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Abstract 
This thesis takes a deeper look into customer behaviours when it comes to buying new 
phones. We take a look at four main types of planned obsolescence we’ve found, which 

include: economic obsolescence, obsolescence of function, obsolescence of desirability and 
obsolescence of quality. With a questionnaire and focus group study we try to find out the 

underlying reasons why users buy new phones while their old ones are still functional. 
Since this is not a new subject, we try to map the problems we encounter in our study to the 
four already defined forms described above, and we try to see if there are other forms that 

are not yet defined. What we found out was that these four categories hold up very well, but 
are not as separate as one would have thought when reading. While we find out many 

reasons why people change their phones we do not offer a solution. But we do offer a better 
understanding of the problem and hope the consumer will take part of the knowledge. 
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Vi vill tacka Andreas Lund för all vägledning vi fått under skrivandet av den här uppsatsen. 
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1. Inledning 
Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle där vi konstant köper det nya och slänger det gamla, 
trots att det varken är trasigt eller har slutat fungera. Richard Sennett (2008) beskriver ett 
scenario i sin bok The Craftsman där ingenjörer från öst och väst under 80-talet tävlar om att 
sälja sin design av glödlampor. Ingenjörerna från öst var säkra på att de skulle vinna eftersom 
deras glödlampa hade en lång livslängd och låg materialkostnad medan glödlampan från väst 
hade kortare brinntid, vilket skulle tvinga kunderna att ersätta den oftare. Ingenjörerna från 
väst vann. Detta är ett exempel på vad som kallas planerat åldrande (planned obsolescence 
(Guiltinan, 2008), det vill säga, ett medvetet designval som gör att produkter kasseras i förtid.  

 
Once in my life I’d like to own something outright before it’s broken! I’m always in a race with 
the junkyard! I just finished paying for the car and it’s on its last legs. The refrigerator consumes 
belts like a goddamn maniac. They time those things, they time them so when you finally pay 
for them, they’re used up. (William Loman, 1949, Death of a Salesman) 

 
Redan 1895 uppfann Adophe Chaillet en glödlampa i Shelby, Ohio, som var designad för att 
hålla länge. Man kan minst sagt säga att han lyckades, eftersom en av hans glödlampor nu har 
blivit den äldsta i världen och lyser än idag på en brandstation i Livermore,  Kalifornien. Tyvärr 
delade Chaillet aldrig med sig av sin hemlighet bakom glödlampans långa livstid, och även om 
han hade gjort det hade nog produktionen av den upphört efter julen 1924. Vad som hände då 
kommer vi gå in närmare på under kapitlet relaterad forskning.  

När skickliga säljare snabbt mättar sina marknader uppstår den grundläggande drivkraften 
bakom planerat åldrande eftersom ju längre en produkt håller, desto längre tid tar det innan 
kunden måste byta ut den och desto långsammare skapas en försäljningstillväxt (Guiltinan, 
2008). Även dagens mode har en påverkan på hållbara produkter då många designers 
applicerar det på sina designer för att de snabbare ska gå ur tiden. Åldrandeeffekten är starkare 
när många konsumenter anser att äldre produkter betraktas vara ur mode (Packard, 1963).  

Då planerat åldrande förekommer inom så gott som alla elektroniska produkter (Proske, 
Lang, Marwede, Nissen, Winzer, 2016) har vi i denna uppsats valt att avgränsa oss till hur det 
endast påverkar mobiltelefoner. Detta på grund av att de nu har blivit den elektronikprodukt i 
USA som har kortast livscykel, och deras livslängd fortsätter att sjunka (Slade, 2007). Under 
tidigt 2000 tal förutspådde marknadsexperter att uppåt 75-80% av befolkningen i I- länder 
inom de närmsta åren skulle komma att införskaffa sig en mobiltelefon, men undersökningar 
visade sedan att i några av länderna översteg till och med innehavet 100% (a.a.). Mobiltelefoner 
i USA är designade att fungera i 5 år, men byts i snitt ut efter 18 månader, och i Japan byts de 
till och med ut inom ett år efter inköpet (a.a.). I många fall är inte produkten i sig som är 
designad för att ha ett kort liv, utan den är snarare designad för att bli utbytt mot nästa modell 
(Iizuka, 2007) och enligt Slade (2007) verkar det som att dagens konsumenter värderar allt 
som är nytt och originellt över det som är traditionellt, hållbart, eller använt.  
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Det är inte bara genom reklamer som säger åt oss vad vi ska köpa som tillverkarna på flera 
olika sätt kan få oss konsumenter att byta ut våra fungerande mobiltelefoner. Genom att 
designa artefakter för att snabbt bli tekniskt utdaterade, visuellt utslitna, eller tillräckligt 
ömtåliga för att lättare gå sönder kan de få oss att köpa nya produkter. I vissa fall finns det 
möjlighet att reparera de slitna eller trasiga komponenterna, men genom att designa 
artefakterna på ett sätt som gör dem svåra att reparera (till exempel göra dem svåra att öppna 
eller kräva särskilda verktyg för att öppnas och lagas) kan reperationskostnaden bli tillräckligt 
hög och tiden för reperationen tillräckligt lång för att konsumenterna ska bestämma sig för att 
köpa en helt ny produkt istället.  

Det är såklart inte alla tillverkare som tillämpar planerat åldrande på sina produkter. 
Vinsten hos firmor som hyr ut sina produkter ligger, till skillnad från säljare, i att deras 
produkter är hållbara och inte behöver bytas ut ofta. Detta ger dem en stadig inkomst under 
flera år, medan en firma som säljer sina produkter inte längre har något värde i varorna så 
snart de är sålda (Guiltinan, 2008).  

1.1 Frågeställning och syfte 
Syftet med den här studien är att kasta ett ljus över ett område många tycks känna till men inte 
verkar förstå eller bry sig om. För att hjälpa konsumenterna förstå ämnet bättre har vi valt att 
ta hjälp av frågeställningen: varför byter användare ut sina mobiltelefoner när de fortfarande 
fungerar? Det är intressant varför just mobiltelefonen är den elektronikprodukt vi byter ut 
mest frekvent, när det finns andra artefakter inom samma prisklass (till exempel 

Bild 1. The Apple Intern [Digital image]. (2017, Mars 6). Hämtad April 18, 2017, från 
http://dustinteractive.com/post/158069997146/the-apple-intern 
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mikrovågsugnar, kylskåp, diskmaskiner) som vi också använder dagligen, fast vilka vi hoppas 
ska fungera så länge som möjligt och inte alls ser fram emot att byta ut.  

2. Relaterad forskning 
Planerat åldrande innebär att en produkt åldras på ett sätt som gör att den förlorar sin 
funktionalitet eller användningsförmåga (Proske et al., 2016). Under denna uppsats har vi 
utfört en litteraturstudie där vi sökt efter källor på Umeå universitetsbibliotek. Eftersom 
planerat åldrande är långt från ett nytt område så fanns mycket information att hämta från 
artiklar och böcker. Vi har funnit dokumentärfilmen Glödlampskonspirationen (Dannoritzer, 
2010) och Joseph Guiltinans artikel Creative Destruction and Destructive Creations: 
Environmental Ethics and Planned Obsolescence särskilt användbara. Bland Guiltinans 
referenser fann vi även många bra källor. 

Det första fallet av planerat åldrande inträffade år 1924 när det Schweiziska företaget 
Phoebus S.A. Compagnie Industrielle pour le Développement de l'Éclairage samlade alla 
världens stora glödlampstillverkare i Genève för att bilda den första globala kartellen, som kom 
att kallas för Phoebus Kartellen, vars mål var att kontrollera tillverkningen av glödlampor i alla 
länder och dela upp världsmarknaden mellan sig (Dannoritzer, 2010).  

När glödlampan började massproduceras strävade man först efter att ge den en så lång 
livstid som möjligt, men man insåg snart att detta var en ekonomisk nackdel. När kartellen 
bildades fanns glödlampor som kunde lysa uppåt 2500 timmar, vilket var något de ville ändra 
på så de började experimentera för att få fram en ömtåligare produkt som endast kunde lysa i 
max 1000 timmar. Under två år sjönk livslängden från 2500 timmar till under 1500 timmar 
och år 1940 nådde kartellen sitt mål och standard livslängden för glödlampor var 1000 timmar. 
Under de nästkommande åren sökte uppfinnare patent på nya glödlampor, varav en till och 
med hade en brinntid på 100 000 timmar (a.a), men på grund av Phoebus kartellen var det 
ingen som kom ut på marknaden. Det var inte förrän 80 år senare som bevis upptäcktes för 
verksamheten som hade bedrivits för att få ner brinntiden (a.a). 

 
Ironically, the light bulb has always been a symbol for ideas and innovation. And yet it’s one of 
the early and best examples of planned obsolescence. (Nicols Fox, 2010, 
Glödlampskonspirationen) 

 
Själva begreppet planerat åldrande myntades av fastighetsmäklaren Bernard London år 1932 
i artikeln Ending the Depression Through Planned Obsolescence där han ville få ett slut på 
depressionen som rådde i USA med hjälp av obligatoriska lagar på planerat åldrande (a.a). 
Hans idé var dock inte särskilt populär och blev därmed aldrig införd.  

