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Sammendrag 

Denne oppgaven dreier seg om reparasjon av mobiltelefoner som en del av et bærekraftig 

eierskap, fordi dagens praksis fører med seg store miljøskader. Forskningsspørsmålene jeg 

ønsker å svare på gjennom oppgaven er:  

1. Hvordan kan bærekraftig eierskap forklares, og hva er viktig for å støtte bærekraftig eierskap 

i forbindelse med reparasjon? 

2. Hvordan kunne en tjeneste som støtter bærekraftig eierskap se ut i praksis? 

3. Kan tjenesten øke interessen til å reparere hos målgruppen? 

4. Er det andre tilnærminger og designmetoder som kan gi et bedre resultat? 

Spørsmålene 1 til 3 følger en tradisjonell brukersentrert prosess, der jeg vil bruke casestudie 

som metodologi. Casestudien tar for seg en tjeneste for utlån av verktøy for å forenkle prosessen 

med å reparere mobiltelefoner. Spørsmål 4 ble derimot inspirert av en ny metodologi, transition 

design, der fremtidsscenario brukes som metode.  

For å få bedre forståelse for oppgavens problemstilling går jeg gjennom relevant litteratur og 

utførte en casestudie i form av en tjeneste for reparasjon. Tjenesten baserer seg på utlån av 

verktøy, for å gjøre det enklere å reparere sine egne mobiltelefoner, fremfor å kjøpe ny. Som 

en del av fremgangsmåten til transition design metodologien, ble en overgangsperiode laget 

med forslag til hvordan man kan løse problemet. 

Det viste seg gjennom casestudien at tjenesten ikke var nok til å endre studentenes adferd 

nevneverdig. Settet ble kun brukt to ganger over en periode på et halvt år, men de som tok det 

i bruk forteller at det inneholdt alt som var nødvendig av utstyr.  

Det kommer frem i denne oppgaven er at de faktorene som har størst betydning for dagens 

praksis med å kaste skadede telefoner, er økt kunnskap og kompetanse. I tillegg vil jeg trekke 

frem tanken om bærekraftig eierskap som en alternativ måte å se på utslippsproblemer for 

småelektronikk.   
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Forord 

Denne oppgaven er skrevet som en del av min masterstudie ved UiO. Gjennom de siste to årene 

har jeg opplevd flere øyeblikk med glede, fortvilelse og åpenbaringer. Personlig engasjement 

for problemstillingen i denne oppgaven har vært til stor hjelp når utfordringene ble store. Jeg 

vil derfor takke alle som har hjulpet meg gjennom de to siste årene. Først vil jeg takke Maja 

van der Velden og Alma Leora Culèn, for veiledning og tilbakemeldinger på arbeidet med 

denne oppgaven. De har hjulpet meg under hele reisen, en av gangen, og hver på sin egen måte, 

det er jeg evig takknemlig for. Jeg vil også takke til biblioteket på IFI som har gitt meg 

muligheten til å jobbe med casestudien og vil rette en spesiell takk til Trude Westby som jobber 

der. Tusen takk til Knowit Experience som ga meg muligheten til å jobbe med denne oppgaven 

i deres lokaler og for deres hjelp med workshoper. Til slutt vil jeg gi en stor takk til Randi 

Smedsrud for hjelp med gjennomlesning og jeg vil også takke min samboer Heming S. Aldrin 

for konstruktive diskusjoner om oppgavens oppbygging og innhold. 
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1 Introduksjon 

Verden står foran et stort problem med tanke på global oppvarming og har satt seg et felles 

togradersmål1 gjennom FN. Individer prøver å kutte i sine forbruk, ved å spise mindre kjøtt, 

resirkulere avfallet sitt, redusere strømforbruket osv. Men tenker man på miljøet når man ser 

reklamen for den nyeste mobiltelefonen, den med den fantastiske skjermen? Ser du ikke da ned 

på den "gamle" mobilen, kjenner på den sprukne skjermen og prøver å overbevise deg selv om 

at det kanskje er behov for å kjøpe en ny mobiltelefon? Den gamle mobilen er jo tross alt kjøpt 

for en stund siden. Du antar at prisen for reparasjon er høy, også kommer tiden som reparasjon 

vil ta i tillegg. Vil du bruke tid og penger på den gode gamle mobilen din eller skal du heller 

bruke litt ekstra og gå for den nye mobilen du så i reklamen? Valget er kanskje ikke så vanskelig 

å ta for mange. Mange kan lite om reparasjon og den er ansett av de fleste som både 

tidskrevende og vanskelig. Man er nødt til å ha nødvendig utstyr, som dessverre mange ikke 

har. Det er også enkelte ganger vanskelig å finne ut av hva som er årsaken til feilen. Man kan 

også argumentere for at det kan være dyrt å reparere en halvgammel mobiltelefon, noen ganger 

kan det faktisk være dyrere å reparere enn å kjøpe ny mobil.  

Hvorfor skal man prøve å redde en brukt mobiltelefon fremfor å kjøpe en ny? For å kjenne på 

fabrikklukten som mange finner tilfredsstillende? Vet folk egentlig noe om temaet elektronisk 

avfall håndtering og hva det gjør med miljøet? Er folk klare over at elektronisk avfall er noe av 

det farligste vi produserer? Greenpeace (2017) skrev at i 2014, elektronisk avfall fra 

småelektronikk, som mobiltelefoner, er estimert til å utgjøre tre millioner tonn og kun 16% av 

alt elektronisk avfall i verden blir resirkulert (Greenpace, 2017). Mennesker er omringet av 

elektronikk i dag og i moderne hjem er det fult av elektronikk i hvert rom. Det er elektronikk 

på arbeidsplassen og i skolen. Digitale gjenstander har endret menneskets adferd, og da spesielt 

de bærbare variantene som smarttelefonen. Denne nyvinningen som også var en liten 

datamaskin, har gitt mennesker tilgang til "verden" døgnet rundt. Andelen av befolkningen 

mellom 18 og 75 år som har en smarttelefon i Norge er 92% (Deloitte, (2017). 

Ut fra dette, blir avfall fra mobiltelefoner et økende problem i fremtiden. Ikke bare inneholder 

de farlige kjemikalier, som arsenikk, kvikksølv, kadmium og bly, men vi bruker også så mange 

ikke-fornybare materialer som gull, sølv og palladium. I (Singh, Duan, Yin, Song & Li, 2018) 

                                                 
1 Togradersmålet - begrense temperaturstigningen mellom 1850 og 2100 til 2 grader. FN (2018)  
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hevder forfatterne at den eksperimentelle analysen av edle metaller i mobiltelefonavfall 

inneholdt (per kilo kastet mobiltelefon) ca. 1,600 mg sølv, 186,5 mg gull, og 40,1 mg palladium. 

(Singh, Duan, Yin, Song & Li, 2018) 

Dette ga meg faglig motivasjon til å velge reparasjon av mobiltelefoner for å forlenge levetiden, 

som tema for denne oppgaven. Med dagens markedsføring og sosialt press har man gått vekk 

fra innstillingen om å reparere elektronikk og de fleste går istedenfor til innkjøp av nye varer. 

Nye produkter markedsføres ofte som miljøvennlige og bærekraftige ved at de tar i bruk 

gjenvinnende materialer ved produksjon, men når produktet først blir ødelagt er det dessverre 

ofte lite som kan gjøres for å unngå å kjøpe nytt produkt. Dette er fordi det ofte er dårlig tilbud 

rundt reparasjon i tillegg til kunnskap om dette hos forbruker. Reparasjon av mobiltelefoner er 

en viktig del av et bærekraftig eierskap, som er et konsept jeg har utviklet og bruker i denne 

oppgaven. Bærekraftig eierskap beskriver hvordan man kan eie et produkt på en bærekraftig 

måte. Dette omfatter hele prosessen fra det blir produsert og kjøpes av forbrukeren, til det ikke 

lenger er brukbart og derfor resirkuleres og materialene brukes på nytt.  

Jeg startet arbeidet med denne oppgaven med en hypotese om at det er svært vanskelig for 

forbrukere å få motivasjon til å reparere og det kan være vanskelig å lykkes med å reparere når 

man først har blitt motivert.  

 

 Motivasjon 

Over har jeg introdusert problemer rundt produksjon og forbruk av mobiltelefoner i tillegg til 

fakta om avfallet som følger med. På bakgrunn av dette ønsker jeg å gå inn på min personlige 

motivasjon for denne oppgaven. Jeg synes at det er veldig viktig å være bevisst over sine egne 

valg med tanke på å ta vare på miljøet. Jeg ser at jeg i økende grad velger bærekraftige 

handlinger ettsom jeg får mer kunnskap om temaet, enten det handler om plast, elektronisk 

avfall (herfra bruker jeg også e-avfall) eller CO2 utslipp. Denne masteroppgave handler om å 

forlenge livet på mobiltelefonene, da det er et tema som trenger mer oppmerksomhet. Grunnen 

til at mobiltelefoner er valgt som hovedfokus er fordi dette er en gjenstand nesten alle eier og 

bruker daglig. I tillegg, endrer teknologien i mobiltelefoner seg raskt og forbrukere blir fristet 

til å oppgradere mobilen hyppig. Mobiltelefoner blir produsert stadig tynnere og dermed mer 

kompakte, som gjør det vanskeligere for forbrukere å foreta enkle reparasjoner som utskifting 
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av batteri, da delene inni mobilen blir nærmest smeltet inn sammen. At mobiltelefoner er såpass 

kompakte er også en utfordring når produktet skal resirkuleres, som man kan lese i hos Sabbaghi 

& Begdad (2018). 

The recycling of mobile phones has the largest amount of economic losses 

among all considered consumer electronics (Ford et al., 2016) due to the fact 

that individual components of mobile phones are not fully disassembled before 

shredding and material extraction. (Sabbaghi & Begdad, 2018) 

Gjennom et kurs på UiO, fikk jeg erfare hvor vanskelig det er å demontere mobiltelefon. Bare 

det å begynne med å ta av bakdekselet var utfordrende. Da ingen i gruppen hadde demontert en 

mobil tidligere, benyttet vi nettsiden til iFixit for å finne en guide om hvordan vi skulle gå frem. 

En instruksjonsvideo om hvordan man demonterer "Sony Z2" viste fremgangsmåten, men da 

vi prøvde å ta av bakdekselet slik videoen viste, ble batteriet ødelagt ved å rive av 

beskyttelsesfolien. I etterkant fikk vi vite at dette potensielt sett kunne ha vært farlig da batteriet 

kunne tatt fyr. Etter å ha demontert mobiltelefonen så vi at nesten alle delene var limt sammen 

med unntak av noen få skruer. Det gjorde det både vanskelig og tidkrevende å ta delene fra 

hverandre og det ble da enda vanskeligere å sette dem sammen igjen. På figuren under er det 

fremstilt alle delene som var inni mobilen og verktøy brukt til å demonteringen.  
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 Forskningsspørsmål 

Målet for prosjektet er å komme med et forslag til hvilke tiltak som kan gjennomføres for å 

endre bruksmønsteret til forbrukere og øke motivasjonen til å reparere mobiltelefoner på 

egenhånd. Ideen om bærekraftig eierskap er noe som mulig kan motivere flere til å reparere 

fremfor å kjøpe nye produkter.  

Reparasjon av mobiltelefoner er lite utbrett i dagens samfunn og er noe jeg ønsker å endre på, 

men for å klare dette er det viktig å først forstå hvorfor det er slik i dag. Når man forstår dagens 

situasjon og folks holdninger til forbruk av mobiltelefoner, blir det mulig å finne faktorene som 

Figur 1 Sony Z2 gruppe 9, del av faget IN5010, høst 2017, UiO 
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bidrar til å endre denne holdningen til reparasjon. Det første forskningsspørsmålet som skal 

besvares, for å forstå om reparasjon kan støtte forlengelsen av mobiltelefoners livstid, blir 

derfor: 

1. Hvordan kan bærekraftig eierskap forklares og hva er viktig for å støtte 

bærekraftig eierskap i forbindelse med reparasjon? 

