så kallad Closed loop 

supply chain (Govindan, Soleimani & Kannanc, 2015). Som nämns ovan verkar kännedom 

saknas kring återvinning av mobiltelefon och det indikerar att det kanske även saknas 

kännedom om producentansvaret bland konsumenterna.   

2.4 Summering  

Utifrån referensramen ovan sammanfattas de olika delarna i en modell där det påvisas att 

processen inte är linjär som en klassisk försörjningskedja utan cyklisk i och med 

producentansvaret och konsumentens ansvar att lämna in produkten. (se figur 3). I den nya 

modellen är även aspekterna från konsumentbeteende med samt övergripande hållbar 

konsumtion.   

Konsumenten väljer först en produkt där aspekter som råmaterial, tillverkningsprocess och 

leverans kan spela in och konsumenten kan även påverkas av andra i sin omgivning vid val av 

hållbara produkter. Konsumenten kan sedan köpa en produkt hos någon form av återförsäljare 

där priset på produkten och kvalitén kan spela in och konsumenter kan ha olika uppfattning 

och kännedom om pris och kvalité. Konsumenten använder sedan produkten så länge som 

konsumenten anser att produktens livslängd är (eller tills den går sönder), vilket enligt tidigare 

forskning kan uppfattas olika bland konsumenter och konsumtionen kan skilja sig mellan 

kvinnor och män. Konsumenten kan sedan återvinna produkten genom att lämna den till 

återvinning. Dock varierar kännedomen och uppfattningen inom detta område. I fallet med 

mobiltelefoner borde produkten i och med återvinningen komma tillbaka till återförsäljaren 

eller producenter i och med producentansvaret.  

 

 

 
 

 

 

 

Figur 3- Egen konstruktion av försörjningskedja och konsumentbeteende.  
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3 Forskningsdesign  

I detta kapitel beskrivs inledningsvis den valda metoden samt urvalet av 

respondenter för studien. Vidare beskrivs utformningen av frågorna till 

respondenterna och metoden för att analysera resultatet.  

 

3.1 Metod 

Syftet med denna studie är att undersöka vad konsumenter har för uppfattning och kännedom 

om hållbar produktion och konsumtion av teknologiska produkter. För att besvara 

frågeställningarna och syftet anser vi att en kvalitativ studie är lämplig och väljer att 

genomföra intervjuer. Enligt Silverman (2013, s. 201) kännetecknar kvalitativ forskning att 

den som utför intervjustudier vill ta reda på vad en viss grupp har för kännedom gällande ett 

visst studieobjekt. Silverman (2011, s. 167) skriver att kvalitativa intervjuer är lämpliga att 

använda som en forskningsmetod för att undersöka olika individers kännedom och 

uppfattning något som inte nödvändigtvis kan mätas genom en kvantitativ metod. En 

kvantitativ metod innebär att kvantifiera det insamlade materialet och sammanställa resultat 

som kan bearbetas med statistiska tekniker. Frågor som forskaren söker svar på kan vara 

exempelvis, ”hur många” eller i ”vilken utsträckning”. (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009).  

Flera av de vetenskapliga artiklar som samlats in och studerats under denna studie baserades 

på kvantitativa enkäter (till exempel: Borin et al., 2013; Gimenez et al., 2012; Nnorom et al., 

2009; Ongondo & Williams, 2011; Pinto et al., 2014; Ylä-Mella, et al., 2015). En kvalitativ 

metod skulle därmed komplettera tidigare forskning med hur konsumenter uppfattar och 

vilken kännedom de har om hållbar produktion och konsumtion av teknologiska produkter.   

3.2 Utformning av intervjuguide 

I denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med en respondent i taget. Vi valde 

att genomföra intervjuer då vi ansåg att ämnet kunde vara känsligt att diskutera, i exempelvis 

en fokusgrupp, då respondenterna eventuellt inte vill erkänna att de inte tänker på hållbarhet 

eller hållbar konsumtion då det är en aktuell fråga i dagens samhälle. I denna studie benämns 

den som blivit intervjuad som respondent vilket Repstad (2007, s. 83) diskuterar som en 

benämning av den intervjuade i kvalitativa studier. Vi sökte i denna studie svar på hur 

konsumenter uppfattar och vilken kännedom de har om hållbar produktion och konsumtion.  



 

16 

 

Vi valde därför att ha semistrukturerade intervjuer där vi utgick från en intervjuguide (se 

bilaga 1) där frågorna som ställdes var kopplade till referensramen och konsumentens 

uppfattning och kännedom. Semistrukturerad intervjuform innebär enligt Lantz (2013, s. 42) 

att söka kunskap om de egenskaper som intervjuaren vill ha svar på. Enligt Bryman och Bell 

(2013, s. 475-476) innebär en semistrukturerad intervju att en intervjuguide används där 

specificerade frågor ställs kring ämnet. Respondenten har i denna intervjuform möjlighet att 

formulera sina svar på sitt egna sätt (Bryman & Bell, 2013, s. 475-476). Något som även 

kännetecknar en semistrukturerad intervju är enligt Bryman och Bell att den är flexibel då 

intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten samt att frågorna i 

intervjuguiden inte behöver följa en viss ordning. Genom att ställa följdfrågor i intervjun kan 

svaren från respondenternas fördjupas vilket ger en större möjlighet att besvara syftet om 

uppfattning och kännedom. Att ställa följdfrågor är enligt Lantz (2013, s. 171) viktigt för att 

få omfattande och täckande svar från respondenterna.  

Intervjuerna skulle till en början baseras på en mer öppen semistrukturerad intervjuguide. Alla 

intervjuer inleddes med att syftet för studien förklarades, ämnesområdet förklarades inte 

närmare för att undvika att påverka respondenten till vissa svar. Vidare ställdes 

okomplicerade frågor om respondentens ålder, inkomst samt utbildning. Enligt Repstad 

(2007, s. 101) bör en intervju börja med enkla och okomplicerade frågor för att respondenten 

ska känna sig bekväm. Frågorna i intervjuguiden var sedan delvis öppna och riktade till ämnet 

som studien handlade om. Ambitionen från vår sida var att ha semistrukturerade intervjuer 

fullt ut med en intervjuguide med få öppna frågor. Efter de två första intervjuerna blev dock 

intervjuerna mer strukturerade då vi ansåg att respondenterna inte kunde svara så uttrycksfullt 

på de öppna frågor vi ställde då kännedom kring ämnet saknades. Intervjuerna var dock 

fortfarande semistrukturerade. För att undersöka de delar vi sökte information om, uppfattning 

och kännedom, var vi tvungna att ställa mer specifika frågor till respondenterna vilket 

resulterade i att intervjuerna blev något mer strukturerade. Vi var till viss del förberedda på att 

detta skulle kunna hända då vi vid en testintervju innan de riktiga intervjuerna observerade att 

testrespondenten hade svårt att reflektera och svara fullt på frågorna. Detta gjorde att vi var 

förberedda på att ha följdfrågorna som vi skrivit som mer riktade frågor. Detta var dock inget 

vi såg som negativt och valde att genomföra studien ändå för att undersöka uppfattningen och 

kännedomen hos konsumenterna. Även om intervjuerna blev mer strukturerade så tog de en 

längre tid att genomföra än vad ett standardiserat frågeformulär skulle göra och vi fick 

djupare svar på frågorna än om vi genomfört en kvantitativ studie med exempelvis enkäter. 
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Intervjuerna tog mellan 16 till 40 minuter, sex av intervjuerna tog över 30 minuter två tog 

över 25 minuter en intervju tog 16 minuter (intervju två, innan frågorna blivit mer 

strukturerade) och en intervju tog 40 minuter.  

I slutet av intervjun fick respondenten möjlighet att ge ytterligare synpunkter och andra tankar 

inom ämnet för att minimera risken att något inom ämnet blir osagt. Detta är enligt Repstad 

(2007, s. 101) viktigt för att respondenten ska ha möjlighet att delge tilläggsinformation eller 

synpunkter som inte kommit fram genom intervjufrågorna. Detta kan bidra till att säkerställa 

att trovärdigheten stärks.  

Problem som kan uppstå vid en intervju är att respondenten inte svarar på frågorna som ämnas 

få svar på. För att möta detta problem frågade vi respondenterna om vi eventuellt kunde 

återkomma efter intervjun med följdfrågor om sådana dök upp.  

3.3 Val av respondenter  

Den konsumentgrupp vi valt som respondenter i denna studie är studenter. Dels har vi i denna 

studie valt att fokusera på studenter då de i flesta fall själva bestämmer över sin konsumtion 

av mobiltelefoner, det vill säga när de ska köpa en ny mobiltelefon. Bask et al. (2013) utförde 

en studie i Finland och skrev att studenter är en intressant grupp att studera då de själva väljer 

hur de konsumerar mobiltelefoner, något som konsumenter ute på arbetsmarknaden enligt 

Bask et al. eventuellt inte kan göra då de kan få sin (privata) mobiltelefon genom jobbet. 

Studenter är även en grupp konsumenter som tidigare undersökts kvantitativt (exempelvis: 

Borin et al. 2013; Ongondo & Williams, 2013; Nnorom et al. 2009) och i denna studie väljer 

vi att använda samma konsumentgrupp med en kvalitativ metod, för att bidra med en djupare 

förståelse vilket är svårt att uppnå genom kvantitativa studier.  

För att hitta respondenter till denna studie gjorde vi ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval 

innebär enligt Trost (2010, s. 138) att till en början välja ut ett antal variabler som är teoretisk 

relevanta. Enligt Trost är variabler som kön och utbildning vanliga att använda sig av i denna 

form av urval. Det strategiska urvalet i denna studie bestod av variablerna: studenter, 

programtillhörighet och kön. Det övergripande strategiska valet var att hälften av 

respondenterna skulle vara kvinnor och andra halvan män och att studenterna skulle tillhöra 

olika utbildningsprogram för att undvika att intervjua flera som läser samma program och att 

de eventuellt har samma intressen och åsikter.  
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Vid val av respondenter började vi med att kontakta program- och kursansvariga vid program 

på Högskolan Dalarna för att undersöka möjligheten att nå ut till deras studenter. Genom att 

kontakta program och kursansvariga kunde vi hitta lämpliga respondenter till vår studie. Vi 

besökte föreläsningar hos Detalj- Ekonomi- och Högskoleingenjörs (Maskinteknik) -

programmet för att fråga om deltagande. Denna metod gav varierat resultat och vid 

intervjuerna med de aktuella respondenterna valde vi att fråga om de kunde rekommendera 

någon annan till vår studie. Kriteriet för de rekommenderade respondenterna var att de skulle 

vara studenter på Högskolan dalarna. Detta ledde till att vi även använde snöbollsprincipen, 

vilket enligt Repstad (2007, s. 61) innebär att den aktuella respondenten rekommenderar 

andra personer som kan vara lämpliga till studien.  

Vi kontaktade även studenter som vi kände till på skolan som läste olika program för att få en 

strategisk spridning på de olika programtillhörigheterna. Dessa studenter kände vi till genom 

jobb eller tidigare kurser som lästs med andra program, men vi kände dem inte personligen. 

De respondenter som var intresserade att delta fick ett informationsmejl med information om 

ämnet och avtala tid för intervjun (se bilaga 2).  

Intervjuerna genomfördes i bokade grupprum på Högskolan Dalarna i Borlänge. För att 

underlätta för studenterna som redan var på plats på Högskolan Dalarna i Borlänge och 

besöker högskolans lokaler dagligen valde vi att ha intervjuerna där. Detta innebar även att 

respondenterna troligtvis var bekväma med miljön. Det bokade grupprummet gjorde att vi i en 

lugn miljö kunde genomföra intervjuerna utan störningsmoment. Enligt Repstad (2007, s. 95-

96) är det bra att välja en plats för intervjun som är lugn och ostörd.      

Målet med intervjuerna var att uppnå en empirisk mättnad som enligt Repstad (2007, s. 92) 

innebär att tillräckligt med information samlats in och att det inte anses behövas mer svar. Vi 

kunde därmed inte ange ett specifikt antal respondenter från början. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 156) är ett vanligt dilemma i kvalitativa studier att det är svårt att veta 

om antalet som ska intervjuas är för stort eller för litet. Kvale och Brinkmann argumenterar att 

om det väljs för få respondenter kan det bli svårt att i analysen generalisera resultatet av 

intervjuerna eller om det väljs ett för stort antal intervjupersoner blir det svårt att tolka samt 

urskilja ett mönster från intervjuerna. I slutändan är det enligt Kvale och Brinkmann studiens 

syfte som ska besvaras och därifrån väljs antalet respondenter ut. Till studien intervjuades tio 

respondenter då vi efter den tionde ansåg att vi uppnått en empirisk mättnad, då informationen 

från de tidigare respondenterna liknade varandra i många avseenden.  
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Sju av respondenterna var kvinnor och tre av respondenterna var män. De studieprogram som 

respondenterna tillhörde var:  

 En respondent – Maskinteknik från Högskoleingenjörsprogrammets andra år. 

