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Sammanfattning  
  

Denna studie undersöker Generation Y:s förhållningssätt till hållbar konsumtion av 
elektroniska och elektriska produkter. Som den uppskattningsvis mest konsumtionsdrivna och 
benägna generation att ta till sig ny teknik, kan Generation Y ses som en lönsam målgrupp för 
företag men en utmaning för miljön. Däremot är Generation Y del av den grupp människor 
där flest kan tro sig bidra till att minska klimathotet. Genom intervjuer med ett slumpmässigt 
urval människor ur Generation Y har information samlats in som beskriver ett förhållningssätt 
mot hållbar konsumtion av elektronik. Trots en mindre grad av skepsis mot återanvändning av 
produkter, visar Generation Y på en gemensam förståelse av att endast konsumera när behov 
uppstår för att inte överkonsumera. För att öka förståelsen kring hållbar konsumtion tror de 
själva att mer information och kunskap måste tillgängliggöras för konsumenterna, och ställer 
sig sammantaget positiva till ett mer hållbart förhållningssätt till konsumtion. 
 
Nyckelord: hållbar konsumtion, generation y, planerat åldrande, cirkulär design, elektronik. 
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Abstract 
 
This essay examines Generation Y’s approach to sustainable consumption of electronic and 
electric consumer goods. Estimated as the most consumption-driven and willing to embrace 
new technology, Generation Y can be seen as a profitable target group for companies but a 
challenge for the environment. However, Generation Y is part of the group of people where 
most believe we can halt climate changes. Collecting data through interviews with a random 
selection of people from Generation Y, shows a positive approach to sustainable consumption 
despite a minor scepticism towards reusable electronics. This generation shows a common 
understanding of only consuming when there is a need and argue that they need more 
information and knowledge in order to make sustainable options more accessible. Overall, 
Generation Y is positive towards a more sustainable approach to consumption. 
 
Keywords: sustainable consumption, generation y, planned obsolescence, circular design, 
electronics. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Miljarder av designade och uppkopplade produkter anses föråldrade och färdiganvända varje 
år, vilket skapar stora mängder elavfall (Berry & Zallio, 2017). Detta på grund av planerat 
åldrande, som bidrar till att elavfall är den snabbast växande delen avfall i världen (LeBel, 
2015). Planerat åldrande är en konsumtionsdrivande designteori med huvudsakligt syfte att 
skapa produkter med en kort livslängd som bidrar till att konsumenter tvingas köpa nytt 
(Berry & Zallio, 2017). En motsättning till planerat åldrande som designteori, är cirkulär 
design, som kommit att utmana det sättet vi konsumerar och producerar produkter (Leube & 
Walcher, 2017; Europeiska Kommissionen, 2015). Det rådande synsättet på designerns roll 
inom cirkulär design är att skapa produkter som bättre anpassar sig till hållbar konsumtion 
(Lofthouse & Prendeville, 2018). Däremot argumenterar Lofthouse & Prendeville (2018) att 
utöver produktdesign har design en förmåga att ändra människors beteenden och 
konsumtionsvanor, men att det finns färre försök inom business-to-consumer att 
implementera cirkulär design än inom business-to-business (ibid.). 
 
Sverige placerar sig bäst av alla länder vad gäller hur nära ett land är att nå de globala målen 
sammantaget (Sachs et al., 2018). Trots det finns några mål som Sverige är långt ifrån att nå. 
Ett av dem är mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, och närmare bestämt indikatorn 
“Mängden elavfall som ett land genererar (kg/capita)”, där Sverige är sjunde landet som är 
längst bort från att nå målet (ibid.). Inom akademiska världen, samt genom statliga och privata 
organisationer har det funnits försök att ändra ohållbar praxis, men trots det har konsumtion 
och produktion fortsatt domineras av ohållbara vanor (Honkasalo et al., 2018; Prothero et al., 
2011).  
 
Inomvetenskapligt är forskning om beteenden och förhållanden till hållbar konsumtion av 
elektroniska och elektriska produkter (EEE) intressant, eftersom det är ett av de snabbast 
växande områdena inom tillverkning (Cucchiella et al., 2015; Ramesh Babu et al., 2007). 
Dessutom är nya forskningsområdet cirkulär design till stor del än så länge outforskat 
(Honkasalo et al., 2018). Med ökning av produktion och konsumtion följer även en ökning av 
elavfall (Ramesh Babu et al., 2007). EU-direktiv har initierats för att skapa lönsamma 
näringsverksamheter inom området för avfallshantering (Europeiska Kommissionen, 2015), 
samtidigt som 90% av elavfall läggs på deponi i andra delar av världen (Ramesh Babu et al., 
2007).  
 