I tillegg, har jeg jobbet med en casestudie for å studere problemet, kommer det et oppfølgings 

spørsmål; hvordan kan en tjeneste som tilrettelegger for reparasjon se ut? Derfor blir 

forskningsspørsmålet i det tilfellet:  

2. Hvordan kan en tjeneste som støtter bærekraftig eierskap se ut i praksis? 

Et oppfølgerspørsmål, i forbindelse med casestudien, er hvordan denne tjenesten påvirker 

målgruppen. Kanskje tiltaket har en annen effekt på folk enn det som var originalt tiltenkt, 

eller var det ingen effekt i det heletatt? Det er derfor interessant å se om det er en motiverende 

effekt av å tilby en slik tjeneste som prøves ut i casestudien. Forskningsspørsmålet blir 

dermed som følger:  

3. Kan tjenesten øke interessen til å reparere hos målgruppen? 

Til slutt vil jeg se på om det er andre designmetoder som kan brukes, for å gi et bedre resultat, 

for å støtte bærekraftig eierskap i forhold til reparasjon. Spørsmålet vil dermed være: 

4. Er det andre tilnærminger og designmetoder som kan gi et bedre 

resultat? 
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 Struktur av oppgaven 

Her kommer en kort beskrivelse av hva neste kapitlene vil omhandle: 

Kapittel 2 – Litteraturgjennomgang: I dette kapittelet vil jeg gå gjennom relevant forsking 

som omhandler sentrale temaer for oppgaven. Jeg vil presentere de viktigste funnene fra artikler 

som har en betydning for temaet i denne oppgaven.  

Kapittel 3 – Metodologi og Teorier: Her gjennomgås metodologien og dets rammeverk, som 

blir brukt for å jobbe med å svare på problemstillingen beskrevet.  

Kapittel 4 – Metoder: I dette kapittelet kommer en beskrivelse av metodene som blir brukt i 

denne oppgaven. Dette skal gjøre det oversiktlig for lesere å forstå hva metodene er og hvordan 

de blir brukt i oppgaven. 

Kapittel 5 – Case: mobilreparasjon  En beskrivelse av casestudien som er utført for å se 

nærmere på reparasjonsholdninger hos studenter. I kapittelet er delt i fire deler; beskrivelse av 

muligheten for tjenesten, kartlegging av behov, beskrivelse av hvordan tjenesten er designet, 

evaluering og til slutt en oppsummering av funn. 

Kapittel 6 – Overgang mot en bedre fremtid: Funn fra casestudien samt data fra 

bakgrunnslitteraturen, blir brukt til å komme med forslag til metoder og virkemidler for å endre 

reparasjonsholdninger. I tillegg kommer en beskrivelse av fremtiden som baserer seg på en 

visjon om hvordan dagens problemer blir forvandlet til en verden der problemet ikke eksisterer 

lenger på grunn av tiltak fra overgangsperioden.   

Kapittel 8 – Diskusjon: Her blir funn og gjennomførelsen av oppgaven diskutert med et kritisk 

blikk. Da jeg håper at denne oppgaven kan bidra med økt bevisstgjøring av folkets holdninger 

til reparasjon. Til slutt kommer en kort konklusjon om hva arbeidet med denne oppgaven kan 

bidra med.  
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2 Litteraturgjennomgang 

I dette kapittelet vil jeg presentere tidligere utført forskning som omhandler sentrale temaer for 

denne oppgaven. De relevante artiklene ble funnet ved hjelp av mine veiledere og via 

referanselister til andre artikler. De mest sentrale temaene for oppgaven er praksisteori, 

bærekraftig interaksjonsdesign, planlagt foreldelse og reparasjon. Gjennom arbeidet med 

prosjektet har også andre temaer dukket opp som blant annet sosial læringsteori og fiksefester. 

Figur 2 fremstiller sentrale begreper, sammensatt av nøkkelord fra artikler beskrevet under. 

Artiklene blir brukt til å legge grunnlaget for planlegging av casestudien samt hjelpe til å 

analysere funn. I tillegg blir dataen brukt som en del av kunnskapen for å komme med et forslag 

til å løse problemstillingen.  

 

Litteraturgjennomgangen er delt i underkategoriene: Praksisteori, Sosial læringsteori, The 

Comprehensive action determination model, Interaksjonsdesign og bærekraft (SID), Planned 

obsolescence, Fiksefester og Reparasjon. Noen av artiklene kommer til å bli nevnt i flere 

underkategorier ettersom forfatterne berører flere temaer.  

  

Figur 2 Ordsky- sentrale begreper for oppgaven lagd gjennom www.Jasondavies.com 
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 Praksisteori 

Praksisteori fokuserer på å forstå hva som står bak valget av handlinger og oppførselen til 

mennesker. Fokuset ligger ikke i resultatet av handlingene, men i selve handlingsprosessen. 

Ved å forstå begrunnelsen for handlingen; hva hindrer folk fra å handle og hvilke faktorer spiller 

rolle for en handling, kan man da designe en bedre praksis for å endre atferden hos forbrukere 

til ønsket atferd.   

Kuijer (2017) skriver at det å bruke praksisteori og det å se på dagens praksis, istedenfor å se 

på produktet i seg selv, gir en ny og verdifull måte å tilnærme seg komplekse somfunnproblemer 

på, som blant annet bærekraft.  Forfatteren skriver at for å endre en praksis, kan man introdusere 

nye elementer inn i praksisen. Hun foreslår at forståelse av forbrukeratferden kan bli brukt i 

designprosessen.  

Wakkary, Desjardins, Hauser & Maestri. (2013) argumenterer for å bruke praksisorientert 

tilnærming for bærekraftig interaksjonsdesign (SID) for å få et helhetlig innblikk i bærekraftig 

oppførsel (Wakkary et al., 2013). For å analysere to studier med grønn praksis, bruker de 

rammeverket til Shove, Pantzar & Watson (2012) som forklarer praksis som komposisjon av 

tre elementer: Meanings, Competence og Materials. I forhold til reparasjon av et artefakt 

beskriver Wakkary et al. (2013) at en meaning oppstår ved ønsket om å endre tilstanden på 

ødelagt produkt. Som motivasjon for å gjennomføre reparasjon nevner de et behov for et ødelagt 

produkt, personlig interesse for reparasjon, miljøbekymring, personlig verdi, samt investert tid 

og penger i produktet. Artikkelen drøfter dynamikken av praksis og hvordan de kan blir endret 

til å være bærekraftige samt hvordan interaksjonsdesign må skifte fokus til å forstå verdien av 

verktøyet og materialer som ressurser for bærekraftig praksis. Om competence skriver de at de 

har lagt merke til et forhold mellom kompetansen til reparatørene og materialer de brukte. 

Forholdet mellom kompetansen og den ødelagte delen, hadde mye å si for gjennomføring av 

reparasjonen og dens begrensninger. Artikkelen gir et grunnlag for interaksjonsdesignere til å 

bruke praksisorientert tilnærming til å designe for en bærekraftig fremtid. De påstår at 

interaksjonsdesignere kan støtte reparasjon ved å designe artefakter og systemer som samspiller 

med forbrukernes kompetanse, bruker enkle materialer og lite behov for verktøy ved reparasjon. 

(Wakkary et al., 2013).  
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  Sosial læringsteori 

Sosial læringsteori er en teori om at noe oppførsel er lært ved å observere og samhandle med 

andre mennesker. Sosial læringsmetode kan bidra til å gi folk informasjonen ved å lære av 

andre. Wilhite (2012) skriver om vaner som er en form av praksis som også trekker styrke fra 

habitus2. Videre skriver han at faktorer som påvirker hvor sterk en vane blir, er relatert til: 

sosiokulturellæring og sosiale normer, hyppigheten til handlingen, antall og type av objekter i 

tillegg til omstendigheter og området der vanen er utført. Ifølge forfatteren, kan endring av noen 

av disse faktorene, føre til å endre hvor sterk en vane blir. (Wilhite, 2012). Han foreslår at sosial 

læringsteori kan endre vanene til mennesker.  

I propose that social learning theory, which draws on the same theoretical 

principles as social practice theory is a source of new thinking for the 

development of change incentives (Wilhite, 2012 s. 95) 

Som eksempel på sosiallæring nevner han læring ved å delta i en aktivitet og læring ved å delta 

i en aktivitet der man også får veiledning og tilbakemelding. Videre drøfter han hvor stor 

betydning sosiallæring har på hvor mennesker søker informasjon og råd når man ønsker å kjøpe 

et nytt kostbart produkt. Mennesker er mer villig til å ta imot råd og informasjon fra bekjente, 

som enten har kjøpt produktet selv eller har vurdert å kjøpe det, enn produktinformasjon eller 

salgspersoner. (Wilhite, 2012) 

  

                                                 
2 Habitus slik det brukes i samfunnsforskningen er et komplekst begrep, men kan enklest forstås som tillærte tanke-, adferds- 

eller smaksmønstre. Hentet fra https://no.wikipedia.org/wiki/Habitus_(sosiologi) den 04.04.19 

https://no.wikipedia.org/wiki/Habitus_(sosiologi)
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 The Comprehensive action determination model 

 

Klöckner & Blöbaum (2010) presenterte Comprehensive action determination model, som er 

et rammeverk for økologisk oppførsel (Figur 3). Når man står ovenfor et valgt blir valget 

påvirket av tre kilder; hva man er vant til å gjøre, hvilken situasjon man står i og hvilke 

intensjoner man har. For å opprette personlige normer, henter man input fra sosiale normer, 

forståelse for problemet og dets konsekvenser. Intensjonen til å handle på en viss måte baserer 

seg på holdninger og meninger som igjen blir påvirket av personlige normer. Situational 

influence, som på norsk kan oversettes til situasjonsavhengig påvirkning, er påvirket av 

subjektive og objektive begrensninger. Subjektive begrensninger er beskrevet som egen 

oppfatning av å ha evne til å handle på en viss måte. Objektive begrensninger er derimot 

manglende verktøy til å handle. I artikkelen bruker de en casestudie til å se på valg av 

transportmiddel. Ved manglende tilgang på bil, blir ikke dette alternativet lenger aktuell. 

Habitual process, som kan tolkes som vaner blir etablert av tidligere oppførsel som blir 

opprettholdt av en stabil oppførsel. I casestudien om transportmiddel, en vane til å velge bil, 

sammen med tilgjengeligheten på bil, påvirker intensjoner og oppførselen. (Klöckner & 

Blöbaum, 2010), skriver at for å danne en følelse av moralsk forpliktelse til å endre atferden 

burde personlige normer bli påvirket av bevissthet om behov og konsekvenser. I tillegg burde 

en ha en oppfattelse av egen kontroll til å kunne påvirke en sak.  

Figur 3 The comprehensive action determination model (CADM). Figuren viser de fire 

kildene til økologisk oppførsel som spiller sammen på en kompleks måte (Klöckner & 

Blöbaum 2010) 
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 Interaksjonsdesign og bærekraft (SID) 

Interaksjonsdesign er et felt innen informasjonsteknologi som har som formål å skape en god 

brukeropplevelse. En av hovedoppgavene innen interaksjonsdesign er å designe nye 

brukergrensesnitt, nye systemer og fysiske teknologiske produkter. Da målet for en 

interaksjonsdesigner, er hele tiden å lage nye, bedre løsninger, kan designprosessen vise seg å 

være ikke bærekraftig. Rollen til designere kan derfor bli essensiell i veien videre mot en 

bærekraftig fremtid da deres oppgave er å skape nye produkter og tjenester. (Gaziulusoy, 2018) 

Nyere tid har krevd endring i allerede eksisterende felt innen teknologi. Et av disse er 

sustainable interaction design- bærekraftig interaksjonsdesign også kalt for SID, som har sin 

bakgrunn fra interaksjonsdesign. Bærekraft er et relevant tema innenfor teknologi og har fått 

mer oppmerksomhet de siste årene og har fått en tittel som Sustainable Interaction Design 

(SID). Blevis (2007) skriver i en artikkel at bærekraft bør være essensielt for arbeid innen feltet 

interaksjonsdesign. Målet med SID er å gi et rammeverk og skape diskusjon rundt bærekraft 

for å gjøre det mulig for interaksjonsdesignere å inkludere bærekraft som en av designverdier, 

slik at man tenker gjennom mulige miljøkonsekvenser. Dette kan inkluderes både i eksisterende 

designmetoder samt ved utvikling av nye metoder for design. Blevis (2007) presenterer en 

huskeliste for interaksjonsdesignere for å kunne tenke gjennom eget design. Listen er 

sammensatt av ti punkter for bærekraft som er: disposal, salvage, recycling, remanufacturing, 

reuse, achieving longevity of use, sharing for maximal use, achieving heirloom status, finding 

wholesome alternatives to use og active repair of misuse. (Blevis, 2007, s. 506-507) 