 Två respondenter från Detaljhandelsprogrammets andra år (180 hp).  

 Två respondenter från Detaljhandelsprogrammets andra år (120 hp). 

 En respondent från Sjuksköterskeprogrammets andra år.  

 Två respondenter från Ekonomprogrammets första år. 

 Två respondenter från Grafisk design-programmets tredje år. 

Fyra respondenter intervjuades från detaljhandelsprogrammet, vi vill förtydliga att endast en 

av dessa blev utvalda genom ”snöbollsprincipen” och de fyra respondenterna kände inte 

varandra i större utsträckning. Vi strävade efter att fördelningen mellan kvinnor och män 

skulle vara lika. Tyvärr blev inte det utfallet då respondenterna bestod av sju kvinnor och tre 

män. Detta berodde delvis på att i de tillfrågade klasserna var det mest kvinnor som var 

intresserade av att delta. När vi sedan frågade respondenterna om de kände till andra som vi 

kunde intervjua (snöbollsprincipen) var det flest kvinnor som ville ställa upp, även om vi bad 

specifikt om män.  

Enligt Eriksson och Hultman (2014, s. 104) bör tre effekter kritiskt diskuteras vid 

genomförandet av intervjuer. Dessa är enligt Eriksson och Hultman intervjuareffekten8, halo-

effekten9 och centraltendenser10. Av dessa anser vi att centraltendensen var den effekt som vi 

var rädda för att respondenten kunde påverkas av. För att undvika att respondent inte vågade 

uttala sig starkt i frågan om hållbarhet och verkligen delge sin uppfattning och kännedom 

valde vi att helt anonymisera intervjuerna för att respondenten skulle känna sig trygg med att 

endast vi som intervjuade respondenten tog del av informationen.  

 

 

                                           
8 Samspel mellan intervjuare och respondenten som ger icke önskvärt utslag i resultatet (Eriksson & Hultman, 

2013, s. 104). 
9 Intervjuaren eller respondenten påverkas av något som ej skall bedömas, t.ex. att ena partnern är välkänd. 

(Eriksson & Hultman, 2013, s. 104).  
10 Att respondenten undviker extremvärden i sina uttalanden. (Eriksson & Hultman, 2013, s. 104). 
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3.4 Metod för dataanalys 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefonens och datorns inspelningsfunktion för att 

sedan transkriberas. För att inte bli störda av meddelanden eller telefonsamtal ställdes 

mobiltelefonen in på ”flygplansläge” vilket innebär att telefonen blir helt bortkopplad från 

nätverk och ingen kan nå fram till telefonen.  

Intervjuerna reducerades till det som var av relevans för den fortsatta analysen vilket innebär 

att delar där ämnet inte diskuteras (exempelvis kallprat) inte togs med i den fortsatta analysen. 

Detta innebar att materialet som återstod efter reduceringen lättare kunde analyseras. Enligt 

Lantz (2013, s. 145) är reducering en fördel då allt i intervjun inte är intressant för att besvara 

frågeställningen.  

För att kunna undersöka uppfattningen och kännedomen gällande hållbar produktion och 

konsumtion av teknologiska produkter analyserades innehållet i intervjuerna genom en 

innehållsanalys. Patton (1990, s. 381) beskriver innehållsanalysen i tre steg. Det första steget 

är att koda materialet, vilket vi gör i en matris (se bilaga 3), det andra är att identifiera teman 

och sist kategorisera ett mönster i materialet. Vi ansåg att denna metod passade till studien då 

vi genom denna typ av analys kan undersöka hur uppfattningen och kännedomen är gällande 

det aktuella studieobjektet.  

För att koda materialet och identifiera teman i intervjuerna sammanställdes data i en matris. 

Detta för att kunna kategorisera svaren från respondenterna, vilket gjorde det möjligt att 

reflektera över respondenternas svar och tolka svaren från intervjuerna inom olika teman. 

Enligt Lantz (2013, s. 157) kan kategoriseringen i en matris underlätta för att identifiera 

meningsfullt innehåll som sedan kan analyseras. De olika temana var de övergripande 

frågorna hämtade från intervjuguiden, vilka var:  

 Inledning (ålder, inkomst och utbildning) 

 Allmänt om hållbar konsumtion och mobiltelefoner 

 Försörjningskedjan  

 Konsumentbeteende  

 Kvinnliga och manliga perspektiv   

 Övriga synpunkter  
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Transkriberingen av respondenternas svar kopierades rakt in i matrisen för att sedan 

reduceras. Den information som inte besvarade frågan reducerades bort och endast den 

information som var relevant för frågeställningen fick vara kvar. Detta innebar bland annat att 

den del av transkriberingen där vi ställde frågor till respondenten togs bort då svaren från 

respondenten var infogad i matrisen under rätt tema. Denna innehållsanalys kategoriseras från 

referensramen. I analysen jämfördes empiri mot referensramen (kapitel 2) för att analysera 

hur svaren från respondenterna förhåller sig till tidigare forskning.   

3.5 Etik  

Utifrån Högskolan Dalarnas dokument Forskningsetiska anvisningar för examens- och 

uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna (Högskolan Dalarna, 2013) diskuteras nedan hur det 

genomgående i denna studie togs hänsyn till etiska aspekter. Det är av stor vikt att studier som 

involverar människor genomförs under etiskt korrekta former (Högskolan Dalarna, 2013). 

Respondenterna i studien fick fullständig information om studiens syfte och vad som 

förväntades av dem. För att respondenterna skulle få insyn i studiens syfte skickades ett 

informationsmejl till den som skulle intervjuas (se bilaga 2). Medverkandet i studien 

hanterades helt konfidentiellt och personerna i studien benämndes som respondent med ett 

enskilt nummer och programtillhörighet. Informationen som samlades in om respondenterna 

användes enbart till studiens syfte. I Forskningsetiska anvisningar för examens- och 

uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna (Högskolan Dalarna, 2013) finns en mall, etisk 

egengranskning, med sju ja-, kanske- eller nej-frågor som kan besvaras för att undersöka om 

studien är etiskt korrekt. Vid besvarandet av dessa frågor utifrån denna studie var svaret nej 

på sju av sju frågor vilket bedömdes som att ingen etisk ansökan behövdes lämnas in.  
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4 Empiri 

Nedan presenteras data som samlats in genom de tio intervjuer som 

genomfördes. Data presenteras genom de olika teman som frågor ställdes 

kring i intervjuerna.  

 

4.1 Hållbarhet 

Första frågan vi ställde till respondenterna för att komma in på ämnet var vad hållbarhet samt 

hållbar konsumtion innebar för dem. Följdfrågorna var sedan om respondenten anser att hen 

handlar hållbara produkter och av vilken anledning.   

4.1.1 Hållbar konsumtion  

”Saker ska vara både miljövänliga och hålla länge, att det inte bara är slit och släng.”  

- Citat från respondent fyra, Högskoleingenjörsprogrammet 

(Maskinteknik), andra året. 

För sex av de tio respondenterna innebär hållbar konsumtion att inte överkonsumera. Citatet 

ovan är ett exempel på vad respondent fyra förknippar med överkonsumtion. Respondenten 

berättade att hållbar konsumtion handlar om att produkterna ska hålla under en längre tid och 

att det inte ska vara ”slit och släng”. Detta symboliserar flera av respondenternas syn på 

hållbar konsumtion. Respondent fyra berättade vidare att hen ser andrahandsmarknad som en 

form av hållbarhet, då produkter används igen. Respondent fem och tio hade liknande 

tankesätt om hållbarhet som respondent fyra. Respondent fem berättade att hen hellre köper 

dyrare produkter då de håller en längre tid. De respondenter som ansåg att hållbar konsumtion 

innebär att inte överkonsumera berättade att de bland annat tänker på hållbar konsumtion som 

att inte köpa produkter i onödan, som att inte gå på reklamkampanjer, exempelvis köpa tre 

produkter och betala för två. För en annan respondent hade tankarna kring hållbar konsumtion 

och att inte överkonsumera förändrats när respondenten började studera, dels på grund av den 

minskade ekonomin men även genom insikt i hållbarhet genom olika kurser vid Högskolan 

Dalarna. Att inte överkonsumera kläder utan använda dem en extra gång eller skänka bort 

dem var en annan respondents tankar kring hållbar konsumtion. Att ta till vara på det som 

finns och inte konsumera produkter i onödan var tre respondenters uppfattning av att 

konsumera hållbart.  

En respondent kopplade hållbar konsumtion till att konsumera second hand-produkter. Hen 

förknippade det även med märkningarna ekologiskt och Fairtrade samt att hållbara produkter 
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inte ska skada miljön. En annan respondent hade ingen uppfattning om vad hållbar 

konsumtion innebär.  

4.1.2 Egen konsumtion av hållbara produkter  

Sex av de tio respondenterna berättade att de till viss del försöker handla hållbara produkter. 

De produkter som respondenterna anser att de försöker handla hållbart är kläder och livsmedel 

av miljömässiga och ekonomiska skäl, teknik av ekonomiska skäl och skönhetsprodukter av 

sociala skäl. En respondent nämnde att hen försöker tänka på att konsumera hållbart när det 

kommer till alla typer av produkter. Två respondenter berättade att de aktivt handlar hållbara 

produkter och en av dessa respondenter berättade att hen handlar kläder och skor i second 

hand-butiker. Den andra respondenten handlar ekologiska livsmedel. En respondent handlar 

inte hållbara produkter överhuvudtaget.  

Den egna konsumtionen har till viss del påverkats av utbildningen vid Högskolan Dalarna. 

Fem av de tio respondenterna uppgav att de har fått en annan kännedom och uppfattning om 

hållbarhet sedan de började studera. Citat nedan beskriver en av dessa respondenternas egna 

tankar på hållbarhet kopplat till hens utbildning. 

Jag har nog fått ett långsiktigare tänk … för vi har haft mycket diskussioner om kommande 

generationer och hur deras levnadssätt kommer vara, hur vi lever påverkar dem. Så det har också 

kommit in jättemycket i, det kanske låter jättekonstigt eftersom vi ändå för man tror 

sjuksköterskeprogrammet inriktar sig på bara sjukvården liksom men det är ju så mycket bredare 

tänk, verkligen. Det har blivit tydligt men sen om jag jo men det gör jag nog, alltså just i det 

mesta jag handlar så är det eller vad jag gör, använder bilen.  

 

- Citat från respondent tre, Sjuksköterskeprogrammet, andra året.  

 

Respondent tre berättade vidare att hen har blivit påverkad av kurser som hen har läst under 

sin utbildning. Hen tror att många som läst utbildningen har blivit påverkade och fått sig en 

tankeställare om sin förbrukning av produkter. En annan respondent berättade att hen har 

börjat reflektera mer på sin konsumtion efter påbörjad utbildning vid Högskolan Dalarna och 

hen beskrev att ”jag kanske tänker efter en extra gång när jag går in i affären och ser alla 

extraerbjudanden” (Respondent ett, Detaljhandelsprogrammet, 120 hp).  

Fem av de tio respondenterna uppfattade att ämnet tagits upp under kurserna men att det inte 

har påverkat deras egen konsumtion av hållbara produkter. En av dessa respondenter berättade 

att vissa kurser har handlat om miljötänk vilket innebar att hen fått ett visst intresse om 
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hållbarhet, men tror inte att hen påverkas av det. Respondenten anser att det är priset som i 

slutändan är den avgörande faktorn. Respondent fem berättade att hen inte tror att 

utbildningen har påverkats hens syn på hållbar konsumtion även om ämnet har tagits upp i 

några kurser, dock har hen genom utbildningen reflekterat över att inte köpa ny kurslitteratur 

utan istället låna böcker. En annan respondent berättade att ämnet hållbarhet har tagits upp i 

vissa kurser men trots detta har inte respondenten fått ett större intresse för hållbar 

konsumtion. 

4.2 Mobiltelefoner   

Vid frågan hur respondenterna konsumerar mobiltelefoner och hur ofta de byter mobiltelefon 

var svaren från respondenterna till en viss del olika. Citaten nedan visar två exempel på vad 

två av våra tio respondenter har för konsumtionsvanor gällande mobiltelefoner och visar 

respondenternas ytterligheter i frågan.  

 
Jag personligen har nog konsumerat ganska mycket mobiltelefoner de senaste åren, dels på 

grund av att jag har tappat bort många och slarvat bort många, sen jag använder mobiltelefon 

väldigt, väldigt mycket så jag brukar faktiskt slita ut dem med så att de blir väldigt mycket 

konsumtion kring mobiltelefoner   

- Citat från respondent ett, Detaljhandelsprogrammet, 120 hp.  