Åldersgruppen 18-29, som utgör individer inom Generation Y, är den grupp människor som 
är mest optimistiska till att bromsa klimatförändringarna och dessutom är 70% av svenskarna 
villiga att köpa mer hållbara produkter (Naturvårdsverket, 2018). Däremot upplever många 
konsumenter hinder för att handla hållbart på grund av informationsbrist, vanor och 
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ekonomiska skäl (Regeringskansliet, 2016). Uppkomsten av fler “gröna ord” (SVT, 2016) 
ökar, såsom cirkulär ekonomi, förpackningsfri och flygskam (Institutet för språk och 
folkminnen, 2018). Även det kan ses som att intresset i samhället ökar för att handla och 
agera mer hållbart, men trots initiativ och ökat intresse är det få undersökningar gjorda för att 
undersöka en förändring i konsumtionsbeteende från linjärt till cirkulärt. 
 

1.2 Syfte 

Med ansats i cirkulär design och planerat åldrande som designteori är syftet med denna 
uppsats är att undersöka ett urval människors förhållningssätt till hållbar konsumtion gällande 
produkter inom kategorin elektroniska och elektriska produkter (som hädanefter kommer 
förkortas till EEE). 
 

1.3 Frågeställningar 

Vilka uppfattningar har ett urval människor om planerat åldrande inom produktkategorin EEE? 

Hur förhåller sig ett urval människor till cirkulär design? 
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2. Bakgrund 

Processen för återvinning av elavfall följer dessa steg (Haque, 2018; Conserve Energy Future, 
2019): 
 

1. Insamling av elavfall. 
2. Sortering och demontering av olika produkter. Demonterade komponenter separeras i 

kategorier som skiljer dem åt beroende på om komponenten går att återanvända eller 
om den ska fortsätta i processen. 

3. Komponenter som inte går att demontera strimlas ner till mindre storlek för att kunna 
ta reda på mindre komponenter som är värdefulla. 

4. Komponenter strimlas ner till mindre storlek. 
5. En magnet separerar material som uppvisar en magnetisk egenskap från dem som inte 

gör det. 
6. Fortsatt separering av övriga material som metall och icke-metaller. 
7. Glas separeras från plastmaterial genom att utnyttja att materialen har olika densiteter. 

Separationen kan enklast genomförs med hjälp av vatten. 
 
Boliden är ett världsledande företag som tar emot elavfall såsom telefoner, kretskort och 
annan elektronisk utrustning (Boliden, u.å), och smälter ner dem för att återvinna metaller 
(Boliden, 2017). Metallerna som smälts från elavfallet blandas sedan ut med metall från nya 
råvaror (ibid.). 
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3. Teori 

Här presenteras teorierna som denna undersökning stödjer sig mot. 
 

3.1 Planerat åldrande 

Planerat åldrande, eller planned obsolescence på engelska, är en teori som bygger på att 
produkter designas med ett syfte att bli föråldrade eller obrukbara efter en bestämd tid (Rivera 
& Lallmahomed, 2016). Termen introducerades på 1920-talet i USA (ibid.) och ett av de 
första exemplen var Phoebus-kartellen som verkade för att kontrollera produktion och 
marknadsföring av glödlampor (Berry & Zallio, 2017). Medlemmarna i kartellen började 
tillverka sina glödlampor av sämre kvalitet, vilket då skulle öka försäljningen samtidigt som 
de hade ett dominant grepp över hela marknaden (ibid.). Ungefär samtidigt skrev Bernard 
London (1932) om att konsumenter använder sina varor längre än vad som är förväntat av 
dem, och att skatt borde införas på varor som anses passerat tiden för användning. Han menar 
att detta beteende hos konsumenterna hindrar företag att fungera som de ska och att planerat 
åldrande skulle råda bot på detta problem i en tid av ekonomisk kris (London, 1932). Precis 
det London förespråkade började företag implementera i sina affärsmodeller. Företag som en 
gång tillverkat produkter av hög kvalitet, hittade sätt att göra sina produkter mer ömtåliga 
eller svåra att reparera (Rivera & Lallamahomed, 2016). Denna teori används än idag, i hög 
grad av många av världens absolut största företag (Keeble, 2013). 
 
Design enligt planerat åldrande bidrar inte bara till ökad konsumtion, utan även till negativa 
konsekvenser på miljön (Mugge et al., 2005). Planerat åldrande förekommer inte endast i 
form av tidsbestämd livslängd (Berry & Zallio, 2017). Ytterligare faktorer bidrar till att folk 
konsumerar nytt när varan anses färdiganvänd, såsom functional obsolescence, technical 
obsolescence, style obsolescence, postponement obsolescence (Keeble, 2013). Functional 
obsolescence kännetecknas som att en del av produktens design är utdaterad genom att 
reparationsdelar eller reparationstjänster ej längre existerar (ibid.). Technical obsolescence 
betyder att produkten en konsument innehar har blivit föråldrad genom tekniska framsteg på 
marknaden, som i sin tur legitimerar kundens behov av att ha fungerande teknik (ibid.). Style 
obsolescence kännetecknas av att produktens stil inte längre är trendig nog för konsumenter 
(ibid.). Till sist påverkar postponement obsolescence produktens livslängd genom att 
tillverkare inte väljer att implementera den senaste tekniken trots att de kan det (ibid.).  
 