Hanks, Odom, Roedl, Blevis (2008) trekker frem i artikkelen sin, at hvert år 128 millioner 

mobiltelefoner pensjoneres, noe som medfører store konsekvenser for miljøet. Et av målene for 

SID er å begrense disse konsekvensene gjennom design criticism og critical design, som er 

både å forstå effekten av dagens praksis på fremtiden, samt forsikre oss at våre handlinger leder 

mot en bærekraftig fremtid. Som målgruppe for å svare på forskningsspørsmålene sine, bruker 

forfatterne Millennials3, da de mener at denne gruppen har tatt i bruk denne teknologien siden 

fødselen. De beskriver målgruppen som:  

                                                 
3 Millenniumsgenerasjonen (etter engelsk millennials) er et begrep som brukes om generasjonen født mellom 

begynnelsen av 1980-årene og midten av 1990-årene, dvs. den generasjonen som var barn og ungdommer på 

slutten av 1990-årene og begynnelsen av 2000-tallet, rundt årtusenskiftet. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Millenniumsgenerasjonen 

https://no.wikipedia.org/wiki/Millenniumsgenerasjonen
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They demand constant connectivity, consistently use the internet as their 

primary source of information, have no tolerance for delays in technology 

services, are much more digitally literate than previous generations, and 

anxiously await and purchase the newest technology devices (…) Given these 

characteristics, this population has the potential to generate and do generate 

massive amounts of technology-related waste. Conversely, this population is 

known for rejecting individualistic needs in favor of more community-based 

needs. They desire norms and rules, engage in more service oriented activities, 

and believe that one of their main goals, as a generation, is to improve the 

environment. (Hanks et al., 2008, s. 2)  

Hanks et al. (2008) beskriver de tre hovedproblemene relatert til e-avfall; interaktiv teknologi 

har en kort levetid og mister verdi raskt, gjenbruk og resirkulering er ikke alltid like gunstig 

som folk tror og det er lite planlegging av miljøpåvirkning under designfasen. (Hanks et al., 

2008). 

 

 Planned obsolescence 

Obsolescence (nor. foreldelse) blir ofte referert til i relevante artikler. Rosner & Ames (2014) 

beskriver planned obsolescence, som en praksis der produktene blir laget for å ha kortere livstid 

enn antatt for produktet. Produktene blir produsert med et mål om å bli erstattet istedenfor å bli 

reparert.  De nevner som eksempel Apple sine iPhoner og Macbook laptoper som kommer med 

batterier som er vanskelige å bytte ut. Ahmed Jackson & Rifat (2015) skriver om hvordan 

produkter er sammensatt på en måte som gjør dem vanskelige å demontere.  

New handsets are often designed not to be taken apart and fixed, guarded by a 

combination of glues, non-standardized fasteners (proprietary screws, etc.), 

and design decisions that locate core elements in hard-to-access portions of 

the device. (Ahmed Jackson & Rifat 2015 s.8) 

I tillegg skriver de at dokumentasjon på nye produkter ofte er gjemt eller mangelfull, noe som 

øker tid brukt på reparasjon og vanskelighetsgraden på den (Ahmed et al., 2015). 
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Telenor holder i disse dager på med å stenge 3G-nettet sitt, noe som vil tvinge eiere av eldre 

mobiltelefoner til å enten kjøpe ny mobil eller en adapter for å kunne motta 4G signaler 

(Telenor, u.å.). Telenor påstår at det er svær få som vil bli blir berørt av nedleggelsen og 

anbefaler at de berørte kjøper ny mobiltelefon som kan motta 4G signaler. Et annet velkjent 

fenomen er at eiere av eldre modeller fra Apple etter noen år ikke får muligheten til å oppdatere 

operativsystemet lenger. Dette fører igjen til at applikasjonene slutter å få oppdateringer slik at 

produktene blir tilnærmet ubrukelige for forbrukere.  

 

 Reparasjon 

Ifølge rapporten fra Greenpeace (2017) har to av tre personer mellom 18 og 35 en smarttelefon. 

Antall solgte smarttelefoner i 2016 var 1.4 milliarder og er forventet å stige til 6.1 milliarder 

frem til 2020. Ifølge reporten, en gjennomsnittlig forbruker skifter mobiltelefoner hvert 26 

måned. Som et av flere forslag, nevner de å forlenge levetiden på mobiltelefonene ved å designe 

produkter som varer lenger og hvor det er mulig å reparere eller oppgradere for en lav kostnad 

(Greenpeace, 2017) 

Rosner & Ames (2014) drøfter i artikkelen sin prosessen når produkter bryter sammen i 

forbindelse med reparasjon. For å komme til konklusjonen i artikkelen sin, har de sett på saken 

gjennom to prosjekter som involverte reparasjon av elektronikk. De har konkludert med at det 

er flere faktorer som spiller en rolle for å oppnå en vellykket reparasjon. Det som er viktig er at 

folk har tilgang på verktøy, kan få riktig diagnose av problemet, samt tilgang på ekspertise. De 

har også sett på lønnsomhet ved reparasjon for eiere av elektronikken. De kom frem til at det 

som spilte en rolle var prisen på reparasjonen, sosioøkonomiske begrensninger, krav til tid og 

krefter samt sosial belønning. På grunnlag av dette, mener de at nedbryting og reparasjon ikke 

er noe designere kan planlegge på forhånd og konseptet med å designe for reparasjon er mye 

mer komplisert enn først antatt. (Rosner & Ames, 2014) 
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Figur 4 representerer verdiøkningen på produktet grunnet forlenget levetid, i motsetning til å 

tape produktets restverdi på grunn av at produktet bryter sammen (Sabbaghi & Behdad, 2018). 

Ifølge forfatterne er det forskjellige grunner til at produktene mister sin verdi, dette gjelder alt 

fra ønske om å oppgradere, sammenbrudd og endring av behov hos bruker. Dette problemet ser 

de på ved å fokusere på mobiltelefoner i dagens samfunn. Det er hovedsakelig tre grunnen til 

reparasjon av mobiltelefoner velges bort av den gjennomsnittlige forbruker; dyre 

reparasjonskostnader, det er vanskelig å få tak i reservedeler og at selve reparasjonsprosessen 

er komplisert. Prisen forbrukere er villige til å betale for reparasjonstjenester er avhengig av 

prisen på den ødelagte mobiltelefonen og alder. Det viser seg også at tre av de vanligste 

reparasjonene som blir utført skyldes: vannskade, skjermskade og batteriproblemer. Det 

kommer også frem at den gjennomsnittlige reparasjonskostnaden er 26 % av mobilens originale 

pris (Sabbaghi & Behdad, 2018). 

Huston & Jackson (2016) foreslår at produsenter av mobiltelefoner burde bidra mer til 

reparasjonsbevegelsen ved å selge tilgang på software reparasjonsverktøy. Samt anbefaler de å 

senke krav til autorisasjon i reparasjonsbedrifter, slik at mindre bedrifter kan holde på med 

autorisert reparasjon (Huston & Jackson, 2016). 

Ahmed et al. (2015) har gjennomført en studie i Bangladesh for å se på hvordan reparasjon 

praktiseres i utviklingsland. Datagrunnlaget fra studien, kan i noen grad brukes til å se på 

praksis i alle andre land. I artikkelen beskriver de at kunnskap og læring er sentralt for å reparere 

teknologi. Videre drøfter de forskjellige former for kunnskap som blant annet: eksplisitt 

kunnskap (explicit knowledge) og taus kunnskap (tacit knowledge). Reparatørene i Bangladesh 

fikk kunnskapen sin gjennom praksisarbeid samt andre kilder som internett, håndbøker, venner 

og ved å observere deres overordne for senere imitere dem. (Ahmed et al., 2015) 

Figur 4 Produktverdi gjennom produktets levetiden Sabbaghi & Behdad 

(2018) 
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Når følelser blir diskutert i de artiklene som presenteres her, er empowerment4 et ord som går 

igjen. Sabbaghi & Begdad (2018) skriver at empowerment kan bli dannet av å gjennomføre en 

vellykket reparasjon (Sabbaghi & Begdad, 2018). Rosner & Ames (2014) skriver også at det på 

reparasjonsarrangementer ofte blir fortalt historier om vellykkede reparasjoner for å spre 

følelsen av empowerment og historier om betydningen reparasjon har for miljøet for at de 

oppmøtte skal føle sens of urgency (Rosner & Ames, 2014).  

 

 Fiksefester 

Restarters Oslo (RestartersOslo. u.å.) er en organisasjon som har til hensikt å fremme reparasjon 

og gjenbruk til forbrukere. De organiserer fiksefester i Oslo som er arrangementer der 

medlemmer av organisasjonen hjelper andre med å reparere småelektronikk. Man kan få hjelp 

av andre til å få elektronikk til å fungere igjen samt lære nye ferdigheter ved å aktivt være med 

i reparasjonsprosessen. Arrangementer er åpne for alle og krever kun at man selv har med seg 

reservedeler samt det ødelagte produktet. Målet er å oppmuntre folk til å reparere i stedet for å 

kjøpe nytt. 

 

 Design av bærekraftige tjenester 

Tjenestedesign skiller seg fra interaksjonsdesign ved at det fokuserer seg på møtepunktene 

(touch points) mellom leverandøren og kunden og kundereiser (customer journey) (Polaine, 

Løvlie, & Reason, 2013). En annen forskjell er at tjenestedesign bruker mer utforskende måter 

for å finne en løsning, i motsetning til interaksjonsdesign, som tar en mer analytisk tilnærming. 

Tjenestedesign kombinerer ulike metoder og verktøy fra ulike fagområder og er en ny måte å 

tenke på i motsetning til en ny frittstående faglig disiplin. (Polaine, Løvlie, & Reason, 2013). 

 

 

                                                 
4 nor. myndiggjøring  
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3 Metodologi og Teorier 

I dette kapittelet beskriver jeg metodologien som blir brukt for å endre dagens praksis og se på 

overgangen fra i dag til den ideelle fremtid. Til dette kommer jeg til å bruke transition design 

metodologi og rammeverk.   

 

 Transition Design Metodologi 

Da transition design er et relativt nytt felt finnes det begrenset forskning rundt metodologien. 

En artikkel som har en sentral rolle for oppgaven min, er skrevet av Irwin (2018). Ifølge henne 

kan klimaproblemer sammen med andre viktige saker som truer menneskeheten skrives under 

wicked problems altså onde problemer. Det er saker som må gjøres noe med og som det kreves 

en helhetlig tilnærming til. Onde problemer er komplekse problemer som involverer mange 

ulike stakeholders, der det vil ta flere år å nå en løsning og det vil kreves en teoretisk tilnærming. 

Med stakeholders mener hun alle som er involvert, enten det er folk som blir påvirket direkte 

eller indirekte av saken. Irwin, skriver om viktigheten av å involvere alle stakeholders for å 

kunne komme med en løsning til et problem. I mitt tilfelle vil ordet stakeholders omfatte alle 

som er involverte i livssyklusen til en mobiltelefon. Det vil si produsenten, leverandørene, 

brukere, reparatørene og ikke minst de som jobber med å gjenbruke deler. Vel å merke at listen 

ikke dekker alle interessenter i prosessen. Ifølge Irving, får man ved å involvere alle 

interessentene blant annet mer ekspertise og flere perspektiver til å analysere problemet og 

komme med en løsning. I tillegg får man et bedre forhold mellom alle involverte som gjør at de 

stoler mer på hverandre.  

Reparasjon av mobiltelefoner ikke er et direkte wicked problem, så er det en del av et mer 

komplekst problem som involverer sirkulær økonomi, resirkulasjon og gjenbruk. For å kunne 

jobbe mot et konkret problem er det valgt å bruke transition design for å kunne komme med en 

mulig løsning på problemstillingen. I oppgaven min kommer jeg ikke til å involvere alle 

stakeholders, men fokusere meg på forbrukere samt de som jobber med reparasjon.  
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 Transition Design Rammeverk 

Her vil jeg beskrive rammeverket for transition design og hvordan den kan bli brukt til å løse 

ulike problemstillinger. Rammeverket baserer seg på tanken om at fire elementer spiller 

sammen på veien mot å løse et problem. De forskjellige delene er: personlig standpunkt, 

endringsvisjonen, teorier og nye metoder for å designe fremtiden. Ved å dele det inn slik får 

man god oversikt over problemstillingen og hva man ønsker å oppnå. Ettersom man jobber med 

problemstillingen, kan disse utvikle seg og påvirke hverandre til å endre standpunkt eller 

fremgangsmåte. Ved hjelp av transition design kan man kartlegge problemstillingen på en 

oversiktlig måte og benytte det til å lage en plan for å nå et mål. Figur 5 viser rammeverket 

fremstilt av Irwin (2018).  