Jag byter mobiltelefon så sällan det bara går, och jag köper aldrig mobiltelefoner i affärer så nya, 

det har hänt någon gång i hela mitt liv. jag är mer så här, ska jag köpa en ny telefon ska jag köpa 

den kontant och som jag kan använda så länge det bara går.  

- Citat från respondent tre, Sjuksköterskeprogrammet, andra året.  

Av de respondenter som intervjuades byter tre av tio ny mobiltelefon i samband med att deras 

abonnemang gått ut. Anledningarna till detta är att en respondent anser att hens mobiltelefon 

inte fungerar som den ska efter två år. Hen anser att det är skönt att byta mobiltelefon efter två 

år för att få en ny. En annan respondent berättade att hens mobiltelefoner slitits ut samt att hen 

har tappat bort mobiltelefoner. Detta har gjort att hen konsumerat många mobiltelefoner de 

senaste åren men byter när abonnemangstiden gått ut för att en ny mobiltelefon lockar. En 

respondent berättade att hen vill ha den bästa telefonen och byter därför när abonnemanget 

går ut vilket är cirka var 24:e månad.   

Fem av de tio respondenterna ansåg att de byter mobiltelefon mer sällan och att det inte är 

kopplat till att abonnemanget går ut. En respondent vill köpa sin mobiltelefon och använda 
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den så länge det bara går då hen tycker att det har blivit en hets att alltid ha den nyaste 

mobiltelefonen och anser att en produkt ska användas så länge det går. Respondent fyra byter 

var tredje år och vill ha mobiltelefonen så länge som möjligt då den blir billigare när 

abonnemanget gått ut, men byter inte i samband med det. Mobiltelefonen är inte det viktigaste 

för en respondent men köpte nyligen en ny mobiltelefon efter att hen haft sin gamla i cirka tre 

år. Hen köpte då den absolut nyaste modellen för hen ansåg att den skulle vara av så bra 

kvalité att den skulle hålla länge. Den gamla telefonen blev så dålig att respondenten inte 

kunde använda den utan tvingades byta. En respondent köper enbart ny mobiltelefon när den 

gamla är trasig och inte fungerar, vilket har varit cirka var tredje-fjärde år. Hen anser att 

dagens mobiltelefoner inte håller i samma utsträckning som äldre modeller gjorde. En av 

respondenterna byter mobiltelefon väldigt sällan och har i sitt liv haft tre mobiltelefoner 

(respondenten är 21 år). Hen byter mobiltelefon när det inte går att ringa från den. 

Anledningen till att respondenten vill ha sina mobiltelefoner länge är att hen anser att ”det är 

bra för miljön och för plånboken” (Respondent nio, Ekonomprogrammet första året).  

Två respondenter anser att de byter mobiltelefon ofta. En av respondenterna byter när det 

kommer ut en ny mobiltelefon och vill gärna ha den senaste modellen. Den andra 

respondenten byter på grund av att hens mobiltelefoner går sönder. Hen brukar ha sönder sina 

mobiltelefoner väldigt ofta och ser det som en nödvändighet att köpa en ny telefon.    

4.3 Försörjningskedja 

Vidare under intervjuerna ställdes frågor om försörjningskedjan för att undersöka 

respondenternas uppfattning och kännedom kring de olika delarna i försörjningskedjan. 

4.3.1 Framtagning av råmaterial 

Av de tio respondenterna i studien ansåg åtta att de inte hade någon kännedom om 

framtagningen av råmaterial till mobiltelefoner. Fyra respondenter ansåg att de inte hade 

någon kännedom alls och kunde inte reflektera över hur framtagningen av råmaterial kan se 

ut. Respondent fem hade inte reflekterat över framtagningen av råmaterial till mobiltelefoner 

och anser att hen inte har någon kännedom kring detta. Hen berättade att det dock skulle vara 

avgörande när hen köper en ny mobiltelefon om hen visste att en viss modell skulle vara 

bättre för miljön. En annan respondent har inte reflekterat över framtagningen men uppfattar 

att det har en negativ påverkan på naturen och världen. En respondent som tänker fritt kring 

hur framtagningen kan gå till tror att det är så billigt material som möjligt men anser att hen 

inte har någon kännedom. En av respondenterna som reflekterar över hur framtagningen kan 
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gå till tror att miljön skadas i samband med framtagning av råmaterial men anser att hen 

saknar kännedom om hur framtagningen går till. 

Respondent sex tänker att alla mobiltelefoner innehåller samma ”skrot” när hen reflekterade 

fritt om frågan. Två av de tio respondenterna anser att de har viss kännedom om 

framtagningen av råmaterial eller reflekterat över det tidigare, en av dessa respondenter hade 

viss kännedom om vad en mobiltelefon innehåller och tänker till en viss del på det vid köp av 

ny mobiltelefon (inte utifrån ett hållbart perspektiv). Respondent nio berättade att hen har 

kännedom om att materialet i mobiltelefoner inte bryts ner så fort, men det är inget hen 

tidigare har reflekterat över vid köp av mobiltelefon.  

4.3.2 Tillverkning 

Nio av de tio respondenterna hade ingen kännedom om tillverkningen av mobiltelefoner och 

hade inte reflekterat över det vid konsumtion av mobiltelefoner. Två av de tio respondenterna 

kunde inte reflektera över hur tillverkningen kan gå till. Sex stycken av respondenterna kunde 

däremot reflektera över hur tillverkningen går till och en av dessa respondenter hade 

uppfattningen att produktionen sker i låglöneländer i Asien och att det borde gå att hitta bättre 

alternativ, som att tillverkningen skulle ske i Sverige. Fem av respondenterna tror att 

tillverkningen av mobiltelefoner sker med dåliga arbetsvillkor. En av dessa kan komma att 

tänka mer på det nu, efter att ha deltagit i studien men är inte intresserad av tillverkningen. 

Respondent nio tror att barnarbete kan förekomma vid tillverkningen och citatet nedan 

beskriver respondentens uppfattning om vad som vore det bästa att göra ur en hållbar 

synvinkel vid tillverkningen av mobiltelefoner. Något som även passar in på hur de andra 

respondenterna reflekterat kring tillverkningen. 

Barnarbete kan förekomma, man har hört allmänt, att det inte är alltid det går till så värsta bra …  

vet jag inte riktigt vart jag ska vända mig iså fall, för att kunna få tag i nån bra … skulle ta ett 

snöre och kopp, skulle vara det enda som var bra. 

- Citat från respondent nio, Ekonomprogrammet, första året.   

En av respondenterna har ett intresse för tillverkning av produkter i allmänhet och 

anledningen till detta anser hen är att hen studerar inom tillverkningsindustrin 

(Högskoleingenjörsprogrammet, maskinteknik) och tycker det är intressant med tillverkning. 

Att produktionen skulle ske ur ett hållbart perspektiv skulle enligt respondenten vara en 

”rolig” faktor, exempelvis om de skulle använda så lite material som möjligt, men det skulle 

inte påverka hens val av mobiltelefon då hen anser sig vara varumärkestrogen.     
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4.3.3 Leverantör 

Vid frågan om leveransen av mobiltelefoner eller andra leverantörsfaktorer till exempel 

förpackning hade en av de tio respondenterna viss uppfattning och kännedom kring 

leverantörens roll i försörjningskedjan kopplat till mobiltelefoner. Den respondent som hade 

viss kännedom hade reflekterat över leveransfaktorer ur en miljösynpunkt innan intervjun, till 

exempel att det är mycket onödigt i förpackningen, exempelvis extra hörlurar, plastpåsar och 

informationspapper. Citatet nedan är ett exempel på vad respondent fem hade för tankar ur 

miljösynpunkt gällande materialet som tillkommer vid köp av en produkt.  

Ur miljön brukar jag tänka … men det är ju främst när jag står där med min kartong och vill 

slänga dom som jag behöver stå och sortera allt för att det är plast och papper och så vet jag inte 

vad jag ska göra av vissa saker då känner jag att det här är fruktansvärt onödigt, det byggs ju på 

lager av mängder av skräp.   

- Citat från respondent fem, Grafisk design-programmet, tredje året.  

Respondent nio hade liknande tankar och tyckte att det var onödigt mycket plast i 

förpackningen. En annan respondent ansåg att förpackningen har blivit mindre och tycker att 

det är positivt. Hen köper mobiltelefoner lokalt istället för att beställa från exempelvis USA 

då mobiltelefonen i en butik redan är levererad till Sverige. En av respondenterna har genom 

utbildningen fått kännedom för leveransers miljöpåverkan men har inte reflekterat över det 

kopplat till mobiltelefoner. Även hen har reflekterat över att förpackningarna till 

mobiltelefoner blivit mindre. En annan respondent antar att leveranserna skadar och påverkar 

miljön. Hen anser att mer konsumtion av mobiltelefoner leder till fler transporter. Sex av de 

tio respondenterna hade inga reflektioner kring mobiltelefoner och leverantörsfaktorer. 

4.3.4 Återförsäljare  

Av de tio respondenterna hade ingen reflekterat över återförsäljarens roll vid konsumtion av 

mobiltelefoner eller hade någon uppfattning om att återförsäljare skulle ha en hållbar profil. 

Däremot skulle fem av de tio respondenterna vara intresserade av att besöka en återförsäljare 

om den hade en uttalad hållbar profil. Vidare ansåg en av de fem respondenter att det skulle 

vara ett stort plus om återförsäljaren hade en hållbar profil och tror att det skulle ha en 

inverkan på många konsumenter. Citat nedan illustrerar respondentens uppfattning kring hur 

återförsäljaren skulle kunna agera, vilket symboliserar hur tankarna gick kring uppfattningen 

om återförsäljarens roll.  
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Det är inget jag tänkt på tidigare men det är klart att de kan också ta sitt ansvar … med mat till 

exempel i olika recept så står det hur klimatsmart det är. Att de här maträtterna är si och så 

många koldioxidutsläpp, det skulle säkert även elektronik butiker kunna ha jämföra olika tv-

apparater, hur mycket de påverkar miljön. 

 

- Citat från respondent fem, Grafisk design-programmet, tredje året.  

 

Fyra av respondenterna hade inte någon uppfattning om återförsäljarens roll. En av dessa 

respondenter vill att återförsäljaren ska kunna svara på frågor om hållbarhet om hen har 

sådana frågor. Respondent fyra litar mer på tillverkaren och skattar inte återförsäljaren särskilt 

högt, men anser att det varit ”kul” om återförsäljaren hade en uttalad hållbar profil.    

4.3.5 Egen konsumtion (av mobiltelefoner)  

Respondenternas uppfattning om sin egen konsumtion av mobiltelefoner varierar. Vi kommer 

nedan beskriva varje respondents tankar om sin konsumtion av mobiltelefoner då synen på 

deras egen konsumtion skilde sig åt. 

Den första respondentens reflektioner kring sin egen konsumtion var att hen tänkte på vad 

mobiltelefonen hen väljer kan tillföra till sitt liv. Respondenten reflekterar över att hen har 

konsumerat många mobiltelefoner den senaste tiden men den tanken har sedan försvunnit, det 

som lockar respondenten till att köpa en ny mobiltelefon är att hen gärna vill ha den senaste 

modellen. Respondenten två har inte reflekterat över hållbarhetsaspekter vid konsumtion av 

mobiltelefoner överhuvudtaget. Hen anser dock att om det skulle finnas en uttalad hållbar 

mobiltelefon skulle det vara intressant. Den tredje respondenten anser att hen byter 

mobiltelefon så sällan det går. Respondenten har oftast köpt begagnade mobiltelefoner vilket 

beror delvis på ekonomiska samt miljöaspekter.  

Respondent fyra ansåg att miljöaspekter är sekundärt när det kommer till mobiltelefoner. Hen 

vill att mobiltelefonen ska vara så billig som möjligt och enligt respondenten är det ingen 

koppling till att hen studerar utan att hen var redan ”snål” innan hen började studera. 

Respondent fem har inte tänkt på att mobiltelefonen ska vara hållbar eller bra för miljön, det 

enda hen tänker på är att hen vill ha en bättre mobiltelefon än den föregående så att den håller 

så länge som möjligt. Hen vill inte köpa en ny mobiltelefon bara för att få en nyare modell 

utan använder den som hen har tills den gått sönder. Respondent sex har inte tidigare tänkt på 

sin egen konsumtion av mobiltelefoner. Hen anser att det är lätt att bli lite egoistisk och tänker 
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bara på att mobiltelefonen ska hålla och byter ut den efter två år så får hen en ny mobiltelefon 

som håller de kommande två åren.  