I samband med massproduktionen och konsumtionssamhällets uppsving blev däremot 
planerat åldrande mer och mer förekommande. De nya maskinerna kunde producera billigare 
varor som blev tillgängliga för fler kunder som inte längre bara behövde handla saker som 
fyllde behov, utan även kunde börja köpa saker för nöjets skull. Det började dock tillverkas så 
mycket produkter att konsumenterna inte kunde hålla takten med maskinerna, och tillgången 
blev större än efterfrågan (a.a). 
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År 1940 släppte kemiföretaget DuPont nyheten om en revolutionerande ny syntetiskt fiber 
som de kallade för nylon. De använde materialet bland annat för att tillverka nya slitstarka 
strumpor, som blev högst uppskattade av kvinnor. Kemisterna kunde vara stolta över sin 
skapelse då de tillochmed kunde använda strumporna för att bogsera bilar. Problemet med 
strumporna var dock att de höll för länge. Eftersom strumporna inte fick maskor betydde detta 
att tillverkarna inte skulle kunna sälja särskilt många då konsumenterna aldrig behövde köpa 
nya. Detta ledde till att kemisterna, som jobbat hårt för att skapa detta starka material, fick i 
uppdrag att göra det ömtåligare (a.a).  

 

 
 
Under 50-talet lyckades man dock hitta en annan lösning för att få folk att köpa det nya och 

slänga det gamla. Istället för att tvinga planerat åldrande på konsumenterna så lyckades man 
förföra dem till det. 

Brooks Stevens var en av pionjärerna inom applicerandet av denna sorts planerat åldrande 
och genom sin marknadsföring förförde han konsumenterna. Han var en industridesigner som 
endast designade produkter som kunde väcka en köplust hos konsumenterna, då han ville få 
dem att tröttna på de produkter de redan ägde och få dem att köpa den senaste produkten med 
den senaste formgivningen. 

Det finns dem som inte ser på planerat åldrande som ett problem. Brook Stevens son, Kipp 
Stevens, säger i Glödlampskonspirationen (Dannoritzer, 2010) att hans fars produkter aldrig 
designades för att de skulle gå sönder och menar att planerat åldrande är något konsumenterna 

Bild 2. DuPont Nylon It All Started With A Stocking 1948 [Digital image]. (n.d.). Hämtad från 
http://www.madmenart.com/sex-appeal/du-pont-nylon-it-all-started-with-a-stocking-1948/ 
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själva har valt. Det finns inget som tvingar dem till att köpa de nya varorna, utan de har ett val 
att byta ut sina produkter, och de gör det frivilligt. Även Rob Walker (2011) hävdar att det inte 
är våra artefakter som försämras med tiden, utan vårt tålamod med dem. Walker anser att 
planerat åldrande inte är något företagen har tvingat på oss, utan menar istället att det är 
utveckling, och något som vi konsumenter faktiskt begär.  

Det händer att vi stöter på planerat åldrande i vardagen utan att veta om att det faktiskt är 
planerat åldrande. För att enklare beskriva hur det kan gå till har vi valt att illustrera det med 
ett scenario:  

Låt oss säga att den fiktiva personen John har köpt en ny mobiltelefon som efter ett år går 
sönder. Att reparera skadan tycker John är för dyrt. Han kan lika gärna köpa en helt ny telefon 
av en nyare modell med fler och bättre funktioner, som han väldigt gärna vill ha, om han bara 
lägger ut några extra tusenlappar. Eftersom den trasiga telefonen redan blivit ett år gammal så 
väljer han att strunta i att reparera den och köper den nya istället.  

I detta scenario stöter vi på fyra förekommande huvudgrupper av planerat åldrande som tas 
upp av olika författare (Guiltinan, 2008. Packard, 1963. Proske et al., 2016.). Dessa 
huvudgrupper överlappar och interagerar med varann, och består av; föråldring av kvalité, 
ekonomisk föråldring, föråldring av funktion, och föråldring av önskvärdhet.  

 
• Föråldring av kvalité innebär att en produkt har designats för att gå sönder efter 

ett antal användningar eller en specifik tid. Det kan även orsakas av att kapaciteten hos 
material och komponenter har brister som leder till snabb åldring av produkten. Som 
vi läste i scenariot ovan kan alltså Johns telefon ha designats för att vara väldigt 
ömtålig, eller till och med ha blivit designad för att gå sönder efter ett år.  

 
• Ekonomisk föråldring skapas genom förlust av funktionalitet på grund av höga 

priser för förbruknings underhåll och reparation samt jämförbart låga kostnader för 
nya produkter. Det vill säga, Johns telefon har designats för att vara svår att reparera 
eller så är priset för reparationen tillräckligt dyr för att konsumenter som han ska känna 
att de lika gärna kan köpa nytt. 

 
• Föråldring av funktion avser när en produkt anses bli sämre så snart en ny 

produkt introduceras på marknaden som kan utföra funktionen bättre. Genom att 
ständigt utveckla sin teknologi kan företag utöka antalet egenskaper eller fördelar på 
sina produkter (till exempel lägga till en kamera på en mobiltelefon) eller förbättra 
prestandan på existerande funktioner (till exempel mer internminne, längre batteritid, 
snabbare hastighet, lättare vikt). I scenariot har John upptäckt en ny telefon som har 
fler funktioner han vill ha och som inte finns tillgängliga på hans nuvarande, trasiga 
telefon. 

 
• Föråldring av önskvärdhet (även kallad psykologisk föråldring) betyder att 

användaren helt enkelt tröttnar på produkten och anser att den har blivit gammal trots 
att den fortfarande fungerar utmärkt. Vissa produkter åldras subjektivt efter mode, 
tekniska trender, och konsumtionsmönster, medan andra designas med felfria former 
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och ytor som ger ett rent och polerat utseende, men försämras eller nötts ner snabbt på 
grund av dagligt bruk vilket gör att konsumenten vill byta ut eller köpa nytt. Det kan 
alltså vara så att John, under det år som har gått, nu tycker att hans telefon har blivit 
gammal och gjort sitt.  

 
Proske et al. (2016) lyfter i sin artikel även fram tre logiska grunder till varför produkter 

föråldras. Dessa innefattar: avsedd föråldring, accepterad föråldring, och obligatorisk 
föråldring.  

• När det kommer till avsedd föråldring har tillverkaren gjort ett aktivt och 
avsiktligt val att korta ner livslängden på en produkt.  

• Accepterad föråldring innebär att produkter tillverkas av billiga material och 
komponenter av sämre kvalité på grund av kostnads- och tidspress samt 
marknadsföringsstrategier. Detta för att de ska uppnå en, enligt tillverkaren, 
“tillräckligt” lång livstid.  

• Obligatorisk föråldring orsakas av föreskrifter (till exempel säkerhetsnormer) 
som kräver byte av säkerhetsrelevanta komponenter inom fasta tidsramar, även om de 
fortfarande fungerar. 

 
Över 90% av befolkningen i USA äger en eller flera mobiltelefoner och andra vanliga 

elektronikprodukter såsom tv-apparater, vilket skapar otroliga mängder avfall när de slängs 
(Slade, 2007). Mängden elektronikavfall har växt exponentiellt i USA bland annat på grund av 
att användare som redan har en mobiltelefon byter ut den mot en ny modell medan nya 
användare, som inte haft en mobiltelefon tidigare, köper sina första, som de i sin tur sedan 
byter ut efter 18 månader (a.a). Slade (2007) anser att detta beteende har gjort att termen 
“föråldrad” i sig har blivit föråldrad. Han menar att det är orimligt att kalla en fullt fungerande 
modell, som fortfarande finns tillgänglig för försäljning, och ger utmärkt service till sina ägare, 
för “föråldrad”. 

Slade berättar om sociologisten Colin Campbell som anser att det inte bara är tillverkarna 
och marknadsförarna som bör skyllas för den massiva mängd avfall som produceras av vår 
köp- och slängkultur. I en studie har Campbell tittat närmare på människans kärlek till nya 
saker, och kommit fram till att det finns tre sorters fantaster som vill vara först med det senaste 
av olika orsaker.  

Den första sortens fantaster är de som köper nytt och slänger det gamla för att kunna behålla 
en “ren” självbild. Denna sorts användare är besatta av det som är nytt och fräscht och byter 
ut allt som visar tecken på att vara använt. Den andra sortens fantaster beskrivs som 
“vägvisande konsumenter” som alltid vill vara först med att äga den senaste teknologin. Dessa 
användare har även en nyckelroll att få andra att acceptera den nya teknologin. Majoriteten av 
Campbells tre varianter av fantaster hamnar i den tredje och sista gruppen, som han kallar för 
“fashion fanatics”. Denna sorts användare är väldigt nyckfulla och söker sig till nya produkter 
då de blir uttråkade av allt som upplevs bekant. Fashion fanatics förekommer vanligare bland 
tonåringar och unga vuxna medan de finns rätt få av dem bland de äldre. 
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2.1 Exempel på hur planerat åldrande påverkar mobiltelefoner 

2.1.1 Obytbara batterier:  
Det är ingen större konst att byta ett trasigt eller utslitet batteri på många av de äldre 
modellerna av mobiltelefoner, men på dagens smartphones är det inte lika lätt. Detta har lett 
till att föråldring av kvalité och den ekonomiska föråldringen har ökat när batteriet försämras, 
eftersom användaren inte kan byta ut det själv. Ett av tillverkarnas argument till varför de inte 
längre designar telefoner med utbytbara batterier är på grund av konsumenternas efterfrågan 
på tunnare telefoner, vilket man uppnår genom att använda sig av icke-löstagbara batterier 
(Proske et al., 2016). En produktdesign kan bli upp till 25% tunnare med hjälp av detta, men 
det gör fortfarande inte argumentet särskilt hållbart med tanke på att det finns modeller med 
icke-löstagbara batterier som är precis lika tjocka som modeller med löstagbara. Till exempel 
Samsung Galaxy S7, med ett icke-löstagbart batteri, som har precis samma tjocklek som 
Samsung Galaxy S4, som har ett löstagbart.  