 

For å jobbe med et forslag til å løse problemet, har jeg valgt å bruke transition design 

rammeverk foreslått i artikkelen til T. Irwin som beskrevet over. Metoden ble valgt da ved å 

samle all informasjon på et sted, får man god oversikt til å jobbe systematisk med dataene. Ved 

å ha oversikt over visjonen, teorier, fremgangsmåter og standpunkt kan man lettere gå frem for 

å nå målet. 

Figur 5 Transition Design Framework Irwin (2018) 
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 Vision for transition 

Vision for transition består av å ha en visjon for hvordan en fremtid kan bli på bakgrunn av 

dagens situasjon. Med en god beskrivelse av hvordan vi ønsker at fremtiden skal være, kan man 

benytte flere metoder som backcasting eller future scenario, for å lage mulige og realistiske steg 

for å nå den ideelle fremtiden. Dette kan ligne design metoden beskrevet av Wakary et al. (2013) 

der de introduserer design fiction, som er brukt som en designmetode og har fellestrekk med 

science fiction. Design fiction blir brukt for å fortelle fremtidshistorier for å reflektere over 

nåtiden (Wakkary et al., 2013). 

I dette prosjektet kommer jeg til å benytte futuring hvor man kan lage noe, Irwin, Kossoff, 

Tonkinwise & Scupelli (2015), kaller for transition pathways fra nåtiden til den ideelle 

fremtiden. Fremgangsmåten for metoden vil være en undersøkelse av dagens situasjon gjennom 

casestudien, med påfølgende forslag til en overgangsperiode og en beskrivelse av en ønsket 

fremtid.   

 

 Theory of change 

Jeg har valgt å bruke theory of change (endringsteori) verktøyet som er beskrevet på nettsiden 

til Transition Design Seminar CMU (2019) som henviser videre til NESTA (2017). Verktøyet 

blir brukt for å kartlegge alle steg i fremgangsmåten for å nå målet. Man starter med å definere 

problemet man ønsker å løse, hvem er hovedmålgruppen man ønsker å nå, hvordan man kan nå 

denne målgruppen i første omgang, hvilke steg som må til for å forandre dagens situasjon og 

til slutt en fremtidsvisjon. Til slutt setter man opp målbare variable for å kunne se effekten av 

tiltakene som er gjort i tillegg til å se om det kan være andre fordeler som er en bieffekt av de 

samme tiltakene. NESTA (2017)  

 

 Mindset & Posture 

Denne delen av rammeverket krever gjennomtekning av egen posisjon og verdier i forhold til 

problemstillingen. Det er viktig å vite hvor man selv står i forhold til problemstillingen, hva er 

vår motivasjon og hvilke verdier som spiller en rolle for oss. Disse kan uoppdaget påvirke måten 
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vi ser på ting og hvilke løsninger vi velger. Ved bruk av rammeverket i en iterativ prosess, kan 

disse endre seg og kaste nytt lys over problemstillingen eller måten man jobber på. (Transition 

Design Seminar CMU, 2019). For å forstå problemstillingen bedre er det viktig å vite hvordan 

andre tenker og hvorfor de handler slik de gjør. Dette kan bidra til å gi en bedre forståelse for 

problemet, samt hvordan man kan løse problemet.  

 

 New ways of designing 

Konseptet med transition design er å lage en overgang til et bærekraftig samfunn og krever da 

nye måter å designe på. Ved å jobbe mot en overgang til en ønsket fremtid, må man lage nye 

måter som produkter og systemer kan bli designet på, for å være en del av løsningen på 

problemet. (Irwin, Kossoff, Tonkinwise og Scupelli (2015). 

For å få en forståelse av hvordan og hvorfor mennesker blir påvirket av hverandre, og hvordan 

endring kan fremmes hos ulike brukergrupper, valgte jeg å se litt nøyere på practice theory og 

behavioural change, for å se hvilken rolle psykologi spiller for folkets oppførsel og villighet til 

endring.  

 

 Nudging 

Innen social practice har jeg sett på bruk av nudging for å endre atferden hos mennesker. 

Nudging, som kan best oversettes til hinting eller dytting på norsk, er en måte å få frem en 

handling hos mennesker. Man får oftest informasjon som kan enten gi en lyst til å gjøre 

noe/kjøpe noe eller få en person til å ikke gjennomføre en viss handling. Nudging blir ofte sett 

på som noe negativt, noe irriterende som har som formål å presse en tanke på oss forbrukere 

som vi ikke hadde tenkt på egenhånd. Reklame og push-meldinger er gode eksempler på 

nudging. Dette er ikke feil, men nudging kan også brukes til positive formål som å informere 

de som kjøper røyk om faren ved røyking. Det brukes gjerne grafiske bilder og advarende tekst 

på slike produkter. I artikkelen til Sunstein (2014), kan man lese om de ti viktigste typer av 

nudging som blir beskrevet som: "liberty-preserving approaches that steer people in particular 

directions, but that also allow them to go their own way". (Sunstein, 2014). Blant nudgene som 
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blir presentert i artikkelen har jeg forsøkt å velge ut nudges som kan være aktuelle å benytte for 

å endre atferden hos mobilbrukere. 

1. Default rules er beskrevet som kanskje den mest effektive måten å nudge. Den handler om å 

integrere nye regler som er uunngåelige for mennesker. Dette gjør at ny praksis blir opprettholdt 

grunnet påbud av atferden. Et godt eksempel er poseavgiften, ved å innføre poseavgift på to 

kroner blir forbrukere mer beviste om sine valg i tillegg til å være en økonomisk intensiv til å 

ta i bruk handlenett i stedet for plastikk. Dette har ført til at kunder tar miljøvennlige valg uten 

at det har vært deres hensikt.  

2. Use of social norms- Denne nudgen spiller på sosiale normer da ingen liker å føle seg utenfor. 

Ved å bruke sosiale normer til å fremme en handling, er det mulig at mennesker vil forsøke å 

endre atferden for å passe inn i samfunnet de lever i. Sunstein (2014) beskriver disse med: "One 

of the most effective nudges is to inform people that most others are engaged in certain 

behavior"(Sunstein, 2014). 

3. Increases in ease and convinience, Denne nudgen handler om å gjøre det enklere for 

mennesker å velge handlingen man er ute etter. Sunstein (2014) skriver:  

People often make the easy choice, and hence a good slogan is this: “make it 

easy.” If the goal is to encourage certain behavior, reducing various barriers 

(including the time that it takes to understand what to do) is often helpful 

(Sunstein, 2014, s.5) 

Å gjøre noe enkelt og bekvemt kan få flere til å velge løsningen vi ønsker å fremme. 

4. Warnings, graphic or otherwise. Denne nudgen handler om å bruke visuelle verktøy for å 

fange oppmerksomheten og vekke følelser hos mennesker. Ved å opplyse forbrukere om risiko 

og negative effekter ved en handling kan man i noen tilfeller få individer til å avstå fra 

handlingen. Slik det var i eksempelet over om advarselen på sigarettpakninger.  

5. Reminders. Denne nudgen handler om å minne mennesker om handlinger de burde utføre. 

De fleste av oss har mye å tenke på i hverdagen og det er ikke alltid vi husker å gjennomføre 

handlinger selv om det var intensjonen. En hjelp vil være en påminnelse om å gjennomføre en 

handling som nærmer seg fristen.   
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6. Informing people of the nature and consequences of their own past choices. Denne nudgen 

handler om å gi mer informasjon til mennesker slik at de kan ta mer bevisste valg. Ved å være 

uvitende om konsekvenser ved en handling, ser man ikke grunn til å måtte endre atferden.   

 

 Bærekraftig eierskap 

Bærekraftig eierskap, er et begrep som har tatt form 

gjennom arbeidet med denne oppgaven. Her forklarer 

jeg hvordan jeg forstår begrepet og hva jeg legger inn i 

det. 

Bærekraftig eierskap beskriver hvordan man kan eie 

produkter på en bærekraftig måte (Figur 6). Dette kan 

oppnås ved å se på hele produksjonsprosessen og 

levetiden til et produkt, fra det blir produsert, til det blir 

kjøpt, brukt, reparert og til slutt resirkulert og gjenbrukt.  

Første steget mot bærekraftig eierskap er å gi forbruker 

en "ren start" ved å designe produktene som legger til 

rette for reparasjon og resirkulering. I tillegg skal 

resirkulerte materiale, gjenbrukes i produksjonen av nye 

mobiltelefoner. Når man da kjøper produktet, er det 

forbrukerens ansvar for å reparere produktet om det skulle vise seg nødvendig. Dette for å sikre 

lengst mulig bruk av produktet og redusere forbruket. Når tiden kommer til at produktet ikke 

lenger kan repareres, er det viktig at alle elementene blir ordentlig resirkulert, for å muliggjøre 

gjenbruk av materialer til et nytt produkt. Dette vil da i mine øyne være et bærekraftig eierskap.  

Det finnes mobiltelefoner som er "grønne", det vil si at de er laget av resirkulerbare materialer, 

men de er ofte veldig vanskelige å reparere. Det er ikke nok å fremstå som miljøvennlig ved å 

bruke resirkulerte materialer, produktene må være designet på en måte som gjør det enkelt for 

forbrukere å reparere, oppgradere, og fornye den samme mobilen. Ved å forlenge livet på hver 

enkel mobiltelefon kan vi kanskje unngå mye av forurensningen forårsaket av elektronikk. 

 

Figur 6 Sandra Murzynowska (2019) 
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4 Metoder 

Her beskriver jeg metodene jeg har brukt i prosjektet for å samle inn data. Disse vil da bestå av 

kvalitative metoder for å få bedre forståelse for oppgaven. Da casestudien involverer flere 

stakeholders, valgte jeg å benytte flere datainnsamlingsmetoder for å få best mulig innsikt.  

 

 Futuring 

For å jobbe med transition design ble det vurdert to metoder; backcasting og forecasting. 

Backcasting er en metode der man starter med å se for seg en perfekt situasjon, for så å gå 

stegvis bakover til nåtiden for å lage pathways. På den måten kan man enklere se problemene 

og hvordan man må jobbe for å løse dem. Et annet alternativ er forecasting, som baserer seg på 

at man analyserer dagens situasjon, for så å se på dagens trender for å se for seg et sannsynlig 

utfall for fremtiden.  

For å jobbe med denne oppgaven, ble jeg inspirert av både backcasting og forecasting, og 

fremgangsmåten var en kombinasjon av disse to metodene. Arbeidet med denne oppgaven har 

tatt utgangspunkt i et wicked problem, som har krevd et nytt tilnærming. I tillegg til en 

overordnet problemstilling hadde jeg et bilde om hvordan verden skulle se ut istedenfor. Da det 

ikke alltid er lett å få en helhetlig innsikt i problemet, samt hvilke steg som må tas for å få til 

en endring, var det nødvendig å utforske problemet ytterligere og da brukte jeg en casestudie. 

Etter å ha jobbet med casestudien, ble det lagd en fremtidsvisjon for å visualisere hvordan en 

fremtidig praksis vil se ut. Til slutt kobler jeg dagens praksis sammen dagens praksis sammen 

med fremtidsvisjonen det var nødvendig for å komme fram til forslag om mulige tiltak for å 

oppfylle visjonen. 
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 Casestudie 

Casestudie er en forskningsmetode med fokus på å undersøke et fenomen i dybden. Før man 

starter arbeidet med studien er man nødt til å definere et eller flere forskningsspørsmål som en 

ønsker å jobbe mot. Det er vanlig å bruke både kvalitative og kvantitative metoder å samle inn 

data. Stake (2005) skriver om tre typer casestudie; Intrinsic, Instrumental og Collective case 

study. Intrinsic casestudie blir gjennomført hvis en forsker ønsker å fokusere på en spesiell sak 

og undersøke den i dybden gjennom forskjellige metoder. Instrumental casestudie blir 

gjennomført hvis en er interessert i et større problem og ønsker å bruke casestudie for å bygge 

forskning rundt problemet. Collective casestudie brukes for å se på et større fenomen gjennom 

flere casestudier for så å få et samlet bildet og bedre forståelse for saken. (Stake, 2005).  