Respondent sju anser att sitt hållbara sätt att tänka på sin egen konsumtion är att försöka ha 

kvar mobiltelefonen så länge som möjligt. Hen är inte intresserad av teknik och behöver inte 

ha den senaste modellen av mobiltelefoner. Respondenten anser även att det inte är någon 

rolig utgift att lägga pengar på en ny mobiltelefon. Hen tänker på att ha mobiltelefonen så 

länge som möjligt delvis av ekonomiska skäl men även då det finns andra som vill köpa nya 

modeller oftare så kan hen dra ner på sin konsumtion för miljöns skull. Respondent åtta har 

haft Iphone i sju år och anser sig vara märkestrogen. Hen byter gärna när en ny modell 

kommer ut på marknaden. Respondent nio byter mobiltelefon sällan och resonerar att hen 

konsumerar hållbart ur den aspekten. Hen har bara antagit att det inte finns hållbara 

mobiltelefoner. För respondent tio handlar det mer om märket på mobiltelefonen än om den är 

hållbar eller inte.       

4.3.6 Återvinning  

Vid frågan om hur många gamla mobiltelefoner respondenterna har hemma varierade svaren 

från att inte ha några alls till en respondent som uppskattar att hen har tio till tolv gamla 

mobiltelefoner hemma. En respondent hade kvar tre mobiltelefoner hemma, en hade en 

spricka i skärmen men hen tror att mobiltelefonerna fortfarande fungerar. Respondent två gav 

sin gamla mobiltelefon till en vän som behövde en mobiltelefon och vet inte hur många fler 

mobiltelefoner hen har hemma. En annan respondent berättade att hen har fyra gamla Iphone 

mobiltelefoner hemma. Respondent fem köpte nyligen en ny mobiltelefon och har fortfarande 

den gamla hemma. En annan respondent uppskattar att hen har fem gamla mobiltelefoner 

hemma och brukar ibland prova att starta dem för att se om gammalt innehåll finns kvar. Två 

respondenter har två gamla mobiltelefoner hemma och en av dessa respondenter uppger att 

hen har kvar mobiltelefonerna som reserv ifall den nuvarande inte skulle fungera.     

Hur respondenterna uppfattar och vad de har för kännedom om återvinning av mobiltelefoner 

varierar till en viss del mellan de olika respondenterna. Vi kommer nedan redovisa för vardera 

respondentens svar för att ge en tydlig bild av de tio respondenters uppfattning och kännedom 

i frågan.  

Respondent ett berättade att hens mamma brukar åka till Sri Lanka och tar då med sig gamla 

mobiltelefoner för att ge till människor där. Respondenten brukar då skänka sina gamla 

telefoner dit. Respondenten berättade vidare att hen inte har någon stor kännedom om 
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återvinning, hen tror att hen skulle åka till soptippen med sina gamla mobiltelefoner och höra 

med dem var den ska lämnas. Hen visste inte att det finns ett producentansvar. Hen har 

reflekterat över det kopplat till andra produkter till exempel kläder då H&M nyligen hade en 

kampanj för att lämna tillbaka kläder. 

Respondent två hade inte tänkt på återvinning av mobiltelefoner och har ingen uppfattning om 

hur det skulle kunna gå till. Hen har aldrig slängt någon mobiltelefon och hade ingen 

kännedom om att det finns ett producentansvar.   

Respondent tre uppgav att hen har lämnat in ett flertal mobiltelefoner till miljöstationer eller 

avfallsstationer. Hen samlar ihop saker hemma för att sedan regelbundet återvinna saker. 

Respondenten berättade att hen inte gör det direkt för miljöns skull men att hen kanske mer 

indirekt gör det för miljön. Hen väljer att åka till en återvinningsstation hellre än att ”tippa det 

i skogen” för att hen vet att det blir bättre omhändertaget på en återvinningsstation. 

Respondenten vill inte ha mer än nödvändigt med saker hemma vilket är en bidragande faktor 

till att hen lämnar saker till återvinningsstationer. Hen hade ingen kännedom om att det finns 

ett producentansvar. 

Respondent fyra berättade att hen har haft ett flertal Iphones som hen inte vill slänga utan ha 

kvar som minne. Hen har slängt gamla telefoner men inte i soporna och berättade vidare att 

”det skulle kännas fel”. Respondenten berättade att hen reflekterat över en ny kampanj som 

hen sett att Apple har där de samlar in mobiltelefoner för att återvinna material i dem. 

Respondenten tycker att det är ”kul” att se att Apple lägger energi på detta men tycker det är 

svårt att se att hen vinner något på att lämna in mobiltelefoner. Hen tror att de inte betalar 

något för gamla mobiltelefoner, utan de tas emot och återanvänds. Respondenten visste till vis 

del att det finns ett producentansvar i Sverige, men vet inte hur mycket det tillämpas eller var 

mobiltelefoner ska lämnas in.  

Respondent fem berättade att hens tidigare mobiltelefoner återvunnits av hens mamma. 

Respondenten har en gammal mobiltelefon hemma och anser att hen bör lämna in den 

någonstans. Den främsta anledningen till att hen inte lämnat in sin gamla mobiltelefon är för 

att hen inte vet var hen ska göra det på ”bästa sätt”. Respondenten upplever att det är lätt att 

lägga en mobiltelefon i en låda och glömma den där. Vidare berättade respondenten att hen 

helst vill återvinna sin gamla mobiltelefon för att hen inte behöver den och anser att det är det 

”bästa att göra”. Respondenten berättade att hen är för fast vid den gamla mobiltelefonen och 

att den samtidigt faktiskt inte fyller någon funktion där den ligger. Respondenten tror att 
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anledningen till att hen inte slänger gamla mobiltelefonen är för att det finns för mycket 

personlig information i den. Respondenten känner inte till att det finns producentansvar. 

Respondent sex berättade att hens gamla mobiltelefoner ligger hemma och ”skräpar”. 

Respondenten vet inte vad hen ska göra med dem utan vill ibland startar dem och se vad som 

finns kvar på mobiltelefonen men att de inte gör någon nytta. Hen har aldrig återvunnit någon 

mobiltelefon då hen tycker det är svårt att veta var de gamla mobiltelefonerna ska lämnas. 

Respondenten säger:  

jag vet ju att det är soptippen och sånt men man vill inte att den ska komma i fel händer heller, 

jag vet att det är en del plock på soptippen, det skulle kännas bättre om man skulle kunna lämna 

in det till ett ställe där man skulle känna förtroende, många har ju sådana inlämningar också men 

då är det ofta att många har så lämna in din gamla mobiltelefon och köp en ny med 300 kr rabatt 

och det är inte jag intresserad av så då blir det inte att jag lämnar in.  

-Citat från respondent sex, Detaljhandelsprogrammet, 180 hp. 

Vidare berättade respondenten att skulle det finnas tydligare riktlinjer hade hen kunna tänka 

sig att lämna tillbaka mobiltelefonen. Hen visste inte att det finns ett producentansvar i 

Sverige. 

Respondent sju har själv inte återvunnit någon mobiltelefon men berättade att hens mamma 

gjort det åt respondenten. Respondenten upplever att hen inte har någon kännedom om 

återvinning av mobiltelefoner. Den mobiltelefon som respondenten har idag kommer troligen 

hen lägga i byrålådan när den är förbrukad och sen kanske åka med den till en 

återvinningscentral. Respondenten berättade att ”det skulle vara kul att veta vart tar den 

vägen. Smälter dom ner den eller kan den återvinnas som petflaskor” (respondent sju, 

Ekonomprogrammet, andra året). Respondenten har hört talats om producentansvar men inte 

att det gäller mobiltelefoner.  

Respondent åtta berättade att hen tänker att mobiltelefonen ska till en återvinningsstation när 

hen vill slänga den. Men tror att hen skulle ”googla” först för att veta var den ska. 

Respondenten återvinner och källsorterar andra produkter. Respondenten berättade att hen 

inte skulle åka till någon återvinningscentral, utan tror att hen skulle lämna in mobiltelefonen 

till en återvinningsstation där batterier etc. slängs, men är inte säker var mobiltelefoner ska 

lämnas in. Respondenten vet inte om att det finns ett producentansvar.  
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Respondent nio är orolig för att information ska finnas kvar på den gamla mobiltelefonen och 

tvekar därför inför återvinning. Hen har inte återvunnit någon mobiltelefon men kan tänka sig 

att göra det och skulle troligtvis ”googla” information om detta först. Respondenten känner 

inte till att det finns ett producentansvar.  

Respondent tio har aldrig lämnat in någon mobiltelefon för återvinning. Respondenten 

berättade: 

Jag har ju lämnat in den för kostnadsförslag för reparation men inte plockat ut den och då vet jag 

att då skrotar dom den alternativet som återanvänder den, så långt är jag med men inte ett aktivt 

val att jag lämnar in den för att de ska skrota den, mer en bekvämlighetsgrej. 

-Citat från respondent tio, Grafisk design-programmet, tredje året. 

Respondenten vet inte var hen ska vända sig, om hen hade vetat var hen skulle vända sig hade 

respondenten lämnat in mobiltelefonen. Respondenten berättade att det tidigare gick att lämna 

sin mobiltelefon hos Telenor. ”De hade ett stort rör de kunde släppa dom i, om de hade funnit 

ett sånt hade jag nog garanterat gjort det”. (respondent tio). Respondenten trodde att hen 

kommer spara den mobiltelefon hen har idag som reserv när den är förbrukad eller ge bort 

den. Respondenten visste inte att det finns ett producentansvar i Sverige.   

4.4 Konsumentbeteende  

När frågorna under de nedanstående temana ställdes till respondenterna fick de fritt reflektera 

kring en hypotetiskt hållbar mobiltelefon i förhållande till de olika frågorna och deras 

uppfattning och kännedom om ämnet. Det som benämns som en hållbar mobiltelefon nedan är 

respondenternas egna tankar om vad en hållbar mobiltelefon är.  

4.4.1 Kvalité 

Vid frågan om studenternas uppfattning om kvalitén på hållbara teknologiska produkter och 

mobiltelefoner tyckte tre av de tio respondenterna att kvalitén på en hållbar mobiltelefon 

borde vara likvärdig med ”vanliga” mobiltelefoner. En av dessa respondenter skulle vilja ha 

information före köp om det är hela telefonen som är tillverkad av återvunnit material eller 

om det endast är några delar för att se om det är någon större skillnad i kvalité på den 

återvunna telefonen. Respondent ett ansåg att kvalitén på en hållbar mobiltelefon inte kan 

jämföras med andra mobiltelefoner, då de inte funnits lika länge på marknaden som andra 

mobiltelefoner.   
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Tre av de tio respondenterna i studien tyckte att kvalitén på en hållbar mobiltelefon skulle 

vara bättre än en ”vanlig” mobiltelefon. En av dessa tre respondenter berättade att hen har 

större kännedom om kvalité på hållbara livsmedel, exempelvis frukt, hen menade att kvalitén 

är bättre på ekologiska tomater än vanliga besprutade tomater och kan därefter ta ett medvetet 

val vilket produkt hen väljer att köpa. Två respondenter i studien kopplade samman kvalitén 

på en hållbar mobiltelefon med att produkten skulle vara av ett slitstarkt material, exempelvis 

om en mobiltelefon tappas i golvet ska den inte gå sönder direkt. En av dessa respondenter 

hade även reflekterat över att andra hållbara produkter, som exempelvis kläder, är av bättre 

kvalité då de går att slita mer på i längden än på en mobiltelefon. Två respondenter hade svårt 

att uttala sig om deras uppfattningar om kvalité av hållbara mobiltelefoner.  

4.4.2 Pris 

När frågan ställdes till respondenterna om vad deras tankar var om priset på hållbara 

teknologiska produkter och mobiltelefoner svarade samtliga respondenter att de är villiga att 

betala ett högre pris beroende på prisskillnaden. Åtta av de tio respondenterna berättade att det 

var villiga att betala mellan 1000-2000 kr mer för en hållbar mobiltelefon. Citatet nedan 

beskriver respondenternas övergripande uppfattningar om priset och hållbara aspekter.  

... om en vanlig Iphone kostar 6000 så, så kanske 7000-8000 tusen. mest bara för att veta att dom 

som har producerat den har gjort det under bra arbetsförhållanden, främst så tänker jag och att 

det har så lite miljöpåverkan som möjligt så skulle det nog vara värt det tror jag, då har jag 

iallafall gjort mitt. 

- Citat från respondent sju, Ekonomprogrammet, första året.  

 
Tre respondenter reflekterade över sin livssituation i samband med inkomst gällande priset för 

en hållbar mobiltelefon. Hade respondenterna haft en stabil inkomst och inte varit student 

hade respondenterna valt att betala en större summa för en hållbar mobiltelefon. Respondent 

sex kopplade samman priset på en hållbar mobiltelefon med kvalité, hen ansåg att en hållbar 

mobiltelefon exempelvis skulle ha samma prestanda som en vanlig telefon. En annan 

respondent anser att priset inte ska ifrågasättas när det gäller hållbara produkter utan istället 

fråga varför vanliga produkter är så billiga? Två av de tio respondenterna berättade att de var 

villiga att betala 300-500 kr mer för en hållbar telefon.  