Trots att tillverkaren kan implementera planerat åldrande i en produkt genom produktdesign, 
menar Mugge et al. (2005) att även konsumenter till stor del är ansvariga för en produkts 
korta livslängd. Exempelvis kan konsumenten köpa nytt för att följa samhällstrender, trots att 
den nuvarande produkten är fullt fungerande. 
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3.2 Cirkulär design 

Cirkulär design, eller cirkulär ekonomi, är en slags motpol till planerat åldrande och linjärt 
tänkande kring en produkts livscykel (Lofthouse & Prendeville, 2015; Ackermann, 2018; 
Honkasalo et al., 2018). Syftet med cirkulär design är att förlänga en produkts livscykel 
(Ackermann, 2018) och hålla resurserna, som man initialt använde för att skapa produkten, i 
en omloppsbana (Ellen Macarthur Foundation, 2013). Med hjälp av design, där människors 
erfarenheter och egenskaper finns i kärnan, syftar cirkulär design till att ändra människors 
konsumtionsvanor- och beteenden (Lofthouse & Prendeville, 2015). 
 
Modellen (se Bild 1) för cirkulär design enligt Ellen Macarthur Foundation (2013) förklaras 
bäst i form av fyra cirklar som återsluter till konsumenten (Honkasalo et al., 2018). Om man 
utgår från konsumenten som en slags start- och slutpunkt i modellen så finns det mer eller 
mindre hållbara sätt för konsumenten att hålla produkten i omlopp. De fyra cirklarna i 
modellen är uppbyggda som lager. Det mest resurssnåla och hållbara valet är cirkeln som är 
närmast konsumenten, som förklaras som att användaren reparerar och underhåller produkten 
själv. Nästa cirkel representeras av återförsäljning eller distribuering till andra. Tredje cirkeln 
innebär att produkten lämnas tillbaka till tillverkare och delar av produkten byts ut för att 
sedan säljas på nytt. Den fjärde och sista cirkeln i modellen är återvinning av material i 
produkten, som ansluter tillbaka till tillverkaren och sedan fortsätter till konsumenten i form 
av en ny produkt (Ellen Macarthur Foundation, 2013).  

 
Bild 1: Förenklad modell av cirkulär design utifrån konsumentens perspektiv (Pettersson, 
2019), fritt tolkad av originalmodellen (Ellen Macarthur Foundation, 2013). 
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Ett av förhållningssätten till modellen kallas ”Power of Circling Longer”, vilket innebär att 
försöka hålla kvar produkten eller resurserna som produkten består av, så länge man förmår 
(Ackermann, 2018; Ellen Macarthur Foundation, 2013). Genom att låta produkten gå genom 
en cirkel ett flertal gånger minskar man inte bara att nytt material bryts, utan även att 
mängden avfall skapas (Ellen Macarthur Foundation, 2013).  
 
Ytterligare ett förhållningssätt till modellen kallas ”Power of Inner Circle”, vilket lyfter vikten 
av att utnyttja cirklar närmast konsumenten (Ackermann, 2018; Ellen Macarthur Foundation, 
2013). Att utnyttja dessa två förhållningssätt tillsammans innebär att försöka genomgå flera 
varv i närmast möjliga cirkel innan man flyttar produkten vidare ut i lagren (Ackermann, 
2018). 
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4. Metod 

4.1 Intervjuer 

Intervju som metod är lämplig vid undersökning av människors uppfattningar och 
erfarenheter kring ett komplicerat fenomen (Ekström & Larsson, 2010). Formen och målet av 
metoden är att få till stånd ett samtal och genom detta låta personer berätta om erfarenheter 
och tankar kring fenomenet, som i sin tur utröner karaktärsdrag för fenomenet (ibid.). Studier 
med intervju som metod har någon form av fallstudier, där plats, situation eller händelse blir 
en påtaglig faktor (ibid.). Intervjun ska vara bestämd på ett visst tema, vilket är första delen i 
intervjustudiens faser (ibid.). 
 
Tematisering handlar om att bestämma studiens syfte och formulera, samt problematisera 
ämnet (Ekström & Larsson, 2010). Efter tematisering fastställdes en planering och ett upplägg 
av studien som redogör för vem som ska undersökas, var det ska undersökas och när det ska 
undersökas (ibid.). I detta steg bestämdes även intervjuns form, som kan delas upp i tre 
varianter: strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och öppna intervjuer. Oftast 
är det öppna- eller semistrukturerade intervjuer som vanligast vid kvalitativa undersökningar 
för att ge upphov till nyanserade beskrivningar (ibid.). Tredje fasen innebar att bestämma vem 
och vilka som urvalet omfattar (ibid.). Det kan göras genom bland annat variationsurval där 
urvalet omfattar en bredd av populationen, eller typurval där urvalet styrs till att behandla en 
grupp individer som representerar det typiska (ibid.).  
 