Jeg vil bruke casestudie som metodologi for å jobbe med et prosjekt i forbindelse med en 

tjeneste som jeg utformet i samarbeid med min hovedveileder: Maja van der Velden og 

biblioteket ved instituttet for informatikk (IFI) ved Universitetet i Oslo (UiO). Casestudien i 

denne oppgaven blir brukt som en metode for å se nærmere på et overordnet tema. Dette gjør 

den til en instrumental casestudie der interessen ikke ligger direkte i casestudien. Det blir brukt 

hovedsakelig kvalitative metoder som; intervjuer, workshop, spørreundersøkelser og 

observasjon i studien.   

 

 Kvalitative metoder vs. kvantitative metoder 

Det finnes to datainnsamlingsmetoder: kvalitative metoder og kvantitative metoder. Kvalitative 

datainnsamlingsmetode blir utført for å forstå et fenomen, der man går i dybden for å forstå 

fenomenet. Typiske metoder for å samle inn kvalitative data vil være intervjuer og observasjon, 

for å nevne noen. Kvantitative metoder har som formål å samle målbare data for å forstå hvor 

mange som blir påvirket av fenomenet. Fordelen med å bruke denne metoden er at man samler 

inn store mengder data, som er lette å analysere. En vanlig metode for å samle kvantitative data 

er spørreundersøkelser med avkrysningsmulighet. I denne oppgaven kommer jeg hovedsakelig 

til å bruke kvalitative metoder for å få mest mulig data fra informantene.  
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 Intervjuer 

Intervjuer er en av de mest brukte datainnsamlingsmetoder og kan gi mye verdifull data. Man 

kan tilpasse intervjuer etter hvilken data som er interessant for studien. Intervjuer kan 

klassifiseres som; strukturerte, semi-strukturerte og ustrukturerte (Crang & Cook, 2007). 

Strukturerte intervjuer vil si at man lager en guide på forhånd som man følger gjennom hele 

intervjuet. Fordelen med strukturerte intervjuer er at man får ønsket informasjon raskere og kan 

gjennomføre flere intervjuer for å få mer innsikt. Ved å ha semi-strukturerte spørsmål vil man 

fremdeles ha en guide, men man er mer fri til å stille oppfølgende spørsmål og de intervjuende 

får mer frihet til å fortelle sine historier. Ustrukturerte eller åpne intervjuer forgår som en 

samtale uten noen forhåndsbestemte spørsmål, og har den fordelen at informantene kan føle seg 

mer komfortable med å dele informasjon. (Preece, Rogers, Sharp, 2015 s. 332) 

For å få mest ut av intervjuene uten å begrense mengden av informasjon, var intervjuene semi-

strukturert, i form av et sett med åpne spørsmål med rom for å stille oppfølgende spørsmål og 

følge samtalene videre. Målet med intervjuene var å forstå hva som er motivasjonen til eksperter 

innenfor reparasjon, hvordan de arbeider samt deres erfaringer med reparasjon. Intervjuene ble 

gjennomført i form av en samtale der jeg noterte ned deres svar uten behov for opptak. Alle 

svar ble først notert i en notatbok i form av stikkord og kortere setninger. Etter hvert intervju 

ble det skrevet referat av intervjuet for å få med alle detaljer og unngå tap av data. 

 

 Spørreundersøkelser 

Spørreundersøkelsene kan i likhet med intervjuer bli strukturert både som åpne og lukkede 

spørsmål, forskjellen er da at spørreundersøkelsene kan bli sendt ut til stort antall informanter 

gir større datafangst (Preece et al., 2015 s. 345) 

Til å samle inn data til casestudien, ble det gjennomført tre spørreundersøkelser. Disse dekket 

tre, interessante målgrupper; frivillige reparatører, forbrukere og student reparatører som har 

benyttet reparasjonssettet.  
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 Workshop 

Workshop er en datainnsamlingsmetode som gjør det mulig å få innblikk i hvordan mennesker 

tenker når de samspiller med andre. Ved å sitte i grupper og diskutere for å komme frem til en 

felles løsning, kommer personer på forsalg som de ikke hadde tenkt på ellers. Andre i gruppen 

kan da bygge på dette slik at de sammen kommer frem til bedre alternativer enn de hadde klart 

på egenhånd. En ulempe med metoden er hvis noen av deltakerne blir for ivrig og demper de 

andre deltakerne. For å unngå dette problemet er det viktig at personen som leder workshopen 

engasjerer alle deltakerne og stiller spørsmål til de som ikke er like aktive i diskusjoner. 

Det ble brukt workshop som en metode i casestudien for å få frem mange synspunkt og forslag 

til den beste løsningen. Deltagere for workshopen var eksperter innen design som hadde fokus 

på en god brukeropplevelse.  

 

 Observasjon 

Observasjon er en metode for å samle inn data og er mye brukt i etnografiske studier. Man kan 

bruke metoden for å forstå måten mennesker handler på for å få et helhetlig bilde av atferden. 

Man kan bruke forskjellig tilnærming for å observere andre, avhengig av observatørens 

deltagelse i aktiviteten.  Fordelen med denne metoden er at observatøren kan få med seg mye 

av informasjon som ellers ikke ville blitt sagt under et eventuelt intervju, da man får en direkte 

oppførsel istedenfor en fortelling. Ulempen med metoder er ensidig data som er vanskelig å 

analysere samt at metoden er tidkrevende (Crang & Cook, 2007).  

Til denne oppgaven brukte jeg observasjon uten å delta i aktiviteten direkte. 

Observasjonsobjektet kunne handle fritt uten innblanding fra observatøren. Notatene fra 

aktiviteten ble notert fortløpende og analysert kort etter observasjonen.  
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5 Case: mobilreparasjon ved UiO 

Ettersom jeg har bestemt meg for å skrive oppgaven om hvordan man kan forlenge livet til 

mobiltelefoner, har jeg fått mulighet til å samarbeide med biblioteket på instituttet for 

informatikk ved Universitetet i Oslo. Ideen var å ha et verktøysett for å muliggjøre reparasjon 

av mobiltelefoner som en del av prosjektet Makerspace som foregikk på biblioteket. Prosjektet 

hadde som formål å gi informatikkstudentene en mulighet til å lage ting i henhold til sine 

interesser. En av utfordringer ved å inkludere reparasjon av mobiltelefoner, var det at 

bibliotekansatte ikke hadde kunnskap om reparasjon og kunne ikke bistå studentene med råd 

og veiledning. Det var derfor viktig at verktøysettet inneholdt nødvendige verktøy for alle typer 

reparasjoner og informasjon om hvordan utstyret skal bruks samt noen tips til hvor man kan 

bestille reservedeler og få veiledning.  

 Bakgrunn for tjenesten 

Målet med casestudien var å finne ut hvordan en kan hjelpe studenter og gi dem et best mulig 

utgangspunkt for å reparere. Hypotesen er at hvis man har det nødvendige utstyret til å reparere 

tilgjengelig, blir det lettere å gjennomføre. Derfor er det mulig at ved å informere studentene i 

tillegg til å gi dem tilgang på nødvendig verktøy, ville gitt det større sjanse for at de faktisk ville 

gjennomført en reparasjon i istedenfor å kjøpe ny mobiltelefon. 

 

 Inspirasjon for tjenesten: Restarters 

For å få et overblikk over hvordan reparasjonsmiljøet ser ut startet jeg prosessen med 

observasjon av en fiksefest organisert av Restarters Oslo. De oppfordrer folk til å være aktivt 

involvert i reparasjonen, enten det er ved å observere mens reparatørene fikser produktet, eller 

ved å reparere selv mens man får veiledning.  

Observasjonen startet med en introduksjon av hvem jeg var og hva jeg skulle observere. Under 

observasjonen deltok jeg ikke i reparasjoner, kun observerte miljøet og atmosfæren. Det var 

ønskelig å se hvor mange som deltar på fiksefester, det gjelder både forbrukere og medlemmer 
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som hjelper med reparasjoner. I tillegg var det aktuelt for casestudiens skyld, å observere selve 

reparasjonsarbeidet av mobiltelefoner.  

Under fiksefesten jeg observerte, var det kun en person som hadde med seg en ødelagt 

mobiltelfon. Problemet var knyttet til software, og personen hadde tastet inn feil kode for mange 

ganger slik at mobilen hadde låst seg. Personen fikk raskt hjelp og ble fornøyd med resultatet. 

Hele opplevelsen av fiksefesten var veldig positivt og inspirerende. Det var mange som deltok 

på arrangementet dagen jeg observerte, noe som virket til å være vanlig på disse 

arrangementene (Figur 7). Jeg fikk et inntrykk av at forbrukere som deltar på fiksefester, 

allerede er interesserte i å reparere og ved å observere reparatørene, lærer de noe av prosessen.  

 

  

Figur 7 Bildet hentet fra facebook siden til Restarters Oslo, lagt til den 21.03 2019, hentet 26.03.2019 kl 12.47 



29 

 

 Målgruppe 

Målgruppen for tjenesten er informatikkstudenter ved Universitetet i Oslo. Ved å bruke 

informatikkstudenter som første målgruppe, øker sjansen for et vellykket prosjekt da de er over 

gjennomsnittlig interessert i teknologi. I tillegg skriver Hanks et al. (2008) at unge voksne 

(millennials) blir ofte kalt for "Net Generation" siden de har hatt mye kontakt med teknologi 

siden fødsel. De er omringet av teknologi og produsere derfor større mengder e-avfall (Hanks 

et al., 2008). I tillegg er denne gruppen opptatt av miljø og forbedring av dagens situasjon: 

Conversely, this population is known for rejecting individualistic needs in 

favor of more community-based needs. They desire norms and rules, engage in 

more service oriented activities, and believe that one of their main goals, as a 

generation, is to improve the environment [18]. Thus, there is great potential 

in studying this group from the standpoint of sustainability, especially as it 

relates to technology. (Hanks et al., 2008, s.2) 

Denne målgruppen virket derfor som et godt utgangspunkt for casestudien og har et stort 

potensial for å bidra til å endre dagens praksis.   

 

 Kartlegging av behov for tjenesten 

I dette avsnittet kommer en beskrivelse av metoder som ble brukt for å kartlegge behov for 

tjenesten. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse med Restarters Oslo medlemmer for å 

forstå deres motivasjon og bakgrunn. For å få en oversikt over tekniske aspekter av 

reparasjonsprosessen og dets utfordringer har det blitt gjennomført tre intervjuer med 

profesjonelle reparatører. I tillegg ble det gjennomført en spørreundersøkelse med forbrukere 

innen målgruppen for å få en forståelse for forbruket deres og hvilke holdninger disse har til 

reparasjon.   
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 Spørreskjema: Restarters 

Etter å ha observert en fiksefest organisert av Restarters Oslo, sendte jeg ut et spørreskjema til 

dets medlemmer. Målet med spørreskjemaet var å forstå hva som kan være motivasjon for 

forbrukere, med og uten kompetanse innen reparasjon, til å begynne med reparasjon. Funn fra 

spørreundersøkelsen blir brukt til å komme med en anbefaling for hva som kan gjøres for å få 

andre forbrukere til å bli med i bevegelsen. Spørreskjemaet ble laget med 10 spørsmål om 

deltakernes bakgrunn, motivasjon og interesser. Alle spørsmål hadde svaralternativer i tillegg 

til at noen av dem hadde et kommentarfelt for å kunne utdype sine tanker. Av 15 registrerte 

svar, var 13 respondenter menn og 2 kvinner (Appendix 9.1). Det var interessant å få vite 

hvorfor medlemmene av Restarters Oslo har begynt med reparasjon. De fleste svarte at de ble 

interessert i reparasjon da de misliker "bruk og kast" mentaliteten og på grunn av sine 

miljøinteresser. Noen svarte med at de ble interessert i reparasjon på grunn av studier og venner. 