2.1.2 Snabba produktlivscykler: 
Smartphones utvecklas i snabba produktlivscykler och generationer. När nya modeller släpps 
drabbas de äldre modellerna av föråldring av funktion och önskvärdhet, även om de nya 
modellernas teknologiska innovationerna kan vara väldigt små. Detta på grund av att det läggs 
press på konsumenterna från tillverkarnas reklamer att införskaffa den senaste modellen 
(Proske et al., 2016). Det händer att tillverkare anklagas för att hålla tillbaka innovationer för 
att snabbare kunna få ut en uppföljande produkt på marknaden. Detta är ett exempel på 
föråldring av kvalité samt psykologiskt och funktionellt åldrande.  

Bild	3.	Bilder	på	telefonerna	tagna	från	Samsungs	hemsida.	Övrig	grafik	tillagd	av	oss 
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2.1.3 Mobilabonnemang: 
Många leverantantörer subventionerar mobiltelefonerna med ett mobilabonnemang vilket 
ofta leder till att användarna pensionerar sin existerande telefon (Proske et al., 2016). Den 
psykologiska föråldringen orsakas alltså inte i det här fallet endast av reklam från tillverkarna, 
utav även från  leverantörerna. Den enda finansiella möjligheten vissa användare har för att 
köpa en ny modell är dessutom genom att handla via avbetalning och ett abonnemang.  

2.1.4 Uppdateringar och support  
För att en smartphone ska kunna fungera som den ska krävs det att mjukvaran får tillgång till 
regelbundna uppdateringar och support. Oftast är det tillverkarna som är ansvariga för 
supporten till operativsystemet, men det kan även vara dess utvecklare.  

För android smartphones är operativsystemet ofta specialanpassat till modellen och 
företaget som tillverkar telefonen, och möjlighet till support beror ofta på telefonens pris. 
Priset avgör också när operativsystemets support eller en modell ska upphöra, vilket tvingar 
användaren till att införskaffa en ny telefon. Det händer även att operativsystemets 
uppdateringar kan kräva mer resurser från hårdvaran än vad som finns tillgängligt (till 
exempel RAM eller internminne) vilket gör att produkten inte kan uppdateras (Proske et al., 
2016).  

Ett alternativ för användaren att förhindra denna sorts funktionella föråldring är genom att 
utföra en så kallad rooting (på android) eller jailbreak (på iPhone) på sin telefon. Detta gör att 
man får fullständig kontroll över telefonen, men det innebär även att man riskerar att ändra 
telefonens programvara, vilket kan resultera i att telefonen blir helt oanvändbar (Thoresson, 
2011). Om man utför en rooting eller jailbreak upphör alla garantier, vilket gör att man inte 
kan vända sig till tillverkaren för hjälp om något problem skulle uppstå.  

3. Metod 
Här diskuterar vi vilka metoder vi använde oss av under utförandet av studien och varför vi 
valde att använda oss av dem. Vi har valt att samla information på tre olika tillvägagångssätt, 
och utav dessa tre metoder har vi valt att prioritera den kvantitativa undersökningen.  

För att ta reda på varför folk byter ut sina telefoner passar det att utföra en kvantitativ 
undersökning då det ger möjligheten att gå in på bredden snarare än djupet (Backman, 2016). 
Vi valde att börja med att utföra en litteraturstudie för att bekanta oss mer med ämnet och för 
att få kunskap vi kan ha som stöd för att tolka datan från den kvantitativa 
enkätundersökningen som sedan skulle utföras. Avslutningsvis anordnade vi en fokusgrupp 
för att diskutera datan från enkäten. Vi hade även planerat att anordna expertintervjuer, vilket 
vi sedan valde att exkludera då de som utför designbeslut med största sannolikhet har en klar 
bias för sina egna, och även andras, produkter.  

Vi har bestämt oss för att använda dessa tre metoder eftersom de bygger på varandra. Med 
enkätundersökningens data kan vi formulera frågor till fokusgruppen samt använda 
litteraturen för att stödja våra argument. Patton (2002) skriver även att en studie som förlitar 
sig på endast en metod av datainsamling har större risker att innehålla fel eller svagheter med 
den associerade modellen av datainsamling, så vi använder oss av triangulation. Triangulation 
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innebär att man utnyttjar mer än en metod för att jämföra samt få en djupare förståelse av 
relationen mellan insamlingsmetoder och datan (a.a)  

3.1 Val av produkt  
Planerat åldrande är ett brett ämne och går att titta på från många sidor och vinklar. Det går 
att hitta i alla möjliga sorters produkter, från skrivare till tvättmaskiner. Därför har vi valt  att 
göra vårt arbete mer hanterbart genom att avgränsa vår studie till design av mobiltelefoner och 
smartphones. Detta med anledning att just mobiltelefonen idag har blivit den 
elektronikprodukt i USA som har kortast livscykel, och vars livslängd fortfarande sjunker 
(Slade, 2007). Det är även en artefakt många människor äger eller har tillgång och kan relatera 
till, samt att marknadspenetrationen i vissa nordiska länder redan har stigit över 100% (a.a).  

3.2 Målgrupp 
Vi har valt att rikta oss till alla människor som äger en mobiltelefon, vilket är en väldigt bred 
målgrupp. Vi tror detta kan ge oss exempel på hur köpvanorna ser ut i olika generationer, vilket 
kan ge intressanta resultat. 

3.4 Enkät 
Det finns likheter mellan enkäter och intervjuer då de båda kan innehålla öppna och stängda 
frågor, men en fördel med enkäter är att de går att skicka ut till många fler respondenter vilket 
gör att man kan samla in mer data än i en intervjuundersökning (Preece, Rogers, och Sharp, 
2015). Det blir även möjligt att nå ut till människor som befinner sig på annan ort eller har 
svårt att hitta en passande tid för att bli intervjuade. En av nackdelarna med enkäter är dock 
att det inte finns någon intervjuare närvarande som kan utveckla eller förklara frågor om det 
skulle uppstå oklarheter.  

Därför skickade vi ut en pilotstudie till ett 30 tal respondenter inför vår enkät för att vara 
säkra på att våra frågor och formuleringar var lättförstådda och svarsalternativen 
representativa. En pilotstudie är en testversion av den riktiga huvudstudien som man utför för 
att se till att den valda metoden är praktisk att använda på en större skala och ett bra verktyg 
för att testa genomförbarheten av en metod (Preece et al., 2015). För att undvika missförstånd, 
som kan leda till missledande data, är det viktigt att deltagarna förstår vad forskaren menar 
(Patton, 2002). Efter pilotstudien var genomförd justerade vi enkäten efter responsen vi fått 
innan vi skickade ut den. 

3.4.1 Urval enkät 
För att nå ut till målgruppen valde vi att använda oss av en nätbaserad enkät som vi spridit 
genom våra egna sociala medier. Enkäter är bra för att samla in stora mängder data eller nå ut 
till respondenter som inte kan involveras mer direkt (Benyon, 2013), och genom att utgå från 
våra så kallade Facebook väggar kunde vi nå ut till människor i hela landet.  

Vi valde att skicka ut enkäten till våra vänner på Facebook eftersom det är den plattform 
där vi skulle kunna nå ut till ett maximalt antal potentiella respondenter som dessutom är i 
olika åldrar, med olika bakgrund, från hela landet.  
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3.4.2 Urval frågor 
Frågorna är designade utifrån den kunskap vi lärt oss från litteraturstudien och var baserade 
på information om respondenternas tidigare artefakter och vad som gick sönder eller inte 
fungerade mot förväntan. Med den här informationen kan man leta bakåt mot designbeslut 
som leder till de fyra huvudgrupperna av planerat åldrande. Till exempel, om alla användare 
har bytt ut sina telefoner på grund av att batteriet har gått sönder så kan det ses som planerat 
åldrande, närmare bestämt föråldring av kvalitet. 

3.5 Fokusgrupp 
Enligt Benyon (2013) kan man genom en fokusgrupp få fram data genom att deltagarna 
stimulerar varandras minnen och reagerar på varandras kommentarer. Diskussioner kan även 
flyta på mer naturligt än i en individuell intervju. Preece et al. (2015) säger att fokusgrupper 
oftast består av 3-10 personer medan Patton (2002) förklarar att en fokusgrupp bör bestå av 
6-10 personer med liknande bakgrund och intervjuas i 1-2 timmar. Vi tror därmed att 5 
respondenter, med liknande bakgrunder, bör vara ett tillräckligt antal för denna studie.  

Att anordna en fokusgrupp är ett effektivt sätt att samla data av hög kvalité i social kontext 
på, samt att man under intervjutiden får information från ett flertal respondenter istället för 
bara en. Interaktionerna mellan respondenterna stärker datan och kan även sålla ut falska eller 
extrema åsikter. Fokusgrupper tenderar även att vara behagligare för respondenterna än 
enskilda intervjuer eftersom vi människor är sociala varelser. Intervjun spelas oftast in för att 
senare analyseras. Man kan även bjuda in respondenterna för att låta dem förklara och 
utveckla sina kommentarer vid ett senare tillfälle (Preece et al., 2015), detta är dock något vi 
inte kommer utföra i vår studie.  