Innan intervjuerna konstruerades en intervjumanual där frågorna formulerades så enkla och 
tydliga som möjligt (ibid.). Manualen testades även innan den började användas för att 
eliminera eventuella fel eller opassande frågor (ibid.). När man intervjuerna genomförts och 
materialet samlats in bearbetades det omgående (ibid.). Slutligen redovisades och 
analyserades materialet med koppling till de valda teorierna (ibid.).  
 
Metoden är passande för att samla in ett urval människors erfarenheter och förhållningssätt till 
konsumtion av EEE utifrån nämnda teorier.  
 

4.2 Urval respondenter 

Generation Y är den generation som föddes mellan åren 1982 fram till 2000-talet (Howe & 
Strauss, 2000). Enligt Sullivan & Heitmeyer (2008) är Generation Y den generation som 
uppskattas vara den mest konsumtionsdrivna jämfört med tidigare generationer. Dessutom 
visar det sig att konsumtion kopplad till status är högre hos Generation Y än tidigare 
generationer (Kim & Jang, 2014). Millennials, som beskriver namnet på människor 
tillhörande Generation Y (Howe & Strauss, 2000), spenderar en större mängd pengar på 
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teknik än tidigare och anses dessutom mer villiga att ta till sig ny teknik (Sullivan & 
Heitmeyer, 2008).  
 
Millennials är idag mellan 19 och 38 år, och gruppen är dominant i antalet på platser såsom 
universitet (Universitetskanslersämbetet, 2018). Därmed var det rimligt att vända sig till ett 
universitet för att samla in data från respondenter. Inom denna grupp människor gjordes ett 
slumpmässigt urval på Mittuniversitetet i Sundsvall för att få ett representativt resultat som 
utgörs av oberoende tillfrågade individer. 
 

4.3 Material 

Till intervjuerna tillhandahölls en intervjumanual (Se bilaga 1) med frågor kopplade till 
teorikapitlet för att samla in data och för att svara på frågeställningarna. Intervjumanualens 
baserades på ett antal teman eller huvudfrågor och som en semistrukturerad intervju ställdes 
relevanta följdfrågor på de svar som respondenterna gav (Ekström & Johansson, 2019). 
Intervjumanualen bestod av 19 förbestämda frågor. 
 
Innan intervjuerna genomfördes testades även intervjumanualen för att säkerställa att 
upplägget är rätt och om några frågor är irrelevanta eller svåra att svara på (Ekström & 
Johansson, 2019). Efter provintervjuerna togs feedback emot och korrigeringar i 
intervjumanualen genomfördes (ibid.). 
 

4.4 Genomförande 

Genomförandet av denna intervju skedde utifrån en intervjumanual på ett semistrukturerat 
sätt. Syftet med intervjumanualen var att den skulle innehålla ledande frågor som öppnar upp 
möjligheten till följdfrågor. Följdfrågorna bidrog till att samla in djupare kunskap eller låta 
respondenten berätta mer angående specifika erfarenheter som är kopplade till 
undersökningen. Insamlat material från intervjuerna bearbetades därefter utifrån valda teorier. 
Intervjumanualens frågor var uppdelade i frågor kopplade till planerat åldrande och frågor 
kopplade till cirkulär design. Svaren jämfördes sedan för att skapa en bild och utröna 
eventuella mönster som uppstod. 
 
Intervjuerna genomfördes 4 januari 2019 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Målet var att 
intervjua tolv personer, vilket vid studiens start kändes som en hanterbar antal. Vid nio 
intervjuer uppstod teoretisk mättnad i det insamlade materialet, vilket medförde att arbetet 
med intervjuer avslutades.  
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4.5 Metodproblem 

I intervjuer ger oftast respondenter svar i form av tal eller skrift. Men Ekström & Johansson 
(2019) menar att man bör även se intervjuer genom ett multimodalt perspektiv där bland annat 
minspel, tempo, pauser och kroppsspråk påverkar vad respondenten menar när den svarar. 
Detta är förstås lättast att samla in om man genomför intervjuerna med videokamera, där hela 
samtalet spelas in i både ljud och film (ibid.). 
 
Eftersom denna intervju skedde på Mittuniversitetet, befann sig de flesta där i syfte att arbeta 
eller studera. Detta uppmärksammades då de flesta ville veta om intervjun skulle ta lång tid 
eftersom de tillfrågade då höll på med en aktivitet. Därför fanns inte tid till att sätta upp en 
kamera och mikrofon i ett stängt rum, utan svaren samlades in i form av anteckningar på plats 
där respondenten befann sig. I mån av tid och planering hade detta kunna undvikas om 
rekrytering och förberedelser skett en tid i förväg.  
 