I kommentarfeltet har en informant skrevet: "Har lært mye av min far som aldri kastet noe og 

som var flink til å reparere ting" (Respondent 1). En annen kommenterte med:  

Har vore interessert i teknologi og elektronikk så lenge eg kan hugse. Hugsar 

ikkje heilt kva som sådde den spiren. Miljøinteresse og ein aversjon for 

massekonsumerisme har komt i voksen alder. (Respondent 2) 

På spørsmål om hvor de har hørt om fiksefester, var svaret hovedsakelig: gjennom venner og 

facebook. De fleste som deltok på arrangementer sier at reparasjon er en hobby for dem, selv 

om noen driver med reparasjon i jobbsammenheng også. En respondent skrev i 

kommentarfeltet:  

I like fixing things and giving them away for free. I don't like replacing 

products which could well serve someone for a long time just because one 

could buy the newer one. I also like solving problems and riddles. I like 

screwing screws but most of all, making people happy :) (Respondent 3). 

På spørsmålet: "Hva er det beste med å delta på fiksefester?" svarer de fleste med: "Bidra til 

felleskapet" og "Hjelpe andre mennesker med å reparere deres elektronikk". En annen 

respondent svarte på samme spørsmål med at han reparerer på grunn av interesse for elektronikk 

og reparasjon i seg selv, i kommentarfeltet skriver en "it is a great deal of learning, when 

troubleshooting and fixing broken items. Learning is the biggest benefit from doing repairs" 

(Respondent 4). 



31 

 

 

 Intervju  

Her kommer en beskrivelse av intervjuene som ble gjennomført for å samle inn data om 

reparasjon. For å komme i gang med datainnsamlingen var det interessant å intervjue mennesker 

som driver med reparasjon til daglig. Reparatørene ble sett på som eksperter i casestudien da 

de hadde en profesjonell kompetanse ift. reparasjon av mobiltelefoner. Målet med intervjuene 

var blant annet å finne ut hvordan selve reparasjonen foregår, og hvilke verktøy profesjonelle 

reparatørene bruker. Spørsmålene (Appendix 9.2) som ble stilt var blant annet;  

• Hvorfor startet du med reparasjon av mobiltelefoner?  

• Hvilke verktøy bruker du mest til reparasjon? 

• Er det noen verktøy som blir fortere ødelagt enn andre?  

• Hva er de vanligste problemene kunder kommer med?  

Det er ganske mange reparasjonsbutikker i sentrum av Oslo, som gjorde det lett å finne 

informanter, men flere av dem ønsket ikke å snakke med meg. Det ble derfor gjennomført 

intervjuer ved tre butikker, der to av dem ble grundig intervjuet i over 1 time, mens den siste 

besvarte kun spørsmål og varte derfor kun noen minutter. Etter å ha intervjuet 

reparasjonsbutikkene fikk jeg oversikt over de vanligste reparasjonene de utførte, hvilke 

verktøy de brukte mest, hvor lang tid en vanlig reparasjon tok og hvilke reparasjoner som er 

vanskelig å utføre.  

 

Reparatør I 

I intervjuet med den første butikken, fortalte reparatøren at verktøyene de brukte mest var: 

varmepistol, diverse skrutrekkere, loddepistol, pinsett, multimeter, en tannbørste og lim(b-7000 

og t-8000). Det er stor forskjell på fremgangsmåten når man skal reparere mobiltelefoner fra de 

ulike leverandørene. Det hender også at leverandører endrer oppbyggingen på mobilene sine 

fra en generasjon til en annen, dette kan skape store utfordringer under reparasjon. Reparatøren 

jeg snakket med fortalte blant annet om iPhone 7, der leverandøren endret på hvordan 
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hjemknappen var koblet til skjermen. Dette resulterte i at flere reparasjoner endte med å 

ødelegge hjemknappen når mobilen skulle åpnes. Det tok ikke lang tid å venne seg til, men det 

er klart at det i starten var flere reparasjoner som førte til ytterligere skade. Men dette var ikke 

den eneste endringen som ble implementert med denne generasjonen iPhone, Apple valgte også 

å ta i bruk en ny type skrue som gjorde at reparasjonsbutikkene ble nødt til å gå til innkjøp av 

nye skrutrekkere. Noe av utstyret blir fortere slitt enn annet og reparatøren fortalte at det utstyret 

som raskest ble utslitt eller ødelagt var skrutrekkere og åpningsverktøy som er lagd i plast, disse 

må skiftes etter 3-4 uker. De vanligste problemene blant deres kunder var batteriproblemer, 

knust skjerm, vannskader og diverse software problemer. Tidsestimeringen for reparasjonen av 

de forskjellige reparasjonene er: 

• Batteri 10 - 15 min. 

• Skjerm 15 min. 

• Vannskader 30 min. 

• Software 1 - 2 timer.  

Videre nevnte reparatøren at når kundene kommer med software problemer er det vanligvis et 

av tre tilfeller; ladeport, Wi-fi antenne, IC (integrert krets), der sistnevnte ikke er noe 

reparatøren kunne fikse. På spørsmål om hvilke mobiltelefoner som var enkle å reparere svarte 

han med iPhone 6 og 6s. Sony og Huawei var derimot merkene han likte minst å reparere. 

Grunnen til dette var først og fremst at innsiden av de modellene virker uorganiserte i tillegg til 

at det er vanskelig å vite hvilke elementer som hører sammen. Han trakk også frem at Samsung 

og iPhone er to mobiltelefonprodusenter som organiserer elementene på innsiden av mobilene 

sine godt, slik at det er enkelt å forstå rollen til de ulike komponentene. Han nevnte også at han 

foretrekker skruer fremfor lim, da de gjør at mobiltelefonene er enklere å håndtere og lettere å 

ta fra hverandre og sette sammen igjen. 
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Reparatør II 

Den andre reparatøren jeg snakket med nevnte å ha brukt noen, uvanlige verktøy for å fikse 

mobiltelefoner, som for eksempel tannbørste istedenfor kost og hårføner istedenfor 

varmepistol. Reparatøren brukte tre skrutrekkere som ifølge han, kunne bli brukt til alle 

mobiltelefoner om man har riktig teknikk, i tillegg til to verktøy for å åpne mobiler (Figur 8). 

 

På spørsmål om hva som er det vanligste problemet kunder trenger hjelp til, var det generell 

problemsøking der reparatøren får en mobil som ikke fungerer og må finne ut av hva som er 

årsaken. Han nevnte også ødelagt skjerm og utskifting av batteri var blant de vanligste feilene. 

I tillegg nevnte han problemer med ladeport, høyttaler og mikrofon. Noe som derimot var et 

sjeldent problem, var lodding. De problemer reparatøren ikke kunne gjøre noe med var de 

komponentene som var integrert på hovedkortet. Under intervjuet, fortalte reparatøren en 

historie om at han har begynt å kjøpe gjenbrukte skjermer til noen reparasjoner. Han nevnte at 

vanlig praksis, ved knust skjerm, er å bytte denne ut med en kopi, som ofte blir rimelig for både 

kunden og reparatøren. Ved gjenbruk av skjermer, beholder skjermen originale deler og har en 

mye høyere kvalitet enn en kopi, oftest like god som den originale skjermen. Prisen på en 

gjenvunnet skjerm er høyere enn en kopi da prosessen krever mer jobb. Som et eksempel 

fortalte reparatøren at gjenbrukte skjermer kan koste opp mot 800 kr mens en kopi kan koste 

Figur 8 Verktøy brukt av en reparasjonsbutikk 
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kun 150 kr. I tillegg, ifølge reparatøren, virker det som om det ikke er populært hos kunder å 

vite at skjermen de fikk etter reparasjon, er gjenbrukt.  

 

Reparatør III 

Det siste intervjuet varte som nevnt kun noen få minutter, da personen som holdt på med 

reparasjon ikke var tilgjengelig og jeg snakket med en butikkansatt i stedet. Den ansatte jeg fikk 

snakke med, hadde kontakt med kunder og tok imot mobiltelefoner til reparasjon. Intervjuet var 

derfor litt annerledes enn de to forrige, og var i form av et åpent intervju, der jeg improviserte 

med spørsmål i forhold til hva personen ønsket å prate om. Samtalen dreide seg om de vanligste 

problemene kunder kommer med og prise for nye deler. Personen fortalte at en ny skjerm for 

den nyeste Samsung modellen kostet mellom 1200 og 1500 kroner å produsere, i tillegg til 

kostnadene for arbeidet som gjør reparasjonskostnadene høye. Til sammenligning fortalte han 

at en ny iPhone-skjerm koster mellom 500 og 800 kr.   

 

 Spørreskjema: forbruker 

Målgruppen for casestudien var unge mennesker som har påvirkningskraft for fremtiden. Ved 

å bli kjent med gruppens syn på forbruk, reparasjon og gjenbruk, kan man få bedre forståelse 

av hvordan man kan endre reparasjonsholdningen deres. Dette kan gi et overblikk over hva som 

kan gjøres for å endre atferden og bidra til å gjøre det enklere å ta de rette valgene. For å samle 

data fra forbrukere ble det laget et spørreskjema som ble sendt ut til 30 personer i målgruppen. 

Formålet med skjemaet var å bli kjent med den "gjennomsnittlige" forbruker og forstå deres 

vaner og uvaner, hvordan de handler og hvor villige de er til å endre innstilling til reparasjon. 

Det var spennende å se om man klarer å analysere data for å komme frem til en konklusjon om 

hva man må gjøre for å øke motivasjonen til forbrukere for at de skal reparere sine 

mobiltelefoner.  

Etter å ha gjennomført undersøkelsen, satt jeg igjen med mye verdifull informasjon. Av 30 

utsendte skjemaer ble det mottatt 23 svar (Appendix 9.3). Det ble spurt om hvorfor forbrukerne 

kjøpte sine nåværende mobiler og hele 65% oppga skade på den forrige telefonen som 

begrunnelse. 17% svarer at de hadde lyst på en ny telefon og nesten like mange oppgir at de 
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fikk en ny telefon gjennom jobben. Ingen av de som responderte på undersøkelsen oppgir tyveri 

eller «SWAP» avtale som grunn for kjøpet av den nye telefonen sin (Figur 9). 

 

På spørsmål om hvor lenge de hadde sin forrige mobiltelefon, var det vanligste svaret 1 til 2 år, 

som utgjorde nesten halvparten av de spurte. 35% oppga 2 til 3 år og enda færre, 17% oppga 

over 3 år. Ingen respondenter oppga å ha byttet den forrige mobilen før det første året var omme, 

noe som var positivt overraskende (Figur 10).  

 

Det var interessant å se hva som er de vanligste grunnene til at de har byttet ut mobiltelfonene 

sine og om resultatene kommer til å stemme overens med svarene fra de profesjonelle 

reparatørene (5.2.2). Respondentene ble bedt om å krysse av for grunner de noensinne har byttet 

Figur 9 Svar fra spørreundersøkelsen med forbrukere på spørsmål: Hvorfor kjøpte du din 

nåværende telefon? 

Figur 10 Svar fra spørreundersøkelsen med forbrukere på spørsmål: Hvor lenge hadde du din forrige 

mobiltelefon? 
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mobiltelefonene sine før, med mulighet for å trykke på flere påstander. De vanligste grunnene 

viste seg å være: dårlig batteri (83%), knust skjerm (52%) og vannskade (35%), noe som stemte 

overens med svar fra reparatørene (Figur 11).  

  

Figur 11 Svar fra spørreundersøkelsen med forbrukere på spørsmål: Kryss av for alle grunnene du har hatt til å 

bytte mobil i ditt liv.  
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 Design av tjenesten 

Her kommer en kort beskrivelse av tjenesten i tillegg til hvordan den ble utformet. Selve 

tjenesten var et reparasjonssett som besto av både verktøy og et hjelpeark med instruksjoner 

rundt reparasjon. Det ble først valgt ut nødvendig verktøy ut fra flere faktorer for å være et sett 

som kan brukes til flest mulige mobiltelefonmodeller. Hjelpearket ble så laget med tanke på å 

gi en ledende hånd for nye reparatører  

 

 Utforming av verktøysettet 

For å sette sammen reparasjonssettet har det blitt vurdert flere faktorer. Først og fremst var det 

viktig å finne ut hvilke verktøy som var nødvendig å ha i reparasjonssettet. Etter møte med 

reparasjonsbutikkene har jeg fått en oversikt over verktøy de bruker, hvilke deler som blir fort 

ødelagt, og forslag til hva det lønner seg å investere i. Det ble nevnt at åpningsverktøy som 

følger med i et standardverktøysett og som er laget i plast, har ganske kort levetid. 