Precis som alla former av datainsamling så har fokusgrupper olika begränsningar vi måste 
ha i åtanke. För att alla ska hinna få säga sitt under den utsatta tiden kommer vi bli tvungna 
att noga planera vilka och hur många frågor vi ska ställa. Patton (2002) anser att en fokusgrupp 
som består av åtta respondenter i regel inte bör ställas inför fler än 10 frågor på en timme. 
Fokusgruppen bör ledas av en utbildad instruktör (Preece et al., 2015) eller skicklig intervjuare 
(Patton 2002) som kan hålla intervjun på rätt spår och se till så att alla får prata lika mycket. 
Viktigt att komma ihåg är att en fokusgrupp inte är en  diskussion, utan en intervju där 
respondenterna, utöver att lämna sina egna svar, får höra, kommentera, och reagera på de 
andra respondenternas svar (Patton, 2002). Därför kommer detta för oss, som aldrig har utfört 
en fokusgrupp tidigare (och inte heller har någon större erfarenhet av att utföra intervjuer 
överhuvudtaget), bli en utmaning och något som måste tas i beaktande när man tittar på den 
insamlade datan.  

Patton (2002) förklarar att det har blivit vanligare att använda sig av fokusgrupper vid 
behovsbedömningar, och att fokusgrupper är ett bra sätt att få fram 
individers  produktpreferenser, vilket är något vi är intresserade av att ta reda på.  

3.4.1 Urval fokusgrupp  
Patton (2002) hävdar att fokusgrupper funkar bäst om respondenterna, trots liknande 
bakgrunder, inte känner varandra sedan tidigare.  Detta på grund av att gruppdynamiken blir 
väldigt annorlunda och komplex om deltagarna redan har en relation till varandra. Vi har 
därför strävat efter att få tag på respondenter med en liknande bakgrund, fast som inte känner 
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varandra särskilt väl. Två av deltagarna studerar dock i samma klass, men utöver dem så är de 
resterande deltagarna främmande eller inte mer än bekanta i väldigt ytlig grad med varann.  

Vår fokusgrupp bestod av 5 personer, varav tre män och två kvinnor i åldrarna 23-26 år, 
som studerar och jobbar inom design och programvaruutveckling. Vi har valt att ge våra 
respondenter alias i form av bokstäver för att låta dem vara anonyma.  

 

Alias Ålder Kön 

C kvinna 23 

D man 26 

K man 23 

M kvinna 25 

V man 26 
Tabell 1: Deltagare i fokusgrupp 

3.5 Forskningsetik 
Under de olika undersökningar vi gjort under studien så var det väldigt viktigt för oss att de 
respondenter vi arbetade med kände sig trygga i sitt deltagande. Vi såg till att våra 
respondenter var medvetna om att deras data var anonym och att all känslig information 
behandlades på rätt sätt och var tydliga med att de kunde avbryta när de ville. Den här 
informationen delades till respondenterna i inledningen till enkäten (samt delades muntligt 
inför fokusgruppen). Inga respondenter hade direkt uppmaning från vår sida att utföra 
enkäten och därför deltog de helt frivilligt. Eftersom alla deltagarna var anonyma och deltog 
av egen vilja fanns det ingen chans från vårt håll att påverka deltagarna och vi var tydliga med 
att ingen insamlad data skulle kommas att användas utanför vår studie Vetenskapsrådet 
(2002).  

Den här studien är menad att vara så opartisk som möjligt, men den kommer vara reflektiv 
av oss som forskare. Vår studie är inte en absolut sanning på området av planerat åldrande, 
utan mer ett perspektiv på vad som kanske kan ses som planerat åldrande och varför folk byter 
ut fungerande telefoner. Det är därför viktigt att denna data testas igen innan man kan nå fram 
till en mer konkret slutsats.  Studien är inte representativ för en större del av befolkningen utan 
är inriktad på unga vuxna och studenter då 60% av våra respondenter (i enkäten) visa sig vara 
studenter. Ett misstag som begicks var att pilotstudien till enkäten skickades ut till en grupp 
som senare också fick tillgång till den färdigställda  enkäten, och eftersom enkäten var anonym 
så kan vi inte veta om folk svarade dubbelt, men det finns en risk för det. Det finns också en 
chans att vi ser saker i datan som inte finns där, vilket kan förekomma efter att ha varit utsatt 
för ämnet så länge under all läsning och datainsamling.  
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4. Resultat  
Under detta avsnitt presenteras resultaten vi fick ut från enkätundersökningen och 
fokusgruppen. 

4.1 Enkäten 
Vår enkät var uppdelad i fyra olika avsnitt som alla var inriktade att samla in en viss sorts 
information. Dessa fyra avsnitt var baserade på vår litteraturstudie (specifikt Influencing 
product lifetime through product design) och handlar mest om att förstå beslutet att byta 
mobiltelefon. Beslutet att byta telefon har många underliggande faktorer menar Nes et al. 
(2005). Exempel på de här faktorerna är produktegenskaper, situationsinfluenser och 
konsumentegenskaper. Nes et al. (2005) beskriver det som att man jämför de olika 
produktegenskaperna mellan nya och gamla och att antingen personliga omständigheter eller 
nya marknadsomständigheter som leder fram till att den här jämförelseprocessen startar.  
	

4.1.1 Generell information  
Att ta reda på om respondenterna var män eller kvinnor har i denna studie ingen större 
betydelse, men det hade varit intressant att se om det fanns några skillnader när det gäller 
konsumtionsvanor mellan könen.  

Vi ville också veta veta vilken ålder samt sysselsättning respondenterna hade, då det hjälper 
oss att representera studien mer rättvist. I vårt fall handlar studien om konsumtionsvanor 
bland unga vuxna, och framförallt studenter, då majoriteten av de som deltog i studien vid 
tillfället av enkäten var just studenter. Benyon (2013) påpekar att responsen på enkäter kan 
vara väldigt låg och det är vanligt att under 10% av urvalet ger svar. Av våra totalt 496 möjliga 
respondenter svarade 51, vilket nästan exakt är 10%.  

Enkäten som skickades ut fanns tillgänglig i tre dagar och samlade in 51 svar, varav 64,7% 
av respondenterna var män och 35.3% var kvinnor, vilket motsvarar 33 män och 18 kvinnor. 
Åldersspannet hos respondenterna var 17-54 år och hade en medelålder på ca 24 år. 

  Figur 1 
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4.1.2 Bakgrundsinformation 
Som tidigare nämnt, påverkas användarens beslut om att att byta telefon bland annat av en 
jämförelse av produktegenskaper, så det här stycket är inriktat mot information för den gamla 
telefonen jämfört mot den nya. Till exempel vilka märken de hade, hur lång livslängd, och 
kosmetisk information. 

49% av deltagarna svarade att mobilen de hade innan den de använder just nu var någon av 
Apples iPhone modeller medan de resterande 51% delades upp på olika tillverkare med 
Samsung som den största konkurrenten med 19%. De största försäljarna enligt våra deltagare 
var Telia och Elgiganten. 

 
De flesta hade haft sin tidigare mobil i 1-2 år (43%) och när vi frågade vilken typ av telefon 

de har idag (vid tiden av enkäten) så behöll Apple sin förstaplats med 49% igen medan 
Samsung växte till 21% och de resterande andelarna var utspridda på flera olika märken. 
Återigen var Telia och Elgiganten de största försäljarna när vi frågade var de köpt sina nya 
telefoner.  

49% av dem vi frågade har haft sina nya telefoner under 1 år medan ca 4% har haft dem i 
över 3 år. När vi frågade hur länge de tror sig att ha kvar sin telefon svarade 37% 1-2 år, 37% 
2-3 år, och ca 16% trodde på en livslängd längre än 3 år.   

När vi jämförde skillnaden mellan estetiska aspekter såsom färgen på telefonerna så var de 
flesta tidigare telefonerna svarta eller vita, med bara en liten del av dem markerade som 
“övrigt”. Svart och vitt var även majoriteten för de nya telefonerna, men antalet färger som var 
representerade hade ökat. När vi frågade deltagarna om estetiska aspekter, som färg, hade 
någon inverkan på vilken telefon de skulle köpa så svarade 21% ”ja”. 

Figur 2 

Figur 3	 Figur 4 
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Endast 13 personer av deltagarna försäkrade sina telefoner medan de resterande 38 

struntade i försäkringar av olika anledningar. Som till exempel att de redan hade en tecknad 
drulleförsäkring eller förlitade sig på garantin. 	

4.1.3 Faktorer som ledde till inköp av ny telefon 
I vår enkät gav vi våra respondenter olika alternativ som ledde till inköp av en ny telefon och i 
den här delen försökte vi få reda på varför deltagaren bytte telefon. Vi frågade vad som hade 
gått sönder eller vad som inte fungerade enligt förväntningar som drev deltagaren till inköpet 
av den nya telefonen. 

När vi frågade vad som hade slutat fungera på deras telefoner som ledde till nytt inköp så 
var det skärmen som såg ut att vara den sämsta komponenten på 37% medan högtalarna 
endast hade gått sönder i 2% av fallen. När vi frågade om dem bytte på grund av att något inte 
upplevdes prestera till förväntan var det batteri som var den största faktorn med 39%.  När vi 
frågade efter andra anledningar var den största att de helt enkelt bara vill ha en ny modell.   