Fem av de tio respondenterna ansåg att priset på hållbara mobiltelefoner skulle vara högre. 

Anledningen till att priset skulle vara högre på en hållbar mobiltelefon trodde en av 

respondenter berodde på att det är en högre produktionskostnad för att tillverka hållbara 
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mobiltelefoner. Hen reflekterade även över att om det i framtiden endast skulle produceras 

hållbara mobiltelefoner på marknaden skulle kostnaderna för dessa minska då de ohållbara 

telefonerna skulle sluta att produceras. En respondent hade svårt att uttala sig om vilken 

summa hen skulle vara villiga att betala för en hållbar mobiltelefon.  

4.4.3 Påverkan  

Vid frågan om hur respondenterna skulle påverkas om andra i deras närhet hade hållbara 

mobiltelefoner svarade åtta av de tio respondenterna att de skulle påverkas av exempelvis 

familjemedlemmar, vänner och bekanta. Två respondenter tror att de hade påverkats av sin 

sociala omgivning om de hade haft hållbara mobiltelefoner, en annan respondent ansåg att 

hen skulle bli påverkad av den anledningen att konsumenter påverkar varandra i många 

avseenden. Det är lätt att bli påverkad utan att vara medveten om det, svarade respondent sju 

på frågan om hen skulle påverkas av att konsumera hållbara mobiltelefoner om hennes sociala 

omgivning gjorde det. Respondent åtta skulle bli påverkad av andra att köpa hållbara 

mobiltelefoner. Hen berättade vidare att fast hen är relativt märkestrogen hade hen trots detta 

troligtvis bytt varumärke om en ny hållbar mobiltelefon hade introducerats. Vid frågan 

svarade respondent nio att ”ja det skulle jag, sen så skulle väl det motivera mig att också 

skaffa en med största sannolikhet” (respondent nio, Ekonomprogrammet, första året). 

Respondent sex ansåg att hen skulle bli påverkad av andra då hållbarhet är ett ämne som är 

aktuellt.    

Två av de tio respondenterna berättade att de inte eller till en viss del skulle bli påverkad av 

andra att konsumera hållbara produkter. Respondent ett hade inte blivit påverkad av personer i 

sin närhet, men hade ändå valt att påverka personer i sin närhet om hen själv hade haft en 

hållbar mobiltelefon för att informera om att det är en bra produkt. Respondent fyra berättade 

att hen till en viss del skulle påverkas av andra. Om ett nytt varumärke hade introducerats på 

marknaden med en hållbar mobiltelefon och om många i respondentens närhet skulle välja att 

konsumera denna produkt tror hen att hen skulle bli mer påverkad då hen också vill ha något 

som alla andra har.  

Åtta av de tio respondenterna svarade på frågan om de trodde att de skulle påverka andra att 

köpa en hållbar mobiltelefon om de själva hade en. Respondent tre berättade att hen har en 

viss påverkan på personer i sin närhet då respondenten själv konsumerar mobiltelefoner 

sällan. En annan respondent tror att hen skulle prata positivt om produkten till andra om hen 

själv hade haft en hållbar mobiltelefon. Vid konsumtion av andra hållbara produkter, till 
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exempel livsmedel, brukar respondenten påverka andra genom att påpeka att det är ett bra val 

att konsumera i detta fall ekologiskt livsmedel.  

Respondent fem skulle påverka andra personer att köpa en hållbar mobiltelefon genom att 

påpeka samt uppmärksamma att det finns hållbara mobiltelefoner. Vidare berättade 

respondenten att det är lättare att påverka andra i sin närhet som hen vet skulle lyssna medan 

andra inte skulle ta åt sig budskapet för att de inte har intresset eller är miljömedvetna. 

Respondent sju berättade att när hen konsumerar second hand-kläder försöker hen påverka 

andra att göra detsamma genom att berätta att det är ”bra och kul”, en del i hens närhet tar till 

sig budskapet och vissa inte. En annan respondent trodde att hen skulle påverka andra i sin 

närhet genom att påpeka att hen gjort ett bra val. Respondent nio tror att hen skulle påverka 

andra att köpa en hållbar mobiltelefon till en viss del. Hen berättade vidare att när vänner 

pratar om att köpa en ny mobiltelefon brukar hen ibland konfrontera genom att ställa frågan 

om det är något fel på produkten för att vännerna ska få perspektiv på deras konsumtion.  

Respondent tio reflekterade över att hen var märkestrogen och berättade att det skulle vara 

lättare att påverka andra om det fanns en hållbar mobiltelefon i samma varumärke som 

respondenten konsumerar.  

4.4.4 Kvinnlig och manlig konsumtion  

Vid frågan om respondenterna kunde se någon skillnad på hur kvinnor och män konsumerar 

mobiltelefoner ur ett hållbart perspektiv hade respondenterna skilda uppfattningar. Fem 

respondenter ansåg att det inte går att urskilja någon skillnad mellan hur kvinnor och män 

konsumerar mobiltelefoner. Respondent tre berättade att hen ansåg att den press som idag 

finns från samhället och sin sociala omgivning påverkar kvinnor och män i samma 

utsträckning. Hen ansåg även att uppväxt, levnadsförhållanden, social omgivning är faktorer 

som kan påverka både kvinnor och män när de konsumerar varor. Respondent sex anser att 

kvinnor och män konsumerar mobiltelefoner i samma utsträckning.  

Fem av de tio respondenter hade svårt att uttala sig om frågan. Två av dessa respondenter 

berättade att de har fått uppfattningen att människors konsumtionsvanor ser olika ut beroende 

utbildning och bostadsort. När samtliga respondenter reflekterade fritt i frågan trodde fyra av 

respondenterna att kvinnor har mer kännedom, miljömässigt än vad män har när det gäller 

konsumtion av övriga produkter till exempel ekologiska livsmedel. Tre av respondenterna i 

studien ansåg att det fanns en skillnad i kvinnor och mäns intresse gällande teknologiska 
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produkter, respondenterna reflekterade över att män är generellt mer teknik intresserade än 

vad kvinnor är. 
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5 Analys  

Nedan kommer insamlad data analyseras och vi diskuterar hur detta 

förhåller sig till de teorier och litteratur som vi presenterade i kapitel två. 

   

I teoriavsnittet, kapitel två, skrev vi om hållbar konsumtion, försörjningskedjan kopplat till 

konsumentbeteende och hur tidigare forskning undersökt hur konsumenter väljer, köper, 

använder och återvinner produkter (se figur 4). Nedan kommer insamlad empiri analyseras 

utifrån den modell som vi skapat utifrån tidigare forskning.   

  

 

 
 

Figur 4 - Egen konstruktion av försörjningskedja och konsumentbeteende.  

5.1 Hållbar konsumtion 

Respondenterna i denna studie hade varierad uppfattning och kännedom om generell hållbar 

konsumtion, exempelvis om kläder och livsmedel. Överkonsumtion är enligt bland annat 

Erickson et al. (2012) och Sheth et al. (2007) ett av hoten mot hållbar utveckling. I denna 

studie såg sex av de tio respondenterna på hållbar konsumtion som att inte överkonsumera. 

Konsumenter kan enligt Gulliksson och Holmgren (2015) tänka på att vara återhållsamma, 

återanvända och återvinna produkter för att bidra till hållbar utveckling i samhället 

(Gulliksson & Holmgren, 2015). I denna studie var en del av respondenternas uppfattning 

liknande dessa tre delar. Respondenterna var återhållsamma då vissa ansåg att de köper 

produkter för att de ska hålla under en längre tid samt att inte konsumera produkter i onödan. 

Flera av respondenterna uppgav att de ansåg att återanvändning av produkter var en del av 

hållbar konsumtion. En del av respondenterna berättade att de handlar second hand och 
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begagnade produkter för att vara återhållsamma. Detta indikerar att viss kännedom finns hos 

respondenterna om hållbar konsumtion. Respondenterna uppgav även att det återvinner 

allmänt till en viss del vilket enligt Gulliksson och Holmgren (2015) är en del av att bidra till 

ett hållbart samhälle.  

Flera av respondenterna ansåg att deras uppfattning och kännedom om hållbar konsumtion 

hade förändrats under studietiden och att de fått mer insikt i ämnet genom studierna. En av 

respondenterna refererade till något som liknade definitionen av hållbar utveckling i Our 

common future (1987). Hen berättade att diskussionerna inom utbildningen handlar om att 

kommande generationers levnadsätt påverkas av hur vi lever idag, vilket indikerar att 

utbildning har påverkan på respondenternas syn på hållbar konsumtion. Enligt Pinto et al. 

(2014) är fler konsumenter medvetna om att göra hållbara val, vilket stämmer in på 

respondenterna i denna studie då en stor del av dem har uppfattningar och kännedom om hur 

de bör agera och vilka slags hållbara val respondenterna behöver göra.  

5.2 Väljer  

När konsumenter väljer produkter kan de ta råmaterial, tillverkning och leveransfaktor från 

försörjningskedjan i beaktning. De kan även påverkas av andra konsumenter när de väljer 

hållbara produkter och påverka andra till att konsumera hållbart.  

5.2.1 Råmaterial  

En stor del av respondenterna hade ingen kännedom om framtagningen av råmaterial. 

Uppfattningen om framtagningen av råmaterial när respondenterna får reflektera kring det är 

att framtagningen påverkar miljön samt att råmaterialet är ”dåligt material”. Ingen av 

respondenterna hade reflekterat över att råmaterialet skulle vara hållbart framtaget till 

produktionen av mobiltelefoner vid köp av produkten. Analysen av detta är att det finns 

uppfattningar om råmaterialets framtagning men kännedom saknas inom området och 

respondenterna beaktar inte denna del i försörjningskedjan vid köp av mobiltelefoner.   

Enligt Bask et al. (2013) ska det finnas ett ökat intresse hos konsumenter kring var råmaterial 

till produkter kommer ifrån men detta stämmer i denna studie inte överens med råmaterial och 

mobiltelefoner. Även om det idag är olje- och mineralbrist i världen (Gulliksson & Holmgren, 

2015, s. 18) och intresset hos konsumenter för hållbar konsumtion har ökat, är detta kopplat 

till mobiltelefoner och teknologiska produkter inget som respondenterna i denna studie hade 

någon uppfattning och kännedom om. Diskussionen i media om att framtagningen av 
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råmaterialet inte skulle vara socialt hållbart (Amnesty, 2016) har inte påverkat 

respondenternas kännedom och uppfattning om framtagningen av råmaterial. 

5.2.2 Tillverkning 

Tillverkningen av mobiltelefoner är en del i försörjningskedjan, vilken enligt Bask et al. 

(2013) och Choi och Cheng (2015) blivit mer intressant för konsumenten. Av de tio 

respondenterna i denna studie hade nio ingen kännedom om tillverkningen och detta var inget 

de reflekterat över vid konsumtion av mobiltelefoner, vilket innebär att kännedomen om 

tillverkningen fortfarande saknas när det kommer till mobiltelefoner. En av respondenterna 

hade ett intresse för tillverkningen men hade inte reflekterat över att det skulle vara hållbart. 

Detta indikerar att det saknas kännedom hos respondenterna i denna studie kring 

tillverkningen av mobiltelefoner.  

Uppfattningen hos respondenterna är att tillverkningen sker i låglöneländer samt att det sker 

under dåliga arbetsvillkor, vilket indikerar att uppfattningen är att tillverkningen inte är socialt 

hållbar. Hållbar konsumtion kan innebära att visa hänsyn till konsekvenser som konsumtion 

av hållbara varor får för social hållbarhet (Carvalho et al. 2015; Konsumentverket, 2010). 

Social hållbarhet innefattas i det övergripande målet för hållbar utveckling (Our common 

future, 1987).  

5.2.3 Leverantör 

Respondenterna i denna studie hade i stor utsträckning ingen uppfattning eller kännedom om 

leveransfaktorer kopplat till mobiltelefoner. Leverans och leveransfaktorer, exempelvis 

förpackning, är delar i försörjningskedjan som konsumenter enligt Bask et al. (2013) blivit 

mer intresserad av. Det finns indikationer från respondenterna att de uppfattar att 

förpackningen inte är hållbar då den innehåller mycket onödigt material vilket indikerar att 

det finns viss uppfattning om miljömässig hållbarhet vilket är en del av aspekterna inom 

hållbar konsumtion (Carvalho et al. 2015; Konsumentverket, 2010; Our common future, 

1987). Respondenterna kunde reflektera kring leveransen i viss utsträckning men hade aldrig 

tidigare tänkt på att leveranser ska vara hållbara kopplat till mobiltelefoner. Detta indikerar att 

kännedom saknas hos respondenterna kring hur leveranser går till och hur en hållbar leverans 

av mobiltelefoner skulle kunna se ut.     