Reparasjonsbutikkene som åpner flere mobiltelefoner om dagen, bruker derfor åpningsverktøy 

som er laget i metall da disse har betraktelig lenger levetid og tåler mye mer. Ut ifra denne 

gjennomgangen anbefaler jeg at det bestilles ekstra åpningsverktøy i tillegg til standardsettet. 

Et dilemma som dukket opp på veien var valg av skrutrekkere. For å finne ut hvilke skrutrekkere 

som er nødvendig å ha, har jeg gått gjennom reparasjonsguider for alle mobilmerker som finnes 

på det norskemarkedet, samt noen av de mest kjente fra utenlandet. Siden det hender at 

forskjellige modeller fra samme leverandør er sammensatt på forskjellige måter, var det 

nødvendig å gå gjennom alle modeller innen hvert merke som ikke var eldre enn 5 år. Grunnen 

til begrensning på 5 år , er antagelsen om at eldre mobiler, høyest sannsynlig ikke lenger var i 

bruk. Undersøkelsen viste at det var nødvendig med 12 forskjellige skrutrekkere av typer 

skrutrekkere. Det bla da bestilt et startsett med de fleste nødvendige deler, samt noen ekstra 

deler for å oppfylle alle behov, se Figur 12.  
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For å gjøre de enklere for ansatte ved biblioteket å håndtere verktøyet ble det kjøpt inn en 

gjennomsiktig plastboks med lokk. Det gjorde det enkelt å organisere innholdet i boksen og 

rydde delene på plass igjen etter bruk. For å gjøre tilbakeleveringen enklest mulig for de ansatte 

har jeg sett på muligheten til å ha en vekt man kunne bruke ved tilbakeleveringen. På den måten 

vil man kun sette boksen på en vekt uten å måtte sjekke innholdet fysisk. Ideen kom fra 

hovedbiblioteket ved UiO, som bruker vekt for å veie gamle bøker. De bruker en dyr vekt som 

er veldig nøyaktig, dette gjør det mulig å måle om det letteste verktøyet på kun 2 gram mangler. 

Ved bruk av billigere, men mindre nøyaktige vekter, vil ikke dette være mulig å oppdage og 

små målefeil vil føre til unødvendige sjekk av innholdet når alt er i orden. På grunn av 

begrensede midler til innkjøp av verktøy, ble det kjøpt inn en rimelig vekt med høy 

målenøyaktighet.   

 

Figur 12 Innholdet på verktøysettet bestilit for Ifi biblioteket, UiO. Bilder lånt fra www.iFixit.com. Sandra 

Murzynowska (2018) 
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 Design av hjelpearket 

Som nevnt tidligere hadde ikke de bibliotekansatte noe erfaring med reparasjon, og deres 

oppgave var kun å låne ut settet og passe på at det ikke manglet noen deler når det ble levert 

tilbake. Det var derfor viktig at boksen med verktøy hadde noe informasjon for å kompensere 

for dette, samt informasjon om hvor en kan få kjøpt deler og instruksjonsanvisninger. For å 

skrive informasjonen, ble det tatt utgangspunkt i studenter som ikke hadde reparert tidligere. 

Da informasjonsarket skulle ligge i boksen sammen med verktøyet, var det viktig at teksten 

skulle være kort og presis for å unngå unødvendig mye informasjon. 

Det ble besluttet at informasjonsarket skulle bestå av en tabell sammensatt av bilder av 

verktøyet sammen med en kort beskrivelse i tillegg til noen forhåndsregler om reparasjon. Dette 

for å sikre riktig bruk av settet og full forståelse av boksens innhold (Appendix 9.4). Når det 

kommer til utformingen av informasjonen med tanke på språk, ble det i starten vurdert å ha 

både engelsk og norsk versjon. På grunn av det tidligere nevnte ønsket om å minimere mengden 

med informasjon, for å inkludere utenlandske studenter og fordi nordmenn forstår engelsk godt, 

ble det bestemt å kun ha en engelsk versjon. I tillegg til informasjonsarket i boksen ble det laget 

en plakat for å markedsføre reparasjonssettet (Appendix 9.5). Plakatene ble plassert på 

biblioteket og informasjonstavlen på IFI, UiO, se figuren under: 

Figur 13 Plakat som var plassert på biblioteket, IFI, UiO for å informere om at verktøysettet for reparasjon av 

mobiltelefoner var mulig å låne. 
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 Evaluering av tjenesten 

Her kommer en beskrivelse av metoder som ble brukt for å evaluere tjenesten. Metodene 

inkluderer en observasjon som ble gjennomført for å få en innsikt i prosessen en forbruker må 

gjennom for å bestille reservedeler og workshop for å få forslag til hvordan øke interessen for 

tjenesten. I tillegg kommer til dette blir svar fra spørreundersøkelsen gjennomført av studenter 

som har tatt tjenesten i bruk presentert.  

 

 Observasjon 

Ved å se på prosessen en forbruker må gjennom for å bestille deler for å kunne reparere 

mobiltelefonen sin, har jeg observert prosessen hos en testperson som hadde planer om å bytte 

skjerm på mobiltelefonen sin. Testpersonen var en student med middels kunnskap innen 

teknologi. Observasjonen startet med at testpersonen tok frem sin egen datamaskin, ble bedt 

om å bestille deler til reparasjonen som var tiltenkt og snakke høyt slik at jeg kunne følge med 

på prosessen. Testpersonen startet med å google modellen til mobilen sin og skadetype, som i 

dette tilfellet var "Xiaomi Mi 1, broken screen". Mobilen til testdeltageren er lite utbredt i 

Norge, da den er importert fra Kina. Studenten startet med å se en video på Youtube.com for å 

se om reparasjonen var mulig å gjennomføre og hvor avansert den var. Det viste seg at det å 

bytte skjerm var en ganske stor affære og krevde full demontering av mobilen. Testpersonen 

ble demotivert og avskrekket da det var mer krevende enn først antatt. Likevel valgte studenten 

å finne ut hvor mye det ville kostet for en ny skjerm, ved å gå tilbake til google-søket og gå inn 

på de forskjellige nettsidene. Det var samme prosedyre på alle nettbutikkene som solgte 

skjermen; først sjekket testpersonen prisen før kommentarene fra andre kjøpere ble lest. Det 

visste seg at kvaliteten og prisen varierte mellom de forskjellige nettbutikkene. Etter å ha søkt 

i 15 minutter åpnet studenten den norske nettbutikken: Mytrendyphone.no, studenten kjente til 

butikken og følte seg tryggere på å handle fra en sikker kilde selv om prisen var dobbel så høy 

som den dyreste skjermen fra utlandet. I tillegg til skjermen, kjøpte deltageren et nytt batteri til 

et familiemedlem. Prosessen er avbildet i figuren under, se Figur 14. Selve reparasjonen ble det 

ikke mulig å observere fordi testpersonen ble usikker og redd for konsekvensene av en 

mislykket reparasjon. Det ble derfor valgt å utføre reparasjonen på en fiksefest, da dette virket 
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som et trygt valg for personen på grunn av tilstedeværelsen av reparatører med kompetanse som 

kunne bistå med hjelp. 

 

 

 

 

 

Figur 14 Prosessen med å bestille en ny skjerm. Sandra Murzynowska (2019) 
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 Workshop 

Siden det var lav pågang fra studentene til å låne reparasjonssettet bra biblioteket, ble det aktuelt 

å gjennomføre en workshop i tillegg. Da jeg på det tidspunktet hadde praksisplass hos en IT-

bedrift, fikk jeg mulighet til å holde en workshop med designavdelingen deres. Bildet under 

(Figur 15) ble tatt under workshopen som fant sted på et designteammøte i deres lokaler. 

 

Det var 20 personer som deltok i workshopen, som ble delt i 5 grupper på 3 til 5 deltakere i 

hver gruppe. Workshopen startet med å presentere konteksten til prosjektet mitt og 

problemstillingen som var Hvordan få studentene til å bli interessert i reparasjon og tørre å ta 

settet i bruk? Deltagerne har gjennom workshopen komme med mange gode ideer, som kunne 

ha vært brukt i prosjektet. Noen av ideene som kunne vært implementert i casestudien var disse: 

• Lage youtube5 kanal til biblioteket for å fange oppmerksomhet 

• Noe som gikk igjen blant gruppene var et forslag om å ha eksperter til stede for å hjelpe 

studenter med deres reparasjoner. Noen har foreslått å engasjere proffe reparatører fra 

Apple eller Samsung til å delta én time per uke eller måned for å bistå med hjelp. Andre 

                                                 
5 www.youtube.com 

Figur 15 Figur 12 Bilde tatt under workshopen med deltagere. Sandra Murzynowska (2018) 
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foreslo å ha faste folk fra UiO, som kunne sitte på biblioteket til i visse tidspunkter, for 

å hjelpe studenter.   

• Gi studentene mer informasjon om reparasjon for å motivere dem. Presentere 

vanskelighetsgrad på noen av de vanligste reparasjonene som går fra vanskelig til lett 

samt visualisere hvor lang tid reparasjonen tar i gjennomsnitt. I tillegg, kan man gi mer 

informasjon på plakatene, ved å gi eksempler på priser for reservedeler, og et estimat på 

tidsbruk til reparasjon.  

• Det kom også et forslag om å bruke informasjonsskjermene på UiO for å reklamere for 

reparasjonssettet. I tillegg kom det flere forslag om å henge opp flere plakater, med et 

blikk fangende design for å fange oppmerksomheten til studentene. 

• Motiverende Bilder av noen som har reparert med tekst som beskriver at reparasjonen 

var vellykket, For å vise at vanlige folk også kan reparere.  

• Ha reservedeler på biblioteket som man selger til studenter i startfasen. 

 

Figuren over (Figur 16) viser et eksempel på ideene til en av gruppene. En annen ide som kom 

gjennom workshopen, i tillegg til de nevnt over, var å bruke kjente bloggere til å spre budskapet 

om reparasjon til sine følgere ved å dele sine erfaringer og vise at reparasjon er mulig. Noen 

Figur 16 Ideer fra workshopen presentert av en av gruppene. Sandra Murzynowska (2018) 
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grupper nevnte at det er viktig å inkludere telekommunikasjonsselskapene, som kunne forsterke 

motivasjon hos forbrukere, enten ved å gi rabatter ved en gjennomført reparasjon eller hjelpe 

til med å ta imot mobiltelefoner som er ødelagte for å reparere dem. Hovedbekymringen relatert 

til telekommunikasjonsselskapene var garanti, som forsvinner hvis man forsøker å reparere 

mobilen selv.  

 

 Sosiale medier 

Noen måneder etter at verktøysettet ble 

lansert på biblioteket, hadde ingen 

studenter vist interesse for å reparere. 

Grunner til dette kunne være at studentene 

var uvitende om at det var mulig å låne 

verktøy på biblioteket, eller at de hadde for 

lite kunnskap i forhold til forbruk og dets 

konsekvenser. For å prøve ut et av 

forslagene fra workshopen, ble det 

iverksatt et tiltak for å øke bevisstheten og 

motivasjonen til studentene. Dette ble gjort 

ved å legge ut et innlegg på sosiale medier 

for å fange oppmerksomheten til 

studentene. Da informatikkstudentene ved 

UiO har en egen gruppe på Facebook som brukes til å kommunisere med hverandre, promotere 

kommende arrangementer, gi tips og søke hjelp, ble det derfor ansett som et godt sted å 

promotere verktøysettet for å nå målgruppen. Ved å bruke teknikker fra nudging skrev jeg en 

oppfordrende og informerende tekst som ble publisert på facebook-siden deres. Teksten var et 

forsøk på å bruke nudge- reminder for å minne studentene på at settet var tilgjengelig og klart 

til å lånes ut. (Figur 17). 

  

Figur 17 Påminnelse i sosialemedier om mulighet for utlån av verktøy på 

biblioteket hos IFI, UiO. Sandra Murzynowska (2019) 
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 Spørreskjema ved utlån av reparasjonssettet 

Verktøysettet ble levert inn på biblioteket sammen med et informasjonsark med beskrivelse av 

innholdet i boksen samt et spørreskjema som skulle bli levert til studentene etter tilbakelevering 

av settet. Spørsmålene handlet om studentenes opplevelser under reparasjon, deres motivasjon, 

samt noe praktiske spørsmål om settet (Appendix 9.3). Målet med å samle dataen var for å få 

et innblikk i hva som var motivasjonen deres til å velge reparasjon og hvordan lånetjenesten 

fungerer i praksis. Ved å få et innblikk i deres opplevelser kan man forbedre tjenesten slik at 

flere blir villige til å reparere mobilene sine. I løpet av seks måneder har verktøysettet blitt lånt 

kun to ganger og begge gangene har studentreparatørene fylt ut spørreskjemaet etter reparasjon. 