Detta kan eventuellt medföra problem med att respondenterna gav korta svar för att gå 
tillbaka till sin aktivitet. Däremot upplevde jag som genomförde intervjuerna att alla 
tillfrågade tog sig tid till att reflektera över frågorna och gav långa, nyanserade svar med 
exempel på hur de i vardagen förhåller sig till det samtalet handlade om.  
 

4.6 Validitet och reliabilitet 

I vetenskapliga undersökningar ställs det krav på de påståenden som sägs ska underbyggas 
med goda och tillförlitliga argument (Ekström & Johansson, 2019). Inom akademins värld 
används begreppen validitet och reliabilitet för att förklara något som giltigt och tillförlitligt 
(ibid.). Med validitet menas att ett argument är giltigt för saken som undersöks och med 
reliabilitet menas om argumentet är riktigt eller sant. 
 
Intervjun var uppbyggd på det sätt att de tillfrågade till intervjun fick en kontrollfråga om de 
är mellan 19 och 38 år, för att konstatera att det var personer inom Generation Y som 
intervjuades. Utan den frågan var det svårt att veta om det är äldre eller yngre människor som 
undersöks, vilket gör att validiteten för argumenten sänks.  
 
Frågorna som ställdes har formulerats utifrån teorierna för att de ska vara relevanta och 
argumenten som görs ska vara tillförlitliga. Innan intervjuerna berättade jag kort om 
begreppen planerat åldrande och cirkulär design till respondenterna, samt vilket 
hållbarhetsmål min undersökning grundar sig i. Detta för att upplysa och ge lite 
bakgrundsfakta till det ämne jag fokuserade på så att de vet vilken riktning min undersökning 
har, och att de bättre kunde svara på frågorna kopplat till ämnet.  
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4.7 Visuell research 

I det dagens samhälle möter vi stora mängder bilder och saker (Muratovski, 2015). Det finns 
många sätt att genomföra visuell research, beroende på vad man undersöker eller ur vilket 
perspektiv man ser på ämnet (ibid.). Visual and material culture studies undersöker 
människors förhållningssätt till bilder och saker i vardagen (ibid.). För att göra en 
omvärldsbevakning av elektronik i konsumtionsammanhang valde jag att samla in bilder på 
hur produkterna porträtterades till konsumenter i e-handeln.  
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5. Resultat och analys 

I denna del presenteras ett slumpmässigt urval människors förhållningssätt till designteorierna 
planerat åldrande och cirkulär design i koppling till elektroniska och elektriska produkter. 
Utifrån de nio intervjuer som genomfördes kommer svaren beskrivas, för att sedan analyseras 
och diskuteras för att redogöra vad resultatet betyder med ansats i teorierna. 

5.1 Resultat 

Samtliga respondenter som deltog i intervjun var mellan 19 och 38 år, vilket betyder att det är 
rätt generation individer som är lämpade för intervjun. Dessutom ägde samtliga individer 
någon form av elektronisk produkt, där de flesta lyfte fram dator, telefon eller hörlurar som 
exempel på sådan. De flesta angav också att det senaste köpet av EEE var inom ett år tillbaka, 
där ungefär hälften av respondenterna köpt en produkt inom senaste halvåret. Två personer 
angav att det var mer än ett år sedan de köpte en ny produkt, där det mest extrema uppgår till 
över fyra år sedan de köpte en ny produkt. Lite mer än hälften av de senaste köpen var 
mobiltelefoner. Varav några utstickare var en ny dator, surfplatta och en smart högtalare med 
tillhörande smarta lampor. 
 

5.1.1 Planerat åldrande 

Respondenterna gav olika anledningar till varför de gjort det senaste köpet av EEE. Däremot 
kan anledningen hos de som köpt en ny mobiltelefon sammanfattas till att den tidigare 
mobiltelefonen var trasig. De menade att behovet av en fungerande mobiltelefon var ett gott 
skäl till att köpa en ny för att kunna utföra vardagliga aktiviteter. Det som var trasigt på 
mobiltelefonen varierade från person till person. Antingen var batteriet märkbart försämrat, 
sprucken skärm, gick ej att starta, att abonnemanget gick ut eller att telefonen var av äldre 
modell. Några menade även att ett skäl till att de köpte en ny mobiltelefon var att de ville ha 
bättre prestanda i telefonen, då de tyckte att den dåvarande telefonen inte höll måtten till 
aktiviteter som de använde mobiltelefonen till. 
 
De personer som inte köpt mobiltelefon styrdes inte av behov när de genomförde köpen. 
Sammantaget menade de att de redan hade en fungerande produkt, men ville köpa en ny för 
sakens skull. En av respondenterna som köpte en surfplatta gjorde det som en gåva till sin 
sambo, för att få ärva och ta dennes surfplatta  och på så sätt ha denna för sig själv. 
Respondenten som köpte smarta högtalaren med smarta lamporna genomförde köpet på grund 
av nyfikenhet på teknik och för att hänga med i den tekniska utvecklingen. 
 