5.2.4 Påverkan  

Goldsmith och Goldsmith (2011) och Arce Salzar et al. (2013) studier om att konsumenter 

påverkas av sin sociala omgivning stämmer till viss del överens med respondenternas svar i 
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denna studie. Enligt Arce Salazar et al. (2013) påverkas konsumenter av sociala grupper i sin 

omgivning när det kommer till konsumtion av hållbara produkter. En stor del av 

respondenterna uppfattade att de påverkas av sin sociala omgivning vid val av hållbara 

produkter. Åtta av de tio respondenterna uppfattade att de skulle påverkas av andra i sin 

omgivning vid konsumtion av mobiltelefoner. Kännedom kring hur respondenterna påverkas 

av andra verkar finnas i större utsträckning då respondenterna berättade att de uppfattar att de 

påverkas medvetet eller undermedvetet av sociala grupper i sin omgivning. Åtta av de tio 

respondenternas uppfattning var att de skulle påverka andra om de själva konsumerade 

hållbara mobiltelefoner.  

5.3 Köper 

Hur konsumenter köper produkter är en del av konsumentbeteendet. I försörjningskedjan är 

återförsäljaren den aktör som konsumenten kan köpa produkten från. När konsumenten köper 

en produkt kan de ta pris och kvalité i beaktning.   

5.3.1 Återförsäljare 

Återförsäljaren är en del i försörjningskedjan, vilken har blivit mer intressant för konsumenten 

(Bask et al., 2013; Choi & Cheng, 2015). Att återförsäljaren skulle ha en hållbar profil var 

inget som respondenterna reflekterat kring eller uppfattade att återförsäljare har. Detta 

indikerar att denna del i försörjningskedjan kopplat till mobiltelefoner inte har blivit mer 

intressant för respondenterna i denna studie.   

Uppfattningen bland hälften av respondenterna var dock att de skulle vara intresserade av att 

besöka en återförsäljare som hade en hållbar profil och resterande respondenter hade ingen 

uppfattning alls. Kännedom om att återförsäljaren skulle vara hållbar saknas hos 

respondenterna i denna studie.  

5.3.2 Pris 

När det kommer till köp av hållbara produkter kan konsumenten påverkas av priset (Borin et 

al., 2013; D´souza et al., 2007). Borin et al. skrev att tidigare studier visar att konsumenter är 

villiga att betala mer för vissa hållbara produkter. Enligt Borin et al. var konsumenterna 

generellt inte villiga att betala mer för en hållbar teknologisk produkt (skrivare). Varken 

”gröna konsumenter” eller ”vanliga konsumenter” var benägna att betala mer. Samtliga 

respondenter i denna studie, vare sig de såg sig som ”gröna konsumenter” eller ”vanliga 

konsumenter”, hade uppfattningen att de var villiga att betala mer för en hypotetisk hållbar 
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mobiltelefon11, vilket inte stämmer överens med studien av Borin et al. Flera av 

respondenterna i studien kopplade dock inkomsten till köp av hållbara mobiltelefoner och 

uppfattade att de troligtvis skulle vara benägna att betala mer för en hållbar mobiltelefon om 

de hade ett fast jobb och inte studerade då flera av respondenterna köpte mobiltelefonen 

kontant och inte på avbetalning. Kännedomen är svår att bedöma då det inte fanns en fysisk 

produkt att relatera till utan endast respondenternas uppfattning om priset.   

5.3.3 Kvalité  

I studien av Borin et al. (2013) skriver de hur konsumenter uppfattar kvalitén på hållbara 

produkter och att det finns en oro hos konsumenten att en hållbar produkt inte fungerar lika 

bra som en produkt utan hållbar märkning. Borin et al. argumenterar att det existerar en 

inkonsekvens i hur konsumenter uppfattar hållbara produkter och dess kvalitet och även om 

denna inkonsekvens existerar, ökar marknaden för hållbara produkter. 

I denna studie var respondenternas uppfattning om kvalitén inkonsekvent, precis som i Borin 

et al. (2013) studie. Ingen av respondenterna i denna studie ansåg att en hållbar mobiltelefon 

skulle vara sämre än en icke hållbar. Uppfattningen bland respondenterna var att kvalitén 

skulle vara likvärdig eller bättre. Kännedomen var svår att analysera då respondenterna inte 

hade någon kännedom om kvalitén på hållbara mobiltelefoner utan endast kunde reflektera 

över deras uppfattning om hur kvalitén skulle kunna vara.   

5.4 Använder 

Hur konsumenten använder en produkt är en del av försörjningskedjan och 

konsumentbeteende. I denna kontext innebär detta hur respondenterna ser på sin egen 

konsumtion, av den specifika produkten mobiltelefon, och om de uppfattar någon skillnad 

mellan kvinnor och mäns konsumtion av hållbara teknologiska produkter.    

5.4.1 Egen konsumtion  

Hälften av respondenterna i denna studie ansåg att de byter mobiltelefon sällan. Anledningen 

till att de byter sällan är att respondenterna uppfattar att det är mer hållbart för miljön och 

deras egen ekonomi, vilket indikerar att de miljömässigt och ekonomiskt hållbara aspekterna 

finns med i respondenternas konsumentbeteende. Dessa återfinns i Our common future (1987) 

och definitionen för hållbar utveckling. Kännedom om egen hållbar konsumtion av 

mobiltelefoner finns hos respondenterna i denna studie i viss utsträckning. De ekonomiska 

                                           
11 Respondenternas egna uppfattningar om vad en hållbar mobiltelefon är.  
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anledningarna till att de byter mobiltelefoner sällan var inte kopplat till att de var studenter 

utan att respondenterna ansåg att de inte var intresserade av teknik och inte vill lägga mer 

pengar på detta.   

Enligt tidigare studier är livslängden för mobiltelefoner idag mellan tolv och 24 månader 

(Thavalingam & Karunasena, 2016). Detta stämmer inte överens med resultatet i denna studie 

då respondenterna som deltagit i studien i snitt byter mobiltelefon efter cirka 32 månader12.  

5.4.2 Kvinnlig och manlig konsumtion  

Pinto et al. (2014) skrev att kvinnor var mer intresserade av att konsumera hållbara produkter. 

Fyra av tio respondenter i denna studie hade uppfattningen att kvinnor har ett större intresse 

för konsumtion av andra hållbara produkter, exempelvis livsmedel. Av de respondenter som 

deltog i denna studie kunde vi inte urskilja att kvinnorna skulle vara mer intresserade av att 

konsumera hållbart. Tidigare studier indikerade att kvinnor skulle vara mer intresserade att 

återvinna mobiltelefoner och att män skulle byta ut dem oftare (Ongondo & Williams, 2011). 

Både kvinnor och män spar dock sina gamla mobiltelefoner i samma utsträckning enligt 

Ongondo och Williams. Hälften av respondenterna anser att de inte är någon skillnad mellan 

kvinnor och mäns konsumtion av mobiltelefoner. Tre respondenter trodde dock att män 

konsumerar mobiltelefoner i större utsträckning. Resten av respondenterna ville inte uttala sig 

i frågan vilket gör det svårt att analysera. Ingen av respondenterna kunde direkt uttala sig om 

uppfattningen och kännedomen skilde sig markant mellan kvinnor och mäns konsumtion. Vi 

kunde inte utläsa att det skilde sig mellan hur de kvinnliga och manliga respondenterna 

återvinner, byter och sparar mobiltelefoner.  

5.5 Återvinner  

Att återvinna produkter är en del av försörjningskedjan och konsumentbeteende (Mattson, 

2012, s. 55; Solomon, 2007, s .7). Enligt Sarath et al. (2015) saknar många konsumenter idag 

kännedom om att gamla mobiltelefoner kan återvinnas och istället är det vanligt att 

mobiltelefonerna lagras i hemmet. Detta stämde överens med hur respondenterna i denna 

studie svarade. Mobiltelefonerna lagras oftast i hemmet på grund av att kännedom saknas 

kring var produkten ska lämnas in eller av känslomässiga skäl, då några av respondenterna 

                                           
12 Antal månader respondenterna uppgett att de använder en mobiltelefon delat på antalet 

respondenter: 24+24+24+42+36+36+42+36+42+12 / 10= 31,8 månader    
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uppgav att de var oroliga för att information som finns kvar på mobiltelefonen kan komma ut 

till obehöriga. Vissa indikationer finns på att kännedom finns bland respondenterna bland 

annat då de uppgav att de dels återvunnit mobiltelefoner (en respondent) eller att anhöriga 

återvunnit mobiltelefoner åt dem. Men i stora drag saknas kännedom om återvinning. 

Respondenternas uppfattning om återvinningen av mobiltelefoner varierar men de flesta vet 

inte var de ska lämna in mobiltelefonerna när de är förbrukade. Enligt Matsson (2012) har 

konsumenter fått ett större intresse för återanvändning av produkter, endast en av 

respondenterna i denna studie köper gärna begagnade mobiltelefoner vilket indikerar att 

respondenterna i studien inte har fått ett större intresse för återanvändning av produkter.   

I Sverige finns en lag om producentansvar vilket innebär att producenter måste ta tillbaka 

förbrukade elprodukter som konsumenter vill bli av med (Bernstad et al., 2010). Efter 

intervjuerna med våra tio respondenter visade det sig att de flesta inte hade kännedom om 

producentansvaret som finns i Sverige. Ingen av respondenterna visste vad innebörden av ett 

producentansvar var när det gäller mobiltelefoner, vilket indikerar att kännedom om 

producentansvar saknades hos de respondenter som deltog i denna studie.  

5.6 Sammanfattning 

Analysen påvisar att det finns och saknas uppfattning och kännedom inom de olika delarna vi 

diskuterat ovan. För att sammanfatta dessa illustrerar vi var det finns uppfattning och 

kännedom respektive var detta inte finns genom modellen som vi inledde kapitlet med (se 

figur 5).  

 Prickig bakgrund i modellen indikerar låg kännedom och mer uppfattning 

 Rutig bakgrund i modellen indikerar att uppfattning finns (kännedom svårbedömd)  

 Diagonala streck i bakgrunden indikerar att uppfattning och kännedom finns  

 Helt skuggad bakgrund i modellen indikerar att både uppfattning och kännedom 

saknas 

Respondenterna i denna studie har låg kännedom om de aspekter som de kan ta hänsyn till när 

de väljer en hållbar teknologisk produkt, vilka var råmaterial, tillverkning och leverantör. 

Uppfattningen inom dessa delar var något högre och respondenterna uppfattade att 

framtagningen av råmaterial och produktionen inte sker på hållbara sätt, vilket indikerar att 

kännedom finns även om respondenterna själva har svårt att bedöma det som kännedom. 
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Väljer Köper Använder Återvinner  

Figur 5 – Egen konstruktion av uppfattning och kännedom om hållbar konsumtion.  

När konsumenten väljer hållbara produkter kan de bli påverkade av andra konsumenter och 

detta var något som respondenterna i denna studie uppfattade att de blev till viss del och hade 

viss kännedom om. 

När det kommer till köp av hållbara teknologiska produkter hade konsumenten ingen 

kännedom om återförsäljarens roll ur ett hållbart perspektiv. Det fanns dock uppfattningar om 

hur en hållbar återförsäljare skulle kunna agera. Konsumenternas uppfattning om priset var att 

de ansåg att de var villiga att betala mer för en hållbar mobiltelefon och konsumenterna hade 

till viss del uppfattningar om hur de ansåg att kvalitén på en hållbar mobiltelefon skulle vara. 

Kännedomen om priset och kvalitén gick inte att bedöma då respondenterna inte kunde 

relatera till en fysisk produkt utan endast resonera kring deras uppfattning i frågan.  

När det kommer till kännedom om hur respondenterna använder mobiltelefoner fanns det i 

större utsträckning uppfattning och kännedom om deras egen konsumtion. Respondenterna 

var medvetna om varför de byter mobiltelefoner och hur de konsumerar dem. Kännedom om 

att det skilde sig mellan kvinnlig och manlig konsumtion var låg, dock fanns viss uppfattning 

om ämnet. 

Kännedom om återvinning och producentansvar var låg hos respondenterna. Det fanns viss 

uppfattning om återvinningen men då producentansvaret var nästan helt okänt kopplat till 

mobiltelefoner saknas både uppfattning och kännedom där. 
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6 Slutsats 

Nedan kommer vi presentera de slutsatser vi kommit fram till i denna 

studie samt diskutera kvalitetsaspekterna på studien. Avslutningsvis ges 

rekommendationer och förslag till fortsatt forskning inom området.   

 
Vi inledde denna studie med att belysa att sambandet mellan konsumtion och 

klimatförändringar blivit mer påtagligt. Konsumenter behöver ändra sitt konsumtionsbeteende 

och välja mer hållbara produkter för att en hållbar utveckling ska kunna säkerställas. 