4.1.4 Omständigheter som ledde till ny telefon  
Nes et al. 2005 antyder att det inte bara är jämförelse av produktegenskaper men också 
utomstående händelser som påverkar inköpet, så i det här avsnittet försökte vi ta reda på vilka 
dessa var och hur det påverkade deltagaren till att köpa ny telefon. 

På frågan ”vilka omständigheter ledde till inköp av den nya telefonen” var det vanligaste 
svaret att respondenterna helt enkelt hade råd (40%) eller att de nya modellerna hade 
funktioner som användaren ville ha (23%). 

Figur 5 

Figur 6 
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 Enligt vår enkätundersökning så spelade etiska och miljöorsaker nästan ingen roll alls. 
Ingen tänkte på miljöpåverkan medan endast 4% påverkades av etiska skäl. 

4.2 Fokusgruppen 
Fokusgruppen bestod av 5 deltagare som skulle svara på och diskutera tio frågor som var 
baserade på att få fram deras produktpreferenser. Resultaten från fokusgruppen presenteras 
här nedan i kronologisk ordning från den första frågan till den sista.  

När vi började med att fråga våra respondenter om de var nöjda med sina tidigare telefoner 
så fick vi tillbaka en mix av svar. Två personer hade haft en bra upplevelse och kategoriserade 
sina egna upplevelser som ren tur, då deras telefoner levde mycket längre än förväntat.  Två 
andra deltagares upplevelser med sina tidigare telefoner kan beskrivas som acceptabla medan 
den femte personen beskrev sin upplevelse som under förväntan.  Så det var en 3/5 delning på 
våra deltagare.  

När det kommer till hur våra respondenter köper sina telefoner så har igen vi en delning  på 
3/5 där tre av deltagarna köpte telefonen utan abonnemang, där en person även betalade 
kontant. En av respondenterna som sa att hen alltid köpte sina mobiltelefoner med 
abonnemang påpekar problematiken som kan uppstå när man är fast med ett abonnemang 
som man måste betala för även om hen rest för att spendera en längre tid utomlands. En 
deltagare som brukade köpa med abonnemang skiftade över till att inte köpa med 
abonnemang, då hen senare skulle flytta utomlands och insåg nackdelen med att vara 
fastbunden.  

Dagens smartphones är för stora, för ömtåliga, och deras batterier är inget att ha. Dessa var 
de gemensamma klagomålen vi fick av våra respondenter när vi frågade dem vad de inte tyckte 
om med dagens smartphones. Det fanns även klagomål som inte hade med hårdvaran att göra 
utan snarare varför all mjukvara man praktiskt taget måste använda samlar in så oroväckande 
mycket data. Beskrivet som ‘sketchy’ och svårt att förstå vad för data utvecklarna samlar in och 
varför.  

Den spontana reaktionen från alla våra respondenter på frågan “hur länge tror ni att en 
smartphone är designad att leva” var 2 år. Det fanns inte någon direkt avvikelse eller någon 
som kunde säga varför de trodde såhär utanför de olika teorier de hade, men alla höll med om 
svaret. 

 
2 år, typ.. tror jag… jag vet inte varför, jag bara slänger ut mig - C, Fokusgrupp 

 
Vi ville även veta mer om respondenternas tankar om försäkringar då datan vi fått från vår 

enkät inte var så tydlig.  Två av deltagarna säger att de brukar välja att försäkra sina telefoner. 
Den ena deltagaren gjorde det på grund av att hen beskrev sig själv som klantig medan den 
andra deltagaren valde att köpa försäkring då hen var rädd om artefakten som både var ny och 
dyr. Två deltagare tyckte inte det var värt att försäkra eftersom den byts ut efter 1-2 år och att 
garantin täcker det mesta, och en deltagare tog upp att det sättet som affärerna säljer 
försäkringar på får det att kännas som att man bara blir lurad på pengar.  

Vi var även nyfikna på hur vanligt det är att byta tillverkare, det vill säga att gå till exempel 
från Samsung till iPhone eller vice versa. När vi frågade våra respondenter fick vi en väldigt 
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delad vy. Två deltagare höll sig till en tillverkare, den ena sa att hen testat andra telefoner men 
hade svårt med gränssnittet och gick tillbaka till sin prefererade tillverkare medan den andra 
sa att det mest hade att göra med varumärkeslojalitet. 

  
Det sitter väldigt, väldigt mycket i att det är en iPhone - M. Fokusgrupp 

 
Två deltagare hade ett mer opportunistiskt sätt att handla telefoner på och beskrev det som 

att de letade efter de bästa telefonerna till billigast pris. Den sista deltagaren sa att hen just nu 
hade en knapptelefon som hen inte visste vem det var som tillverkat, men innan denna hade 
haft en Samsung. 

Vi ville även ha mer data på hur konsumenterna hanterar tekniska motgångar, så vi frågade 
gruppen vad dem gör när en funktion på telefonen slutar fungera mot förväntan. De svaren vi 
fick var att de berodde på funktionen och hur ofta den används, men hur problemet skulle  
hanteras var olika bland respondenterna då en person skulle försöka ladda ner alternativa 
appar eller försöka lösa det på annat vis. En deltagare brydde sig inte riktigt såvida det inte var 
en vital funktion som gjorde att telefonen slutade fungera helt. 

Gruppen visade ett svagt intresse när vi frågade om de skulle köpa en hypotetiskt telefon 
som garanterat skulle hålla och fungera i 10 år. Priset, lovad funktionalitet, och om den var 
modulär dikterade deras intresse i denna fråga. 

När vi vände på den tidigare frågan om vad de tycker är dåligt med dagens smartphones och 
istället frågade vad de vill se för uppgraderingar så fick vi en del svar som ekade i vad som 
tidigare sagts, till exempel “inte tunnare”. Att skärmarna hela tiden blir större och större var 
ett problem många av respondenterna delade på förutom en.  

 
Som utvecklare tycker jag det är coolt när den kan göra nya saker, som till exempel en ny telefon 
som har två kameror så kan man få ut 3d info från bilderna och sånt här. Då kan man hitta på 
nya appar och det är skoj. -D, Fokusgrupp 

 
Till sista frågan ville vi veta vilken vikt individualisering hade för våra respondenter. 

Majoriteten tyckte att det här fortfarande är en svag punkt bland dagens telefoner.  
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Frågor Meningsenhet Kod 

Var du nöjd med din förra 
telefon? 

Njaa.. heheh. Jag ville tycka om den mer än vad jag faktiskt 
gjorde 

 
Alltså den var bara klockren i fem års tid. Det hände kan ju aldrig 

 
Världens bästa  

 
Jag var ganska nöjd 

 
Det var helt okej 

 

Bra upplevelse  
 

Acceptabel  
 

Under förväntan 

Hur köper ni era telefoner?  Abonnemang. Man vill ju inte betala allting direkt 
 

Jag gjorde abonnemang på, på den förra jag hade. Eehm, men sen 
på den här som jag har nu faktiskt så tog jag allt på en gång. 

 
Betalade allting på en gång. 

 
Jag köper alltid mina kontant. 
 
Jag köper mina på abonnemang alltid. Men det har också lett 
några gånger till att jag varit uppbunden. 

 

Delbetalningar 
 

Kontant 
 

Abonnemang men har 

klara nackdelar 
 

Allt på en gång  

Vad är dåligt med dagens 
smartphones? 

 

Det är väldigt fishy avtal man måste gå med i. 
 

Jag känner, man har ingen koll på vad det är för data dom samlar 
in heller. 

 
Sketchy. 

 
Skärmarna blir bara större och större. 

 
Jag tycker batteritiden också för det är ju nästan det viktigaste, 
eeh, har du inget batteri så är ju telefonen bara värdelös 

För stora 
 

För fragila 
 

Dåliga batterier 
 

Datainsamling 

oroväckande  

Hur länge tror ni en telefonen 
är designad att fungera? 

2 år, typ.. tror jag… jag vet inte varför, jag bara slänger ut mig 
 

Uppdateringsscheman för mobiler är ju oftast typ 2 år 
 

Tvåårs spann, är det inte det? 
 

 

 

2 år 
 

Tabell 2: Utdrag av innehållsanalys 
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5. Analys 

5.1 Enkäten 

5.1.1 Livslängd 
Resultatet av enkäten stämmer överens med den forskning vi har läst på om påståendet att folk 
hellre byter ut sina telefoner innan deras livscykel är över än att laga dem. Med en majoritet 
som hade haft sin förra telefon i endast 1-2 år och en jämn fördelning av 19 personer på både 
1-2 och 2-3 år som förväntad livslängd på deras nya telefon så kommer det inte i närheten av 
de 5 åren en telefon är designad att leva (Slade, 2007). Men folk ser ändå positivt på sina nya 
telefoner då dess förväntade livslängd inte matchar med hur länge de hade haft sin 
tidigare.  27% hade haft sina förra telefoner i 2-3 år medan 37% förväntade sig att den nya 
skulle hålla i 2-3 år. De här svaren tyder inte på någon klar påverkan av planerat åldrande när 
det kommer till designaspekter, men det matchar fortfarande en blandning av föråldring av 
funktion och önskvärdhet, två av de fyra huvudtyperna av planerat åldrande som vi beskriver 
i kapitlet relaterad forskning.  Så i det här fallet är det de nya modeller som tar död på de äldre 
modellerna istället för brister i själva telefonen, vilket är föråldring av funktion, samt 
användare som tröttnar på sina mobiltelefoner, vilket är föråldring av önskvärdhet.  