Respondenterna var sammantaget överens om att en produkt ska bytas ut när den är trasig. 
Dock skiljde sig några av svaren i avseende om tid. Runt två år tyckte de flesta var en rimlig 
tidsperiod som en mobiltelefon höll måtten innan den gick sönder eller inte presterade nog bra 
för ändamålen. Några påpekade även att andra produkter såsom TV och dator kunde man 
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behålla längre än två år utan problem. Anledningen till ökningen i tid var att de produkterna 
oftast står på samma plats och inte råkar ut för samma mängd av användande som en 
mobiltelefon. Däremot var de flesta överens om att en produkt som fortfarande fungerar, trots 
att tidsperioden är överskriden, så bör en behålla den tills dess att den faktiskt är trasig. 
 
Alla samtliga respondenter upplever att de inte påverkas av nya funktioner till EEE. Några 
tycker att det är “coolt” och “flashigt” med nya funktioner. Men trots det är det endast 
funktioner som avser att förenkla eller förbättra de aktiviteter som användaren tycker är 
viktiga. Ett exempel på en sådan viktig funktion som många lyfte fram, var kameran till sina 
mobiltelefoner, samtidigt var funktionen inte så pass viktig att användaren var villig att köpa 
ny mobil för att denna skulle uppdateras. Återigen påpekade många att om produkten fungerar 
och att den uppfyller behoven, så finns det inget skäl att byta ut den.  
 
Trender i samhället kopplat till EEE upplevde majoriteten inte heller påverkas av. Däremot 
uppgav några att de säkert  undermedvetet påverkats av trender och agerar utifrån detta. Även 
här återkommer “behovet” som en viktig faktor till att de ska köpa en ny produkt. Som övriga 
faktorer som påverkar respondenterna till att köpa en ny produkt, anger dem att folk i sin 
närhet pratar gott om en produkt. Men även faktorer som reklam eller nedsatta priser kan 
påverka dem till ett köp. 
 

5.1.2 Cirkulär design 

Livslängden uppger alla som en viktig faktor vid val av produkt. Många respondenter menar 
även att de är villiga att betala ett högre pris för en produkt som de kan behålla en längre 
tidsperiod. En respondent förklarar också att hen hellre köper en produkt för ett högt pris, än 
flera produkter under samma period för samma totalpris. Några tycker även att livslängd och 
pris uttrycker kvalitet hos produkten. Något som de flesta uppskattade vid val av produkt. 
 
Att ta hand om sin elektronik uppger många vara viktigt tiden precis efter köpet. Efter en tid 
menar dem att de blir mindre varsam och försiktig. Till produkter som mobiltelefon ser 
majoriteten till att köpa skärmskydd och skal för att skydda dem i förebyggande syfte. Utöver 
det instämmer de flesta till att de inte gör så mycket mer för att vårda produkterna. En 
respondent menar också att hen inte skulle tänka sig att lämna in EEE för reparation, utan ser 
hellre till att underhålla produkterna själv. I en annan intervju lägger en respondent till att det 
upplevs krångligt att skicka in produkter för reparation och undviker gärna det. 
 
Alla respondenter uppger att de inte köper elektronik second hand. De uppger olika 
anledningar, såsom att produkten måste vara hel eller att det är äckligt med EEE som andra 
använt. Ett vanlig orsak som många uppger till att de endast köper ny elektronik är att de vill 
ha giltig garanti från tillverkare eller butik om att produkten ska vara hel. En respondent 
förklarar också att känslan att öppna en ny produkt från originalkartongen är en upplevelse så 
speciell att hen tycker det är ett gott skäl nog att köpa en ny produkt från butik. Trots denna 
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sammantagna inställning till EEE från second hand uppger ungefär hälften att vissa produkter 
är rimliga att köpa i andra hand. Exempel på sådana produkter är TV och högtalare. En 
respondent tillägger också att redan använd elektronik från familj är rimlig att använda. 
 
Uppfattningen om att köpa EEE med återanvända komponenter eller delar i sig skiljer sig lite. 
Majoriteten tycker det är en bra idé, men många påpekar att de vill ha garanti på att produkten 
ska fungera. Några tillägger även att produkten bör säljas från en legitim försäljare för att de 
ska köpa det. Trots det är det några få som är tveksamma om de hade köpt sådana produkter.  
 
Återvunna material i EEE ställer sig alla respondenter positiva till. Alla tillfrågade tycker det 
är det bästa av tidigare alternativ. Några påpekar, baserat på deras egna erfarenheter, att det 
inte finns produkter med återvunna material att välja mellan. Men om det funnits hade de utan 
tvekan köpt. Några respondenter lyfter fram att priset bör inte vara mycket dyrare än en 
mindre hållbar produkt, utan vill fortfarande se någorlunda likadant pris trots återvunna 
material. Två respondenter tror att återvunna material hade varit bra argument att använda i 
reklam, och en av dem menar att det hade nog hjälpt konsumenter till att köpa mer hållbara 
produkter. Sammantaget tycker de flesta respondenter inte att det finns bra initiativ eller 
möjligheter till att köpa hållbar EEE. 
 