Konsumtionen av teknologiska produkter har ökat samtidigt som konsumenter fått ett större 

intresse för hållbar konsumtion. Syftet med denna studie var att undersöka vad konsumenter 

har för uppfattning och kännedom om hållbar produktion och konsumtion av teknologiska 

produkter. Vi har i denna studie använt mobiltelefonen som studieobjekt och vi kommer i 

slutsatsen lyfta diskussionen till teknologiska produkter och vad vi givet denna studie har lärt 

oss om detta. 

Konsumenterna i denna studie ansåg att de inte hade någon kännedom om produktionen av 

teknologiska produkter. Uppfattningen hos konsumenterna var att produktionen av 

teknologiska produkter inte sker under hållbara förhållanden. Detta indikerar att uppfattningen 

som konsumenterna har om produktionen kan bedömas som att de har en viss kännedom om 

produktionen men de har svårt att bedöma detta som kännedom själva. Denna slutsats kan vi 

dra då produktionen av teknologiska produkter visat sig ha påverkan på den hållbara 

utvecklingen (Amnesty, 2016; Persson & Persson, 2011; Nnorom et al., 2009), något som 

konsumenterna även uppfattat till viss del.   

Kännedom om konsumtionen av teknologiska produkter var mer påtaglig även om 

konsumenterna inte reflekterat över att konsumera hållbara teknologiska produkter i större 

utsträckning. Flera konsumenter byter mobiltelefon sällan, vilket indikerar att kännedom om 

hållbar konsumtion finns. Att konsumera teknologiska produkter hållbart var inget som 

konsumenterna i studien tänkt på som möjligt utan det var en indirekt faktor som delvis 

påverkade deras egen ekonomi och miljön. Detta stärker till viss del Pinto et al. (2014) 

resonemang om att konsumenter blivit mer intresserade av hållbar konsumtion.  

Hela försörjningskedjan, från produktion till slutkonsumtion, har blivit mer intressant för 

konsumenten (Bask et al., 2013; Choi & Cheng, 2015, s. 157). Konsumenternas låga 

kännedom om produktionen och konsumtionen av hållbara teknologiska produkter indikerar 
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att även om försörjningskedjan blivit mer intressant stämmer detta påstående inte överens 

med konsumenternas uppfattning och kännedom om teknologiska produkter i denna studie.  

Att konsumenterna har en undermedveten kännedom, vilket vi analyserat det som i denna 

studie, är kanske något som inte kunnat undersökas i de studierna där kvantitativa metoder 

genomförts. Resultatet stärker därmed metodvalet i denna kvalitativa studie då den bidragit 

med en djupare förståelse för konsumenternas uppfattning och kännedom om hållbar 

produktion och konsumtion av teknologiska produkter.   

Om denna undermedvetna kännedom och uppfattning finns hos konsumenterna leder det fram 

till nya frågor kring varför detta inte omsätts till handlingar. Intresset för hållbar konsumtion 

finns hos konsumenterna i denna studie precis som studierna av Pinto et al. (2014) och 

Franzen och Vogl (2016) indikerar. Oavsett vilket intresse konsumenterna kunde tänkas ha 

utifrån de olika programtillhörigheterna var det inget som hade någon övergripande inverkan 

på deras uppfattning och kännedom om hållbar konsumtion och produktion av teknologiska 

produkter. I större utsträckning hade de olika utbildningarna påverkat konsumenterna i 

liknande utsträckning i form av att de fått mer kännedom om hållbarhet generellt men inte 

kopplat till teknologiska produkter.  

I denna studie hade vi två frågeställningar. Den första var: Vilken uppfattning och kännedom 

har konsumenten om delarna i försörjningskedjan kopplat till mobiltelefoner och hållbarhet? 

Svaret på denna fråga är att konsumenterna i denna studie till stor del saknar kännedom om 

delarna i försörjningskedjan, vilket till viss del strider emot Bask et al. (2013) resonemang att 

försörjningskedjan ska ha blivit mer intressant för konsumenten. I stor utsträckning har inte 

konsumenterna reflekterat över att försörjningskedjan ska vara hållbar när det kommer till 

produktion och konsumtion av mobiltelefoner. Uppfattningen om försörjningskedjan var att 

den till stora delar inte var hållbar.   

Den del i försörjningskedjan där konsumenten tänkte på hållbarhet, kopplat till 

mobiltelefoner, var i relation till sin egen konsumtion. De andra aspekterna ur 

försörjningskedjan var inget som konsumenterna i större utsträckning hade uppfattning eller 

kännedom om som hållbart. Detta kan indikera att uppfattning och kännedom om 

försörjningskedjan kan saknas gällande andra teknologiska produkter med.  
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Producentansvaret som finns för teknologiska produkter borde möjliggöra att kännedom finns 

om att återvinna konsumerade teknologiska produkter. Dock saknas kännedom om att det 

finns ett producentansvar för mobiltelefoner. Större kännedom om producentansvaret skulle 

kanske kunna bidra till att återvinningen av mobiltelefoner blir mer aktuell. Detta stärker 

Sarath et al. (2015) påstående om att mer kännedom behövs om återvinning av 

mobiltelefoner.  

Den andra frågan var: Vilken uppfattning har konsumenter om kvalité och pris på en 

”hållbar” mobiltelefon samt påverkas konsumenter av andras konsumtion?  

Konsumenterna i denna studie uppfattade att en hållbar mobiltelefon skulle vara av likvärdig 

eller bättre kvalité än en liknande inte hållbar modell. Konsumenterna uppfattade att priset 

skulle vara högre och att de var villiga att betala mer för en mobiltelefon som producerats 

hållbart. Enligt Borin et al. (2013) var inte konsumenter villiga att betala mer för en hållbar 

teknologisk produkt, vilket strider mot resultatet i denna studie. Även om konsumenter uppger 

att de är villiga att betala mer för en hållbar produkt är detta något vi ställer oss kritiska till då 

vi inte vet hur det faktiska beteendet är.  

Precis som Arce Salazar et al. (2013) och Goldsmith och Goldsmith (2011) slutsatser, att 

konsumenter påverkas av andra, kan vi dra samma slutsats i denna studie. En stor del av 

konsumenterna i denna studie uppfattade att de påverkades av andra när det kommer till 

konsumtion och att de troligtvis skulle göra det vid konsumtion av en hållbar mobiltelefon. 

 

6.1 Kvalitetsaspekt 

I viss litteratur (Trost, 2012, s. 63; Patton, 2015, s. 521) finns kritik mot att använda 

begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativa studier där det enligt Trost (2012, s. 63) är 

bättre att tala om trovärdighet. Lantz (2014, s. 161) skriver om trovärdighet i studier genom 

att diskutera tillförlitlighet och giltighet, viket är kvalitetsbegreppet som nedan används för att 

utreda hur studien är trovärdig. För att få god giltighet i studien bör frågan finns det andra 

tolkningsmöjligheter ställas (Lantz, 2014, s. 161). Genom att vi följde intervjuguiden och 

analyserade data i en matris kunde det underlätta för att se om frågorna besvarades och om 

andra tolkningsmöjligheter eventuellt kunde elimineras. Självklart är vi öppna för att det kan 

finnas andra tolkningsmöjligheter av materialet men vi anser att vi gjort vårt yttersta för att 

undvika detta.  
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Enligt Lantz (2014, s. 161) kan tillförlitligheten testas genom att en oberoende granskare 

upprepar testet om stor noggrannhet krävs i studien. Detta kan vara en idé för fortsatta studier 

eller forskning inom ämnet för att bekräfta eller förkasta resultatet i denna studie. För att 

studien skulle bli trovärdig synliggjordes kopplingen mellan teori och empiri genom att 

begrepp från teorikapitlet integrerades i analysen vilket enligt Repstad (2007, s. 162) är en 

fördel för att stärka sambandet i studien. 

Till viss del blev respondenterna påverkade av intervjueffekten då intervjuerna blev mer 

strukturerade än vad som först var tanken då vi som intervjuare styrde intervjun. Vi kan i och 

med detta även kritiskt diskutera vår egen erfarenhet av att intervjua respondenter vilken inte 

är stor. Om vi haft större erfarenhet av att intervjua skulle det kunna bidra till att intervjuerna 

blivit längre och mer öppna. Kanske skulle även resultatet i och med detta bli mer 

djupgående.  

Från början var tanken att respondenterna i studien skulle bestå av hälften kvinnor och hälften 

män. Detta är en del som vi brustit i och kritiskt förhåller oss till. Vi anser dock att resultatet 

av studien inte är beroende av denna aspekt då det fanns tillräckligt med annat material att 

analysera.  

6.2 Rekommendationer till fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi stött på andra infallsvinklar och nya idéer, dessa presenteras här 

under som rekommendationer till fortsatt forskning inom området. 

Då intervjuerna blev mer strukturerade än vad vår ambition var till att börja med kan fortsatt 

forskning försöka att skapa en annan dynamik genom att exempelvis genomföra 

gruppintervjuer istället för intervjuer med en respondent i taget. Detta kan eventuellt leda till, 

även om det kan vara ett känsligt ämne att prata om, att respondenterna för en annan 

diskussion och uppfattningen och kännedomen hos respondenterna kan analyseras på ett annat 

sätt. Vi övervägde att använda andra kvalitativa metoder som exempelvis gruppintervjuer men 

ansåg att detta inte skulle ge ett tillförlitligt svar om konsumentens uppfattning och kännedom 

då respondenterna i en grupp kanske inte vågar ta ställning i frågan om hållbarhet. Skulle vi 

ändå genomfört gruppintervjuer skulle vi säkerligen fått annan intressant information som 

dock eventuellt inte hade kunnat besvara frågeställning och syftet med denna studie.  

I metodavsnittet argumenterar vi för valet av respondenter då studenter är en grupp 

konsumenter som själva bestämmer över sin konsumtion av mobiltelefoner. Många anställda 
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på företag får idag sina privata mobiltelefoner från företagen och det kan vara av intresse för 

framtida forskning att undersöka hur beslutsfattare på företag (som eventuellt har ett aktivt 

hållbarhetstänk) resonerar om hållbar konsumtion av teknologiska produkter.   

Andrahandsmarknaden som ett led i försörjningskedjan är en del som vi i denna studie inte tar 

upp i större utsträckning. Under studiens genomförande och speciellt under intervjuerna 

belystes denna del då respondenterna uppgav att de gett bort mobiltelefoner köpt begagnade 

mobiltelefoner eller köpt andra produkter, till exempel kläder, i second hand-butiker. Detta är 

en intressant vinkel som andra gärna får undersöka vidare. Slutligen kan vi lämna en 

rekommendation att fokusera på en speciell del inom försörjningskedjan eller 

konsumentbeteende, exempelvis råmaterialframtagning eller återvinning, för att få en ännu 

djupare kännedom inom en specifik del.     
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Respondenter: 

Respondent 1. (2016-04-20). Detaljhandelsprogrammet, 120 hp, andra året.   

Respondent 2. (2016-04-21). Detaljhandelsprogrammet, 120 hp, andra året.   

Respondent 3. (2016-04-22). Sjuksköterskeprogrammet, andra året.   

Respondent 4. (2016-04-25). Högskoleingenjörsprogrammet (Maskinteknik), andra året.   

Respondent 5. (2016-04-25). Grafisk design-programmet, tredje året.   

Respondent 6. (2016-04-26). Detaljhandelsprogrammet, 180 hp, andra året.   

Respondent 7. (2016-04-27). Ekonomprogrammet, första året. 

Respondent 8. (2016-04-28). Detaljhandelsprogrammet, 180 hp, andra året.   

Respondent 9. (2016-04-28). Ekonomprogrammet, första året.  

Respondent 10. (2016-04-29). Grafisk design-programmet, tredje året.   

 

 



 

I 

 

Bilagor  

1 Intervjuguide 

Den kursiva texten innan intervjufrågorna är hämtad från problemformuleringen och 

frågeställningen. 

Inledning 

Ålder? 

Har Du någon annan inkomst än CSN? 

Vilket program läser Du vid Högskolan Dalarna? 

 

1. Vad tänker Du på när du hör ordet hållbarhet? 

- Vad innebär hållbar konsumtion för dig?  

- Vad är dina tankar om hållbarhet?  

 

2. Hur tänker Du kring att handla hållbara produkter? 

- Specifika anledningar? 

- Hur tänker Du kring bytet av mobiltelefon?  

- Varför byter Du mobiltelefon?  

- Har Du gamla mobiltelefoner hemma? 

- Hur många?  

 

Frågor om försörjningskedjan: 

Vilken uppfattning och kännedom har konsumenten om delarna i försörjningskedjan kopplat 

till mobiltelefoner och hållbarhet? 

3. Hur resonerar Du kring miljöpåverkan som produktion/konsumtion av mobiltelefoner 

har? 

 

- Framtagningen av råmaterial? 

- Reflektioner när du köper mobiltelefon? 