5.1.2 Batterier 
Batterier är en komponent som vanligtvis går sönder i dagens telefoner och ännu vanligare är 
ett batteri som är så dåligt att det leder till att användarna blir irriterade på sina telefoner och 
byter ut dem. Detta är ett exempel på föråldring av kvalité, men även det här är en typ av 
föråldring av önskvärdhet (se relaterad forskning).  

Innan 2014 (Pricerunner.se och Prisjakt.nu) kunde nästan alla telefoner byta sitt batteri, 
utan några svårigheter, om man ansåg att det inte fungerade längre, eller inte fungerade mot 
förväntan. Men enligt Pricerunner.se och Prisjakt.nu har det skapats en stadig trend sedan 
2014 där fler och fler modeller kommer med ett batteri som användaren inte kan byta ut 
ensam, utan ett batteri som man måste öppna upp hela telefonen för att komma åt. När en 
användare öppnar upp mobilen själv så innebär det att man oftast bryter mot garantiavtalen, 
och att lämna in en telefonen för att bara byta batteri anses inte vara värt varken priset eller 
besväret. 
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5.1.3 Estetiska skäl	
En liten del av våra respondenter svarade att saker som färg på telefonen hade en påverkan på 
vilken ny telefon de skulle köpa. Mängden olika färger var också annorlunda bland våra 
respondenter när vi jämförde deras gamla modeller mot deras nya, men vi har inte sett den 
här trenden någon annanstans. När man tittar på på valen av färg på modeller under de senaste 
åren så har antalet inte förändrats något märkbart, men det hade varit intressant att följa upp 
det här under de kommande åren för se om en trend börjar stiga fram då estetiska skäl till 
inköp av telefon verkar ha växt. Att se till att folk kan göra sina telefoner mer personliga kanske 
kan öka livslängden då det blir jobbigt att göra sig av med en artefakt som har ett sentimentalt 
värde, men det kan också fungera på ett omvänt sätt genom att tillverkare lanserar nya 
modeller i färger som inte fanns tillgängliga innan som användarna vill ha istället för sin 
existerande telefon.  

0
20
40
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100
120
140
160
180

2014 2015 2016 2017

Nya modeller med utbytbart respektive icke-
utbytbart batteri (enligt prisjakt.se)

Utbytbart batteri Icke-utbyrtbart batteri

Tabell 3: Notera att datan är hämtad under det första kvartalet av 2017 

Bild 4: Apple lanserar iPhone i RED-modell [Digital image]. (2017, Mars 22). 
Hämtad från http://formtale.com/apple-lanserar-iphone-red-modell/ 
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5.1.4 Försäkringar 
En majoritet av våra respondenter försäkrar inte sina telefoner. En intressant teori är att det 
inte är lönt då garantin varar i 2 år och användarna oftast byter ut telefonen under den 
perioden.  

5.1.5 Miljö och etik 
Miljö och etiska skäl såg inte ut att ha någon påverkan när det ledde till inköp av nya telefoner 
för våra respondenter, så att de skulle ha någon sorts påverkan på design verkar inte rimligt då 
ingen verkar bry sig om det. Men ointresset från våra respondenter är intressant. 
Mobiltelefoner är en av de största former av elektroniskt avfall (Slade, 2007) men det är ingen 
som varken bryr sig eller ens ställer sig frågan varför det är så idag, trots att vi är mer 
miljömedvetna än någonsin. 

5.1.6 Glas och skärmar 
Enligt vår undersökning har det visat sig att skärmar är det som oftast går sönder på en modern 
telefon, och enligt sajten medium.com (2014) blir de bara större och större. Tillverkare hävdar 
dock att trasiga skärmar är det pris som måste betalas då det finns en efterfrågan på tunnare 
telefoner (Proske et al., 2016) vilket gör dem mer ömtåliga. Tillverkare beskriver att deras 
nyare designer som är tunnare och större är vad marknaden vill ha, men det är också dem 
själva som driver det i sina reklamkampanjer. Så det tycks ha uppstått lite utav ett hönan och 
ägget dilemma, där vi inte vet om det är tillverkarna som lägger press på produktionen av 
tunnare telefoner, eller konsumenterna. Om det kommer från tillverkarens sida så är det en 
typ av föråldring av kvalité även om tekniken för tunnare och mer hållbart glas beskrivs som 
att den går framåt, men inte riktigt är där än. Och med den teknik som finns tillgänglig är det 
bara en fråga om när någons skärm går sönder med tanke på hur mycket en mobiltelefon 
används dagligen. 

5.1.7 Moore’s lag och långsam mjukvara  
Långsam mjukvara är något som visar sig vara en stor anledning till att byta telefon fast den 
fortfarande fungerade, enligt våra respondenter. Mjukvara blir allt mer krävande på hårdvara 
som snabbt föråldras, så även om det är en typ av föråldring av kvalité så kan det inte riktigt 
hjälpas då Moore's lag fortfarande råder än idag. Moore’s lag är en oskriven regel från 1965 
som beskriver hur antalet transistorer fördubblas var 18:e månad och vilket innebär att ett 
chips kapacitet också fördubblas. Intels VD, Brian Krzanich, säger att Moore’s lag fortfarande 
är aktuell (McGoogan, 2017). Så dess inflytande på design inom ramarna av planerat åldrande 
är svårt att se. Ständigt förbättrande hårdvara kommer utnyttjas och den nya mjukvaran 
kommer lida på gammal hårdvara. Men mjukvaran kan optimeras, fast det ser inte ut som att 
det läggs mycket resurser på det då 30% av våra respondenter klagade på just seg mjukvara. 

5.2 Fokusgruppen 
Om man tittar på hur nöjda våra respondenter var med sina förra telefoner så svarade 
majoriteten att de högst hade en acceptabel upplevelse. De som faktiskt tyckte om sina 
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telefoner för de fungerade längre än förväntat, baserade telefonens livslängd endast på att de 
hade haft tur. När det ser ut på det här sättet kan man förstå varför det är så lätt att bara byta 
telefon. Om du aldrig har något du är riktigt nöjd med så är det inte värt att laga eller lägga 
ännu mer pengar än priset du betalade för den. Med en livscykel på 5 år (Slade, 2007) så trodde 
vår grupp av respondenter att telefonerna endast hade en livscykel på 2 år, vilket stämmer 
bättre överens med när en telefon vanligtvis “pensioneras”. Väldigt intressant var att även den 
respondenten som hade haft sin telefon i 5 år, och hade beskrivit det som en bra upplevelse, 
instämde med att 2 år är hur länge en telefon faktiskt är designad att leva. Det här visar på att 
den bild som projiceras ut av tillverkarna bidrar till föråldring av funktion och 
önskvärdhet.  Vad vi menar med detta är att tillverkarna gör så att du inte vill ha din telefon 
även om den fortfarande är fullt fungerade.  

Vissa resultat i den här undersökningen ekade och förstärkte det vi fick höra från vår enkät, 
vilket bland annat var att batterier är en stor svaghet i dagens telefoner. De beskrev det som 
att telefonerna blir för stora och för tunna och därmed alldeles för ömtåliga. I och med att 
telefonerna växter och blir tunnare så blir batterierna sämre, och tillverkarna påpekar att om 
konsumenterna vill att telefonerna ska vara tunna så måste alternativet att kunna byta batteri 
tas bort (Proske et al., 2015). Men vad vi kan se så är konsumenterna trötta på större och 
tunnare telefoner, vilket tyder på en sorts föråldring av kvalitet, vilket innebär att vissa 
komponenter inte kommer att hålla längre än en viss tidsram på grund av deras kvalitet. 
Modulära telefoner kan vara lösningen på det här problemet, det vill säga en telefon du 
personligen kan pyssla ihop av de bitar som betyder mest för dig och om något går sönder kan 
du själv byta ut det. Det blir då självklart en kostnad på design och hur små telefoner kan bli, 
men dessa var idéer som visade sig helt själva utan vi frågade under fokusgruppen. Kan ett 
hopp vara att modulär teknologi är nästa steg in i framtiden där användaren får laga så mycket 
som möjligt själv? Att inte få öppna upp sin egen mobiltelefon blir också en fråga om 
äganderätten.  

 
Jag tycker batteritiden [borde förbättras på smartphones] för det är ju nästan det viktigaste. 
Har du inget batteri så är ju telefonen bara värdelös - V, Fokusgrupp 

 
En individuell telefon kan vara var framtiden ligger. Detta löser problemet med att folk inte 

tycker att de kan personifiera deras telefoner tillräckligt idag, och om du skapar en mer 
emotionell kontakt med din artefakt just för att den är din och unik så kommer den upplevas 
som mer än acceptabel, plus att behöva designa om din nya artefakt skulle vara en jobbig 
process då du behöver börja om från början när du byter ut den. Det blir ett sätt att arbeta emot 
föråldring av önskvärdhet.   