Många respondenter saknar också information om hur man som konsument ska ta hand om 
sina produkter. Några få menar också att de inte vill lägga tid på att läsa bruksanvisningen, 
utan underhåll av produkterna baseras på sunt förnuft. Om man vill ta reda på information så 
är det lättare att söka på internet menar en respondent. Två respondenter tror också att 
företagen inte vill dela med sig om sådan information, så att produkterna ska gå sönder 
snabbare vilket gynnar företagen. 
 
Till sist uppger alla respondenter att hållbarhet värderas hos en produkt när de ska köpa ny 
elektronik. Men de hinder som alla respondenter också tar upp är höga priser och ostadig 
privatekonomi som student. Ytterligare en faktor som många tror hindrar dem är avsaknaden 
på information. De vill ha mer information som upplyser konsumenter till mer hållbara val 
och tror att okunskapen kring hållbarhet inom detta område är stor. 
 

5.2 Analys 

Urvalet människor som tillfrågades visar alla en medvetenhet om att handla hållbara 
produkter. Dels av egna exempel eller värdesättning av hållbarhet och livslängd hos en 
produkt.  
 
Livslängden hos en produkt påverkas till stor del av konsumentens ansvar och inställning till 
produkten (Mugge et al., 2005). Enligt respondenterna är just livslängden en viktig faktor som 
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de värdesätter hos en produkt. Däremot uppger många respondenter att de inte tar stort så 
ansvar för att underhålla eller reparera sina produkter annat än att köpa skydd till dem. 
 
Respondenterna ger en ungefärlig likadan syn på när produkter ska bytas ut. När produkter 
anses trasiga eller obrukbara är tidpunkten då de ska bytas ut, som ligger helt i linje med vad 
planerat åldrande syftar till (Rivera & Lallmahomed, 2016). Vad som också framkommer från 
intervjuerna är att många respondenter uppger specifika tidsperioder när en produkt förväntas 
bytas ut, medans vissa produktkategorier sträcker sig längre. De mer specifika designteorierna 
inom planerat åldrande; functional obsolescence och style obsolescence som påverkar 
konsumenter till att köpa nya produkter (Keeble, 2013), upplever respondenterna inte sig 
påverkade av. Däremot framkommer det att många tror sig bli påverkade av reklam eller 
närstående som pratar gott om produkten, vilket kan ses som både functional- och style 
obsolescence. 
 
Respondenterna gav en sammantaget gemensam syn på cirkulär design. Frågorna i 
intervjumanualen utgick från de olika cirklarna i modellen för cirkulär design, för att 
undersöka förhållningssättet till designteorin. Det mest hållbara förhållningssättet till 
konsumtion är, enligt modellen den innersta cirkeln, som innebär att man underhåller och 
reparerar sina produkter själv (Ackermann, 2018; Ellen Macarthur Foundation, 2013). 
Däremot uppger respondenterna att de inte är särskilt engagerade att på egen hand agera för 
en mer hållbar produkt genom att ta hand om den. Många lyfter gärna produktgaranti och 
andra produkter som skydd och väskor som sätt att minska risker för att byta ut EEE.  
 
Den andra cirkeln om att konsumera återanvända produkter (Ellen Macarthur Foundation, 
2013) lockar inte respondenterna när det kommer till produkter som mobiltelefoner. Däremot 
förkastar de inte detta förhållningssätt när det kommer till andra produkter inom EEE. 
 
I den tredje cirkeln som handlar om återanvända komponenter (Ellen Macarthur Foundation, 
2013) börjar respondenterna visa mer positivt intresse. Några ställer sig misstänksamma då de 
vill ha garanti på att produkterna ska fungera så som om de hade varit nya.  
 
Att köpa produkter med återanvända material är det förhållningssätt som respondenterna 
ställer sig mest positiva till. Men jämför man den genomgående synen på att byta ut 
produkterna endast när de är trasiga, så kan det tolkas som att konsumenterna agerar efter 
förhållningssättet “Power of Circling longer” (Ackermann, 2018; Ellen Macarthur 
Foundation, 2013). Det vill säga att hålla kvar vid produkten så länge det går (ibid.). 
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6. Slutsatser 

Genom intervjuer med ett slumpmässigt urval människor från Generation Y har 
förhållningssättet till hållbar konsumtion undersökts och skildrat erfarenheter och åsikter. 
Detta har i sin tur skapat en tydlig bild av millennials syn på hållbar konsumtion utifrån de två 
teorierna; planerat åldrande och cirkulär design. 
 