- Uppfattning/kännedom    

 

- Tillverkningen av mobiltelefoner? 

- Reflektioner kring tillverkare, tillverkningen?  

- Uppfattning/kännedom    



 

II 

 

 

- Leverantörens roll och mobiltelefoner? 

- (levereras på ett hållbart sätt, förpackning, transport) 

- Uppfattning/kännedom    

 

- Återförsäljaren av mobiltelefoners? 

- (ex. Uttalad hållbar profil? Kännedom hos personalen?) 

- Uppfattning/kännedom    

 

- Egen konsumtion av mobiltelefoner? 

- Hur resonerar du om hållbarhet när Du köper en ny mobiltelefon? 

- Uppfattning/kännedom    

 

- Återvinning av mobiltelefoner? 

- (Drivkrafter, reflektioner) Producentansvar 

- Uppfattning/kännedom    

 

Frågor om konsumentbeteende  

Vilken uppfattning har konsumenter om kvalité och pris på en ”hållbar” mobiltelefon samt 

påverkas konsumenter av andras konsumtion?  

 

4. Hur tänker Du kring kvalité och hållbara teknologiska produkter?  

- Bättre/sämre? 

- Mobiltelefoner  

 

5. Hur tänker Du kring pris på hållbara teknologiska produkter?  

 

- Högre/lägre? 

- Mobiltelefoner 

 

6. Hur skulle Du agera om andra i din närhet hade ”hållbara” mobiltelefoner?  

 

- Tror Du att du skulle påverkas av det då?  

- Varför, varför inte?  



 

III 

 

 

Frågor om kvinnlig/manlig uppfattning och kännedom   

 

7. Hur tänker Du kring kvinnor och mäns uppfattning och kännedom kring konsumtion 

av mobiltelefoner ur ett hållbart perspektiv? 

- Skillnad, män/kvinnor?  

 

Övrigt 

Finns det övriga upplysningar, insikter, tankar kring ämnet som Du vill tilläga?  

Går det bra att vi kontaktar dig om något är oklart?  

Tacka för att vi fick intervjua! 

 

  



 

IV 

 

2 Informationsmejl  

 

Information om deltagande i studie om konsumtion av mobiltelefoner ur en hållbar synvinkel.  

Borlänge den XX XX 2016. 

 

Hej,  

 

Tack för ditt visande intresse att vara med i denna studie. Du tillfrågas härmed om deltagande 

i denna undersökning. Syftet med studien är att undersöka vad konsumenter har för 

uppfattning och kännedom om hållbar produktion och konsumtion av teknologiska produkter. 

Vi kommer att genomföra en intervju med öppna frågor och beräknar att det kommer att ta 

cirka en timme. Intervjun kommer att spelas in (med din tillåtelse) för att sedan ska kunna 

analyseras.   

 

De uppgifter som du lämnar ut kommer att behandlas konfidentiellt och endast till studiens 

syfte. Intervjuade personer kommer endast benämnas vid fiktivt namn. Undersökningen 

kommer att presenteras i form av ett examensarbete i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna 

och självklart får du ta del av slutmaterialet om så önskas.  

 

Hör gärna av dig om du har några frågor innan intervjun. Ditt deltagande i undersökningen är 

helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering 

 

Din tid för intervjun är den XX XX, 2016 kl. XX:XX på Högskolan Dalarna Borlänge, i rum 

XX.  

 

Tack på förhand. 

 

Vänliga hälsningar,  

Emelie Bauducco, 073-032 53 87, v13emebr@du.se 

Carin Gyllensvaan, 073-810 35 12, h13cargy@du.se 

Studenter vid Högskolan Dalarna.  

(Handledare: Madelen Lagin, mli@du.se)  

 



 

V 

 

3 Matris för dataanalys  

Nedan är ett exempel på hur matrisen för dataanalysen såg ut.  

Tema Fråga Respondent 1  R2

... 

A
ll

m
än

n
a 

fr
åg

o
r Ålder *Anonymiserat  

Kön *Anonymiserat  

Inkomst  

CSN/lån + extrajobb helger 
 

Program Detaljhandelsprogrammet andra året  

F
rå

g
o

r 
o

m
 h

ål
lb

ar
 k

o
n

su
m

ti
o

n
 o

ch
 m

o
b

il
te

le
fo

n
er

 

Vad innebär hållbar 

konsumtion för dig? 

Att man kanske inte köper grejer i onödan, Köper grejer eller 

teknik då när de har gått sönder, alltså köper nya, att man inte 

bara köper i onödan. Miljövänligt och att inte överkonsumera. 

det är ju väldigt vanligt annars kanske, att man 

överkonsumerar saker och produkter överhuvudtaget, bland 

annat är man går ju ofta på köp 3 betala för 2, köper i onödan, 

det gör väl alla 

 

Hur tänker du kring att 

handla hållbart? 

Upplever enligt hen själv att hen överkonsumerar  

Försöker tänka på att handla hållbart, ”det ska va hyfsat 

miljövänligt iallafall och för mig är det viktigt med att det inte 

är djurtestade produkter” 

 

Specifika anledningar  Intervjuare: specifik anledning då? eller du sa att du var att du 

handla miljö, eller så djur. Resp.: jaa... så långt det är möjligt 

så kanske ja handlar ekologiskt eller djurvänligt.. Jaa 

 

Byte av mobiltelefon jag personligen har nog konsumerat ganska mycket 

mobiltelefoner dom senaste åren, dels pga att jag har tappat 

bort många och slarvat bort många, sen jag använder 

mobiltelefon väldigt, väldigt mycket så jag brukar faktiskt 

slita ut dom med mm så att de blir väldigt mycket konsumtion 

kring mobiltelefoner. 

byter när abonnemang/bindningstiden går ut, får erbjudanden 

om ny telefon och då kan jag ju byta bara därför 

 

Har du gamla 

mobiltelefoner hemma? 

tre tror jag som jag har kvar som funkar faktiskt men då är de 

spricka i ngn skärm eller sådär 

 

F
ö

rs
ö

rj
n

in
g

sk
ed

ja
n

 

Miljöpåverkan och 

produktion/konsumtion 

av mobiltelefoner? 

Har inte tänkt på miljöpåverkan av produktion och 

konsumtion. Upplever att hen inte tänker på det kring 

teknikprodukter. 

 

Råmaterial Upplever att hen inte har någon kännedom kring råmaterial 

eller reflekterat över det 

 

Produktion säkert produceras i Asien och låglöneländer. man borde ju 

kanske hitta bättre alternativ till de men det är ingenting som 

jag har reflekterat över hittills, nu kanske jag kommer att göra 

efter det här. Har inte reflekterat över tillverkningen tidigare.   

 

Hen tänker på tillverkningen av andra produkter så som, 

avseende kosmetik framförallt att det är bra producerats, man 

tänker Body shop exempelvis hur är de är tillverkat, ”där 

 



 

VI 

 

tänker jag mycket på det men inte alls när det gäller teknik 

och inte mobiltelefoner där med heller.  alltså det allra bästa i 

fråga skulle vara om allting hade produceras i Sverige eller så 

nära som möjligt men det gör det ju inte i dagsläget och de är 

väl frågan om de nånsin kommer göra det då kommer de ju bli 

så enormt dyrt säkerligen att, ehh vilket kanske är positivt för 

då kanske det inte blir överkonsumtion, men, det är väl det 

närmaste jag kommer å tänka på, då ska det vara 

närproducerat om man säger så eller i Norden åtminstone men 

inget som jag har tänkt på i övrigt, först nu när jag får frågan.” 

Leverans Har inte reflekterat över leverantörens roll. Tänker på andra 

produkter så som: att köpa säsongsbetonat, bra livsmedel och 

såvidare men har inte alls tänkt på det med mobil. 

 

Återförsäljare Vill att återförsäljaren ska kunna svara på frågor men har inte 

reflekterat över det något vidare.  

 

Egen konsumtion ”Tankarna är: bra modell, vad kan den tillföra eller inte tillföra 

i mitt liv, funkar det? kalender? internet? Bra pris, bra 

mobiltelefon. mmm då är det köp. 

Alltså jag kan väl känna så lite ibland att jag har nog kanske 

köpt lite många fler än vad jag behöver men sen har den 

tanken bara försvunnit, nu när jag ser att jag har flera stycken i 

lådan hemma så behövde jag kanske inte köpa en mobil men 

då har jag gjort det ändå. Det som lockar att köpa ny telefon 

är: oftast pga en nyare modell, oftast, ett fåtal gånger har det 

faktiskt varit att den modell som jag ville ha, samma jag hade, 

hade utgått ur sortimentet och då har jag fått köpa nästa 

modell men ja vid ett par tillfälle har det varit så att den har 

utgått som jag velat ha” 

 

Återvinning ”min mamma åker ner till Sri Laka emellanåt och brukar ofta 

ju fråga vad har du några gamla mobiltelefoner som jag kan ta 

med som du inte använder och ge bort så att en hel del av 

mina gamla har hamnat där nere. ja, jag använder ju inte dom 

så då kan ju någon annan få använda dom, det är ju ändå 

ganska dyra produkter att köpa där nere för dom så då kan 

dom få lite nyare teknik å inte att behöva betala något för det 

inte speciellt stor kännedom kring återvinning, skulle jag 

slänga en mobiltelefon som inte fungerade längre skulle jag 

åka på soptippen och höra vart jag skulle slänga den, men i 

övrigt nej”.   

Vet ej om att det finns producentansvar. har reflekterat över 

att HM har kampanj för att lämna tillbaka kläder men aldrig 

om teknik el. mobiler. 

 

 

K
o

n
su

m
en

tb
et

e

en
d

e 

Kvalité och hållbara 

produkter? 

Anser att kvalitén säkert är jättebra men motsvarar nog inte 

andra redan etablerade märken. ”säkert jätte bra men kanske 

att den inte har kommit upp till samma nivå som dom 

andra,ehh.. Jag vet inte det är svårt att svara på.” Tror inte att 

många bryr sig om kvalitén gällande teknik. Det är mer 

märkbart på kosmetika och kläder.  

 



 

VII 

 

 

 

De har inte slagit mig alls att man kan handla teknik 

miljövänligt. 

Pris Skulle kunna tänka sig att betala lite mer men inte hur mycket 

som helst. Ingen specifik siffra. 

 

Påverkan Skulle inte påverkas av andra men skulle påverka. Hen köper 

det hen vill ha, men hade hen haft en hållbart producerad 

telefon skulle hen försöka påverka andra för att det är en bra 

produkt. Ifrågasatt kompis som skulle köpa ny telefon när det 

inte var fel på den gamla. Hen vet dock inte riktigt varför hen 

gjorde det. 

 

K
v

in
n

li
g

t/
m

an
li

g
t 

Kvinnligt/manligt Rent spontant så tror jag att kvinnor bryr sig mer om det är 

hållbart producerat än vad män gör sen har jag säkert 

fördomar men jag vill ju gärna tro att teknikens under är mer 

manligt tänkande än kvinnligt kanske.  

Anser att hen har fördomar kring att män är intresserade av 

teknik och kvinnor om miljö. Men hen ser att många 

tjejkompisar har blivit mer teknikintresserade.   

Kan inte se nån skillnad i sin närhet kring konsumtion mellan 

män och kvinnor, hen konsumerar mest.  

Kring andra produkter så tror hen att det inte är någon större 

skillnad men att kanske kvinnor tänker mer miljömässigt än 

vad män gör. 

 

Ö
v

ri
g

t 

Utbildningsprogram och 

hållbarhet  

Fått lite mer insikt efter att ha läst programmet, "tänker efter 

en extra gång när jag går in i affären och ser alla 

extraerbjudanden, jag kanske inte ska köpa bara för att det är 

specialerbjudande". 

Hen anser att det tas upp i ganska många kurser. 

 

Övrigt  Men det är ju viktigt faktiskt att man kanske börjar tänka mer 

hållbart överhuvudtaget och miljövänligt, jag blev delvis 

vegetarian eller jag äter fortfarande fisk och skaldjur men jag 

äter inte kött längre sen drygt ett halvår, nånstans mellan ett 

halvår och ett år tillbaka för att det är så mycket kött som 

produceras så långt bort, och under mindre bra förhållanden. 

och så i främsta fall är de ju livsmedel och kosmetika - 

produkter som hen anser att hen försöker konsumera hållbart.  

Det finns ingen anledning att kan jag tycka att handla kött som 

kommer ifrån Danmark, Tyskland, Polen bara för att det är 

billigt för att djurhållningen är så extrem illa i många fall och 

transporterna är väldigt, väldigt många. Däremot har jag å 

andra sidan inga problem med att bananer är från Sydamerika 

så det säger väldigt mot sig själv lite också jag måste ju börja 

någonstans. 

Tankarna kring hållbarhet har kommit de senaste åren. Tycker 

att det varit mycket i media om överkonsumtion som fått 

henne att tänka till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