 
Det är alltid en jobbig process med ny telefon, man ska logga in på alla konton igen. Vad hade 
jag för lösenord här och kontonamn där? Hälften av alla appar trillar bort för man inte orkar 
ladda ner och använda dem igen - V, Fokusgrupp  
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Det var 2007 som den första iPhonen lanserades och startade en revolution inom 
mobiltelefoni, sedan dess har telefoner bara växt och blivit tunnare. Är det inte dags att efter 
10 år börja fokusera mer på fler andra innovationer än bara större och tunnare telefoner? 

Nästan inga av våra respondenter, i bägge studierna, väljer att försäkra sina telefoner vilket 
såklart lyfter fram frågor. Anledningen till varför ingen försäkrar sin telefon nuförtiden är för 
att användaren vet att den kommer bytas ut snart, från vad vi kan se. Konsumenten har redan 
vid köpet bestämt sig för att hen inte vill försäkra sin telefon, eftersom den inte räknar med att 
ha den längre än några år. Detta på grund av att den kommer vara ur mode, eller att appar inte 
fungerar lika snabbt längre. Eftersom få vill försäkra samt tror att en telefon ska leva i 2 år så 
kan man säga att föråldring av önskvärdhet är inbyggt i designen eller marknadsföringen av 
telefonen.  Enligt Proske et al. (2016) är det vanligt att försäljarna binder konsumenten till 
abonnemang vilket också kan vara en stor orsak till den förväntade livscykeln. I Sverige är det 
nu vanligare att abonnemangen är fria från bindningstid och användare kan välja att binda 
upp sig i upp till 24 månader för att till exempel kunna ta del av specifika erbjudanden. Vissa 
försäljare erbjuder användaren att byta telefon och förlänga abonnemanget när bindningstiden 
börjar närma sig sitt slut. 

Men även om folk inte reparerar sina trasiga telefoner så svarade våra respondenter att de 
står ut med funktioner som inte lever upp till förväntan, om det inte är en funktion som är vital 
för att telefonen ska fungera. Det här pekar åt ekonomiskt föråldrade, vilket innebär att 
komponenten går att laga men kostnaden eller besväret att lämna in den för reparation inte är 
värt det. Enligt vår studie så står användaren ut tills hen känner att det är dags att byta 
istället.  Detta leder också till att vi tittade på om dem bytte tillverkare. De två som faktiskt var 
nöjda stannade med samma tillverkare, svaren vi fick var att de trivdes med hur telefonerna 
var designade, men att det var varumärkeslojaliteten som fick dem att stanna. Två andra letade 
efter ‘billigare och bättre’ alternativ, så det finns självklara anledningar för tillverkare att 
faktiskt se till att kunderna är nöjda och försöka bygga upp en varumärkeslojalitet. 

6. Diskussion  
Det har varit intressant att se varför så många användare gör sig av med sina artefakter i den 
takt de gör. Den här studien blev inriktad mot unga vuxna då nästan all vår data kom från just 
unga vuxna, men det hade varit intressant att se hur datan skulle se ut från en mer 
representativ grupp av ett samhälle. Men med det sagt kan vi konstatera att våra resultat har 
träffat på alla de fyra huvudgrupper av planerat åldrande som har definierats av tidigare 
forskning. Så även om tidigare försök ännu inte har lyckats vända den här trenden av onödigt 
spenderande och köpande så kan man se att forskningen finns, och den ser ut att stämma.  Det 
tycks vara så att gemene man  känner till dessa faktorer som vi kallar för planerat åldrande, 
men inte har lyckats sätta ett namn på dem, så genom att informera och utbilda dem kan man 
anta att konsumenterna snart inte längre kommer gå med på att bli “utnyttjade” av tillverkarna 
på det här viset. Just nu känner många endast till dessa oskrivna regler från vad man kan anta 
är egna erfarenheter och anekdoter.   

Det är även intressant att se den symbiotiska relationen som finns mellan försäljare och 
tillverkare, då abonnemang är en stor anledning till varför folk byter ut sina telefoner. Att vissa 
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försäljare erbjuder kunderna att byta till en ny telefon efter 24 månader, eller när 
bindningstiden går ut, leder till ännu kortare livscykler på telefonerna. Man kan undra om 
denna relation är studerad, och det är möjligt att detta var något vi borde ha tittat närmre på 
under denna studie, men tyvärr något som vi inte fann tid för. Förhoppningsvis har vi i alla fall 
lagt ett bra grundarbete för kommande studier som kan gå in djupare på detta ämne.  

Något som vi pratade om i resultatet är att det hade varit intressant att dyka ner i att försöka 
se mer trender. Kan man på ett estetisk sätt personifiera mobilen och vad kommer det ha för 
effekt på livscykeln? Kommer det fungera som en ytterligare föråldring av funktion eller 
kommer det fungera som ett sätt att motverka föråldring av önskvärdhet och hjälpa till att 
förlänga livslängden på mobiltelefonen, eftersom den är mer personlig? Att även utforska i vad 
en mer personifierad telefon kommer betyda, som en av våra respondenter sa “jag tror att flera 
större företag kommer satsa mer på det [personliga telefoner], för det är så med allt annat. Vi 
vill ha saker som är väldigt oss.”  

Det kan tyckas att vårt miljömedvetna samhälle har slutat bry sig. Nog för att det inte längre 
heter sophus utan “miljörum”, men fortfarande är det många av oss som inte vet vad vi ska 
göra med vårt elektroniska avfall. Av någon anledning så finns inte kopplingen att man ska 
behandla telefonen som vi gör med annat vanligt avfall. Vi har stött på rätt mycket om just 
elektroniskt avfall under vår litteraturstudie, men kopplingen till handling verkar inte existera 
än. Majoriteten av användare behåller sina gamla telefoner efter de har köpt en ny oavsett om 
de fortfarande fungerar eller ej (E.Huang och K.Truong, 2008).  

6.1 Framtida forskning 
För att göra studien mer pålitlig skulle den behöva utföras på en större skala med fler varierade 
respondenter som innefattar en större mångfald.   

Under 2005 blev 50 000 ton av så kallade gamla mobiltelefoner “pensionerade” och endast 
en bråkdel av dem demonterades för återvinning (Slade, 2007). Vi har diskuterat 
miljöaspekter lite i texten men det hade varit intressant och även användbart att faktiskt 
studera vilken sorts effekt som gamla telefoner har på miljön. Vi ansåg dock att det låg utanför 
ämnet informatik så det togs inte upp närmare i den här texten. 
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7. Slutsats  
Forskningen som vi har utfört stämmer överens med de fyra grupper vi såg dyka fram under 
den litterära delen av vår studie. Men dessa fyra grupper är inte separerade utan är mycket 
mer flytande och överlappar varandra. Föråldring av funktion och föråldring av önskvärdhet 
var de största anledningarna vi kunde hitta som ledde till att konsumenterna gjorde sig av med 
en produkt innan dess liv var över. Men det byter inte att det fanns tecken på föråldring av 
kvalitet och ekonomisk föråldring.  

Användarna byter ofta ut sina telefoner för att de kan och vill ha modeller med nya 
funktioner. Valet att köpa nytt ligger alltså mer på viljan än det faktiska behovet.  
svaret på vår frågeställning “varför byter användare ut sina mobiltelefoner när de 
fortfarande fungerar?” tycks helt enkelt vara “för att de vill och kan.”  
Vi hoppas att denna uppsats kommer få läsarna att tänka till en extra gång om en ny telefon 
verkligen är någonting de behöver innan de går och köper en. 
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Bilaga 1. Enkät   

Studie i köpvanor av mobiltelefoner
Hej,

Vi heter Jakob och Philip, och vi är digitala mediestudenter vid Umeå universitet. Just nu skriver vi 
vårt examensarbete där vi skulle vilja veta hur dina köpvanor av mobiltelefoner ser ut. Enkäten tar 
ca 5 min att utföra.
 
Datan som skickas är anonym och om du ångrar dig kan du avbryta undersökningen när du vill.
 
Tack för ditt deltagande.

*Obligatorisk

1. Kön *
Markera endast en oval.

 Kvinna

 Man

 Övrigt

2. Ålder *

3. Yrke/Sysselsättning *

Bakgrundsinformation
I detta avsnitt skulle vi vilja veta skillnaderna mellan din förra och din nuvarande mobiltelefon.

4. Vilket märke hade din förra mobiltelefon? *
Markera endast en oval.

 Apple

 HTC

 HUAWEI

 LG

 Nokia

 Samsung

 Sony

 Övrigt: 

5. Var köpte du din förra mobiltelefon? *



	

 

 

6. Hur länge hade du din förra mobiltelefon? *
Markera endast en oval.

 <1 år

 1-2 år

 2-3 år

 3> år

7. Vilket märke har din nuvarande mobiltelefon? *
Markera endast en oval.

 Apple

 HTC

 HUAWEI

 LG

 Nokia

 Samsung

 Sony

 Övrigt: 

8. Var köpte du din nuvarande mobiltelefon? *

9. Hur länge har du haft din nuvarande mobiltelefon? *
Markera endast en oval.

 <1 år

 1-2 år

 2-3 år

 3> år

10. Hur länge räknar du med att kunna använda din nuvarande mobiltelefon? *
Markera endast en oval.

 <1 år

 1-2 år

 2-3 år

 3> år



	

 

 

11. Vilken färg hade din förra mobiltelefon? *
Markera endast en oval.

 Svart

 Vit

 Guld

 Rosa

 Övrigt: 

12. Vilken färg har din nuvarande mobiltelefon? *
Markera endast en oval.

 Svart

 Vit

 Guld

 Rosa

 Övrigt: 

13. Hade färgen någon påverkan på ditt val av mobiltelefon? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

14. Försäkrar du dina mobiltelefoner vid inköp? Varför/Varför inte?
 

 

 

 

 

Faktorer som ledde till inköp av ny telefon
I detta avsnitt skulle vi vilja veta vilka anledningar du hade till att köpa din nuvarande mobiltelefon.