De uppfattningar ett urval människor från Generation Y har om planerat åldrande, kan 
sammanfattas till att de är medvetna om vad det är men känner sig inte särskilt påverkade av 
det i konsumtionssammanhang. Trots det så tror vissa respondenter att de undermedvetet 
påverkas, något som kan förklaras utifrån teorin om att man köper nytt när produkten är trasig 
och att företaget som tillverkar produkten bestämmer när det sker. 
 
Samma urval visar tydligt hur de förhåller sig till cirkulär design. Minst engagemang till 
hållbar konsumtion visade sig när produkten var i cirklarna närmast konsumenten, och 
respondenterna visade en mer positiv attityd ju längre ut i modellen produkten befann sig. 
Däremot är de, utifrån teorin om cirkulär design, konsumenter som förhåller sig till “Power of 
Circling longer”. För att engagera fler konsumenter till att handla mer hållbart tror 
respondenterna att det behövs mer information om de hållbara val som finns tillgängliga. 
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7. Slutdiskussion 

Reflektioner som jag gjort under studiens gång är att många ser på hållbar konsumtion främst 
ur företagens synvinkel. Jag har stött på få exempel där konsumenten är i fokus. Även 
originalmodellen för cirkulär design är utformad utifrån företagens perspektiv. När jag 
genomförde intervjuerna var det många som tog upp att de vill att företagen som tillverkar 
EEE ska informera sina konsumenter om hållbara produkter. Detta tillsammans med att 
respondenterna påstår sig värdesätta lång livslängd hos produkterna, trots att de inte alltid 
agerar för att produkterna ska hålla länge – vilket kan ses som att de vill att företagen ska ta 
större ansvar över att tillverka och informera om hållbara produkter. 
 
Att det finns en kollektiv tanke hos konsumenter kring bestämd livslängd, kan ses som en 
bidragande faktor till att företag legitimerar planerat åldrande i sina produkter. Här bör 
konsumenter ta större ansvar samt ställa krav och inte förvänta sig att företagen kommer ta 
första steget. Planerat åldrande som teori har trots allt existerat hos företag sedan 1930-talet. 
 
Denna studie syftar till att fördjupa sig i en generation och dess förhållningssätt till hållbar 
konsumtion av EEE med ansats i två designteorier. Detta tillsammans med intervju som 
metod ger en nyanserad insikt i människors erfarenheter och förhållningssätt på ett kvalitativt 
sätt. Vad denna studie däremot går miste om är en kvantitativ insamling av data, som 
genererar en bredare och mer representativ bild över mängden människor och olika 
förhållningssätt. 
 
En fortsatt studie inom detta område rekommenderas och föreslås fokusera på en kvantitativ 
undersökning. Dessutom hade en även kunnat jämföra olika generationers förhållningssätt till 
hållbar konsumtion för att undersöka eventuella likheter eller olikheter, samt vad som 
motiverar konsumenter inom olika generationer till hållbar konsumtion. Eftersom detta är ett 
relativt outforskat ämne är möjligheterna att undersöka nästintill obegränsade.  
 
Intervjuerna genomfördes på ett universitet i Sverige, som är ett av de länder som genererar 
mest elavfall. En intressant och möjlig fortsättning hade varit att genomföra liknande 
undersökning i ett land som genererar lite elavfall och se hur de människorna förhåller sig till 
hållbar konsumtion. 
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https://www.regeringen.se/4a7e12/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/strategi-for-hallbar-konsumtion/strategi-for-hallbar-konsumtion--tillganglighetsanpassad.pdf
https://www.svt.se/kultur/har-ar-arets-nya-ord-1


 
 
högskolan ökar. Hämtad från 
https://www.uka.se/download/18.61e80530166ea0898054ec3/1543314481064/statistisk-analy
s-2018-11-27-nyborjare-lasaret-2017-18.pdf   
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https://www.uka.se/download/18.61e80530166ea0898054ec3/1543314481064/statistisk-analys-2018-11-27-nyborjare-lasaret-2017-18.pdf
https://www.uka.se/download/18.61e80530166ea0898054ec3/1543314481064/statistisk-analys-2018-11-27-nyborjare-lasaret-2017-18.pdf


 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumanual 
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Bilaga 2: Visuell research av porträttering av elektronik i e-handeln, riktat mot konsumenter. 
För att avgränsa storleken av den visuella researchen valdes ett produktområde ut på två av 
Sveriges största butiker inriktade på elektronik. Den produkt som oftast diskuterades under 
intervjuerna var mobiltelefonen och därför undersöktes startsidan för denna kategori på 
Mediamarkt.se respektive Elgiganten.se. Mediamarkt och Elgiganten valdes på grund av deras 
stora marknadsandelar inom e-handeln (Market.se, 2018; Dagens Industri, 2018). 
 
Mediamarkt.se (1/2)  
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Fortsättning Mediamarkt.se (2/2) 

Elgiganten.se (1/3) 
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Fortsättning Elgiganten.se (2/3)  
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Fortsättning Elgiganten.se (3/3) 
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