	

 

 

15. Telefonens _________ var trasig. *
(Klicka i alternativen du anser passar)
Markera alla som gäller.

 Skärm

 Högtalare

 Mikrofon

 Batteri

 Mjukvara

 Hårdvara

 Lagring

 Utrustning (laddare, laddningssladd, hörlurar)

 Ingen

 Övrigt: 

16. Telefonens _________ slutade prestera efter förväntan. *
(Klicka i alternativen du anser passar)
Markera alla som gäller.

 Skärm

 Ljud

 Mikrofon

 Batteri

 Mjukvara

 Lagring

 Utrustning (laddare, laddningssladd, hörlurar)

 Ingen

 Övrigt: 

17. Andra faktorer *
Fanns det några faktorer som fick dig att köpa din nuvarande mobiltelefon? (Klicka i
alternativen du anser passar)
Markera alla som gäller.

 Jag ville ha tillgång till nya funktioner som inte fanns på min gamla telefon

 Jag ville ha en ny/annan modell

 Jag ville ha ett nytt/annat abonnemang

 Nej

 Övrigt: 

Omständigheter som ledde till inköp av ny produkt
Under vilka utomstående omständigheter införskaffade du din nuvarande mobiltelefon? 



	

 

 

Tillhandahålls av

18. Under vilka omständigheter införskaffade du din senaste mobiltelefon? *
(Klicka i alternativen du anser passar)
Markera alla som gäller.

 Fick den i present

 Reklampåverkan

 Modellen hade nya funktioner jag ville ha

 Den var på rea

 Hade pengar över

 Hade råd att köpa den

 Behövde den för jobb eller liknande

 Grupptryck

 Övrigt: 

19. Fanns det etiska faktorer som påverkade ditt val av mobiltelefon? *
T.ex. om mobiltelefonen var producerad i dålig arbetsmiljö, otrygga förhållanden, medförande
hälsorisker eller dåliga levnadsvillkor.
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

20. Fanns det miljöfaktorer som påverkade ditt val av mobiltelefon? *
T.ex. krav på socialt ansvar i produktionen, reducering av skadliga ämnen, återvinning och
hälsa/säkerhet.
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej



	

Bilaga 2. Fokusgrupp frågor  

 

Fokusgrupp frågor 
 
 

1. Var du nöjd med din förra telefon? 
- Vad fick dig att byta ut den 
- Om trasig, hade den gått att laga?  
- Om ja, varför gjorde du inte det?  
- hur mycket skulle ni max betala för reparationer? 

 
2. Hur köper ni era telefoner?  
- På abonnemang?  
- Avbetalning?  
- Betala allt på en gång?  
- Varför?  

 
3. vad är dåligt med dagens smartphones? 

 
4. Hur länge tror ni en telefonen är designad att fungera? 

 
5. Relation mellan ingen försäkring och den förutspådda livslängden? (det är svaret vi 

vill ha) Har mobilers livslängd påverkan på varför ni försäkrar eller inte?  
 

6. Har ni nyligen bytt tillverkare? Vad ledde till att ni gjorde det? varför/varför inte? 
 

7. Hur länge står du ut om en funktion på telefonen slutar uppnå förväntan?  
- ex. krossad skärm, sega appar, stänger av sig själv, lagg. 

 
8. Skulle ni vara intresserade av att köpa en telefon som garanterat skulle hålla och 

fungera i 10 år? Vilka tror ni skulle köpa den?  
 

9. Vilken typ av uppgradering är du ute efter i en ny telefon 
- tunnare telefoner?  
- löstagbart batteri vs icke löstagbar 
- extern minne 
- skulle ni vilja ha tillgång till fler modulära uppgraderingar? 

  
10. Är det viktigt/bra att kunna individualisera sin telefon och/eller skapa en emotionell 

kontakt med den? Ger det längre livslängd?  
  
 
 



	

Bilaga 3. Innehållsanalys av fokusgrupp 
 
Frågor meningsenhet kod 

Var du nöjd med din förra telefon? Njaa.. heheh. Jag ville tycka om den mer än 
vad jag faktiskt gjorde 
 
Alltså den var bara klockren i fem års tid. Det 
hände kan ju aldrig 
 
Världens bästa  
 
Jag var ganska nöjd 
 
Det var helt okej 
 

Bra upplevelse  
 
acceptabel  
 
under förväntan 

Hur köper ni era telefoner?  Abonnemang man vill ju inte betala allting direkt 
 
Jag gjorde abonnemang på, på den förra  
jag hade. Eehm, men sen på den här som jag har 
nu faktiskt så tog Jag allt på en gång. 
 
betalade allting på en gång. 
 
Jag köper alltid mina kontant. 
 
Jag köper mina på abonnemang alltid.  
Men det har också lett några gånger till att jag 
varit uppbunden. 
 

delbetalningar 
 
kontant 
 
abonnemang men har klara 
nackdelar 
 
allt på en gång  

vad är dåligt med dagens 
smartphones? 
 

Det är väldigt fishy avtal man måste gå med i. 
 
jag känner, man har ingen koll på vad det är för 
data dom samlar in heller. 
 
Sketchy. 
 
Skärmarna blir bara större och större. 
 
Jag tycker batteritiden också 
för det är ju nästan det viktigaste, eeh, har du 
inget Batteri så är ju telefonen bara värdelös 

för stora 
 
för fragila 
 
dåliga batterier 
 
Datainsamling oroväckande  

Hur länge tror ni en telefonen är 
designad att fungera? 

2 år, typ.. tror jag… jag vet inte varför, jag bara 
slänger ut mig 
 
uppdateringsscheman för mobiler så är det ju 
oftast typ 2 år 
 
Tvåårs spann, är det inte det? 
 

2 år! 
 

Försäkrning ja/nej varför inte jag förstör ganska mycket så jag gör ju det för min 
egen bästa 
 

tendens till att förstöra mina 
telefoner 
 
kort livslängd  



	

jag köper liksom billiga mobiler så vet jag att dom 
brukar hålla i typ max ett år 
 
Dom är snälla när dom lägger fram det, men det 
känns lite hotfullt ba’ men tänk om. 
 
Dom klarar sig i två år typ ändå för det mesta så 
då köper jag en ny. 
ja 

 
negativ reaktion från 
aggressiva säljare  
 

Har ni nyligen bytt tillverkare?  aa, jag är såhära snål tekniknörd. Så jag gillar 
såhär att maxa liksom, alltså, funktioner då, som 
prestanda, för så lite  
pengar som möjligt 
 
Den var billigare och verkade bättre 
 
Jag hade en samsung innan och nu har jag en 
Knapptelefon av okänt märke 
 
näe, det är så svårt. Jag har testat samsung, men 
jag tycker.. näe.. jag har svårt med det. Alltså att 
navigera. 
 
Sitter väldigt väldigt mycket i att det är en iphone 

Billigare och bättre  
 
“mellan telefon” 
 
Varumärkes lojalitet 

Hur länge står du ut om en funktion på 
telefonen slutar uppnå förväntan? 

Det beror på vad.. som händer. Om det är 
skärmen då, då fixar man det direkt 
 
Jag vet inte, men ett tag hade jag stått ut med den 
ett tag 
 
Hur ofta man använder den funktionen. 
 
Försöker jag alltid hitta en lösning 

Problemlösning 
 
bryr mig inte om det inte är 
vital funktion 
 
beror på funktion några leder 
till direkt bytte 

Skulle ni vara intresserade av att köpa 
en telefon som garanterat skulle hålla 
och fungera i 10 år? 

Va är priset på den här? 
 
Det vore absolut tilltalande om det ifall står 
förväntad Livslängd i 10 
 
Modulär teknologi skulle utvecklas mer skulle jag 
tänka mig köpa en sån 

Pris 
 
intressant om det håller vad 
den lovar 
 
om delar var utbytbara  

Vilken typ av uppgradering är du ute 
efter i en ny telefon 

Inte tunnare då då går dom sönder  
 
Inte för stor! 
 
Som utvecklare tycker jag det är coolt när den kan 
göra nya saker 
 
Bytte också upp mig till lite större skärm. jag var 
nog rätt positivt mot det direkt 
 

Inte tunnare 
 
designa för nya möjligheter 
 
Större skärm både bra/dåligt  

Är det viktigt/bra att kunna 
individualisera sin telefon och/eller 
skapa en emotionell kontakt med den?  

Just det som saknas tycker jag.  
för det är så med allt annat vi vill ha saker som är 
väldigt oss 

Bryr sig inte  
 



	

 
Jag led nog mer än vad jag vill erkänna med min 
förra telefon att jag inte kunde köpa dom egna 
skalen iphone och samsung  
 
Eeh bryr mig inte så mycket faktiskt inte jag 
ändrar bakgrundsbild ibland det är väl i den 
längden 
 
jag gillar ha det så ganska personifierad mobil 

Trodde inte skulle påverka 
men gör 
 
något som saknas tydligt, följ 
annan utveckling mot 
personifiering  
 
mer alternativ  

 

 