De to studentene var kvinner som studerte design, på masternivå. Et interessant funn er at en av 

studentene, brukte verktøyet til å reparere en pc, istedenfor en mobiltelefon. Hun svarte da på 

spørsmål om motivasjon, at hun ble motivert til å reparere, etter å ha hørt om planlagt foreldelse 

i et av kursene på UiO. I spørreskjemaet var det noen praktiske spørsmål om verktøyene, og 

basert på svarene, virker det som om settet er fornuftig sammensatt og har det nødvendige 

utstyret, bortsett fra vernebriller. Begge studentene svarte at boksen med verktøy, var ryddig 

ved utlån, og at det var enkelt å rydde delene på plass. Det er dog vanskelig å validere svarene 

på grunn av liten datamengde. I tabellen under vises svarene fra studentreparatørene.  
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Spørsmål Studentreparatør 1 Studentreparatør 2 

1. What is your 

gender 

o Female o Female 

2. What is your age o 20 – 25  o Over 35 

3. What is your 

study program and 

what year are you 

in? 

Design, 1 year master Master Design 5-året 

4. Have you ever 

repaired a mobile 

phone before? 

No No 

5. Have you ever 

repair any other 

electronics? 

Yes, Beats headphones, Good No 

6. Can you describe 

what you tried to 

repair today? 

I changed the RAM in my Macbook 

Pro 

Samsung Galaxy S7 volume 

button 

7. How did the 

repair go? 

Very well Sucess! 

8. How long did 

ithe repair take? 

Ca. 20 – 30 min 17.00 – 19.00  

9. Did you need 

help from someone 

else? 

No Yes, Had to bring my infant 

with me.  

10. If you ordered 

spare parts needed 

for your repair, 

where did you 

order from? 

Komplett.no, The actual RAM parts eBay 
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11. Which tools did 

you use? 

The screwdrivers that works with the 

screws in Macbooks 

iSlack, picks, Jimmy, 

Angled tweezers, Nylon tip 

tweezers. + outside the kit: 

Heat gun, paper clip( remove 

sim bed), scalpel( remove 

damages aluminium around 

the button), magnifying 

glass 

12. Is there 

anything you were 

missing in the 

repair kit? 

No, not that I could tell Protective eyeglasses 

(Vernebriller) 

13. Was the kit 

complete and 

organised when 

you opened the 

box? 

Yes Yes 

14. Was it easy to 

organise the kit 

after you were 

finished with 

repair? 

Yes Yes 

15. Why did you 

decide to repair 

your phone instead 

of buying new one? 

o To save money  

o Because of enviromental 

concerns 

o Other: 

Took Maya’s ethics course ( IN5010) 

and got inspired. Makes me so angry 

the way Apple (and others) 

manipulates us to buy and throw out, 

buy and throw out! 

o To save money  

o Because of 

enviromental 

concerns 

 

Figur 18 Svar fra studenter som har lånt verktøysettet fra biblioteket ved IFI, UiO 
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 Funn 

Etter å ha gjennomgått all dataene, har jeg fått bedre forståelse for reparasjonsprosessen i tillegg 

til tankene og motivasjonen til de som velger å reparere og de som ikke velger å reparere. Det 

er flere kilder som kan gi motivasjon til reparasjon. Noen nevner at de ble motivert på skolen, 

andre peker på venner eller familie, men det ser ut som de har en ting til felles: kunnskap. 

Kunnskap virker som en solid motivasjonskilde til å starte å reparere. Et av svarene fra en 

student som lånte reparasjonssettet, var at hun ble motivert til å reparere etter å ha lært om 

planlagt foreldelse på UiO.  Det kan tyde på at økt bevissthet på konsekvensene ved bruk og 

kast øker motivasjonen til å reparere.   

Etter å ha observert et fiksearrangement har jeg fått inntrykk av at slike arrangementer kan bidra 

til at flere tyr til reparasjon av småelektronikk. Det så ut som om forbrukerne som var der fikk 

økt kompetanse innen reparasjon og virket motiverte til å fortsette med å reparere elektronikken 

sin. Det kan virke som om arrangementene er et godt eksempel for sosial læringsteori (seksjon 

2.2). Noen lærer å reparere ved å delta på arrangementene og observere andre under 

reparasjonsprosessen, mens andre lærer ved å forsøke å reparere selv samtidig som de får gode 

råd og tilbakemeldinger. Ved å ha mulighet til å komme sammen med andre mennesker og lære 

av hverandre, kan sannsynligheten øke for at flere mennesker vil reparere elektronikken sin.  

Det virket også som forbrukere som deltok på fiksefestene hadde noe kunnskap om 

miljøutfordringer fra før av og at dette motiverte dem til å prøve å selv. Funn fra observasjonen, 

kan tyde på at fiksefestene bidrar til at reparasjon blir mindre fremmed og fjerner frykten for å 

gjøre noe galt.  

I tillegg til kunnskap krever reparasjon mer kompetanse, som kan oppnås ved å få veiledning, 

tilbakemelding og råd. Et av forslagene fra workshopen, var å ha eksperter tilgjengelig til å 

hjelpe folk som er usikre og som har behov for hjelp. Et annet forslag for å inkludere eksperter 

er å organisere fiksearrangementer på Universitetet i Oslo. Det kan ofte være betryggende for 

personer som aldri har reparert før, å kunne få hjelp om det skulle være nødvendig. Personen 

som ble observert under bestilling av reservedeler har uttrykt frykt for å gjennomføre 

reparasjonen etter å ha sett en video av fremgangsmåten. Deltagelsen i et fiksearrangement, 

virket derfor mer betryggende på grunn av mulig assistanse ved komplikasjoner under 

reparasjonen. Men det er ikke bare selve reparasjonen som kan være problematisk, prosessen 

med å bestille reservedeler kan også være komplisert og utfordrende. Testpersonen som bestilte 

reservedeler, besøkte mange forskjellige nettbutikker som solgte nye mobilskjermer. Prisen og 
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kvaliteten varierte blant de forskjellige butikkene, og det virket som om det ikke var helt enkelt 

å bedømme kvaliteten på skjermen kun basert på produktbeskrivelsen. En måte å sjekke 

kvaliteten på, var ved å lese kommentarene på nettsidene fra personer som har bestilt produktet 

tidligere. Kommentarene kunne virke mer troverdige enn produktbeskrivelsen og ga mye 

innsikt i produktets kvalitet og førte da igjen til utvikling av kunnskap. 

Noen ganger er det dog ikke tilstrekkelig med kompetanse og motivasjon for å endre dagens 

praksis når det gjelder reparasjon. Det er nemlig slik at selv erfarne reparatører kan få 

problemer. Som en profesjonell reparatør nevnte, ble det problemer med å reparere iPhone7 i 

begynnelsen. Grunnen var at produsenten hadde valgt å endre på hvordan innsiden av mobilen 

var byget opp, fra en generasjon til den neste. Reparatøren hadde mange års erfaring med 

reparasjon av mobiltelefoner, men opplevde likevel problemer med iPhone7. Dette viser at 

kompetansen til å reparere mobiltelefoner er ikke alltid er tilstrekkelig i seg selv, og at flere 

tiltak bør vurderes for å sikre et vellykket resultat.  

Gjennom casestudien ble det funnet at det er stor forskjell på utførelsen, prisen og 

tilgjengeligheten til reservedeler for forskjellige mobiltelefoner, avhengig av merke og modell. 

Det er også en markant forskjell på hvor lett man kan demontere ulike mobiltelefoner, dette 

inkluderer både design av innmaten til mobilene og valg av materialer ved produksjonen. Noen 

produsenter velger å bruke lim, noen skruer, mens andre bruker en kombinasjon. Disse 

faktorene kan i fremtiden være med på å avgjøre valget av mobiltelefon til bevisste forbrukere.  

Flere måneder etter at verktøysettet ble tilgjengelig for utlån, hadde kun to personer lånt settet. 

Dette kan tyde på at tjenesten alene ikke er nok til å øke interessen hos studentene til å reparere. 

Prosessen med å øke interessen for reparasjon, krever større inngrep i form av økt kunnskap og 

kompetanse. Det kan derimot se ut som at tjenesten med utlån av verktøy via biblioteket, 

fungerer bra, ut fra responsen på spørreskjemaet til studentreparatørene (seksjon 0). Studentene 

ga utrykk for at de ikke manglet noe, og at innholdet var tilstrekkelig for å gjennomføre 

reparasjonene deres.  
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6 Overgang mot en bedre fremtid 

I dette kapittelet presenteres forslag til hvordan man kan endre dagens praksis for å nå visjonen. 

Forslagene baserer seg på informasjon fra litteraturstudiene samt funn fra casestudien. For å 

lage en overgang fra dagens praksis til å nå fremtidsvisjonen, er overgangen delt i to faser som 

baserer seg på å gjennomføre kortsiktige og langsiktige mål.  

 

 Bakgrunn for endring 

I dette avsnittet kommer jeg til å gjennomgå tidligere beskrevet litteratur (kapittel 2), og skrive 

hvilken relevans disse har for å endre reparasjonsholdninger til forbrukere. For å planlegge 

fremtidsendring, ble det brukt theory of change verktøyet som er vist på Figur 19. Ved å 

presisere problemområder, målgruppen og tiltak for å innføre endringer, kan man enklere jobbe 

mot en fremtidsendring. For å jobbe med verktøyet begynte jeg først med å definere 

problemstillingen for denne oppgaven. Når problemstillingen var definert, har jeg sett på 

fremtidsvisjonen der er ønskelig å oppnå gjennom oppgaven. Etter at både problemet og 

visjonen for fremtiden var gjennomtenkt, var det viktig å definere faktorer som er involvert i 

problemet, og hvordan man kan nå dem. Hovedmålgruppen baserte seg på målgruppen for 

casestudien, som er informatikkstudenter ved UiO. Det er da denne målgruppen som skal nås i 

første omgang ved innføring av endringer. Det første steget for å nå målgruppen vil da i dette 

tilfellet være Universitetet i Oslo. Videre var det nødvendig å definere flere steg for å skape en 

endring hos denne gruppen. Det var da bruk av nudging, økning og deling av kunnskap og 

bevisstheten samt tilgang på materialer. Til slutt ble det satt opp målbare variabler for å kunne 

se effekten av tiltakene som er gjort og andre fordeler som er en bieffekt av de samme tiltakene 

(NESTA, 2017).  
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I kapittelet 2.1, skrev jeg om hvordan Wakkary et at. (2013) bruker rammeverket til Shove, et 

al. (2012). For å endre reparasjonspraksisen til forbrukere, vil jeg bruke samme rammeverk ved 

å jobbe med overgangen fra dagens samfunn til en mer bærekraftig fremtid. Figur 20, som 

baserer seg på modellen til Shove et al. (2012), viser de tre komponentene som lager en praksis 

(Shove et al.,2012), som er koblet sammen. 

 

Etter å ha jobbet med casestudien, kan jeg ikke se at alle elementene fra figuren over, er til stede 

hos målgruppen. For å kunne endre holdninger mot reparasjon kreves det derfor bruk av andre 

metoder enn de som ble gjennomført i casestudien. Sett fra sosial praksisteori og modellen over, 

er det nødvendig å jobbe for å oppfylle alle komponentene i figuren. For å få betydning for 

reparasjon, må forbrukere bli motivert til å ønske å reparere, som igjen blir påvirket av 

kunnskap. Mennesker må forstå alvoret med dårlig forbruksmønster og hvilke konsekvenser 

det har for miljøet, og på langsikt: for forbrukeren selv. I tillegg er det viktig å vise at reparasjon 

Figur 20 Modell for sosial praksis, basert på modell fra (Shove et al., 2012) 
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ikke er vanskelig og at alle kan klare det. Ved å forstå behovet for reparasjon og hvilke 

konsekvenser økt forbruk har på miljøet, kan personlig interesse for reparasjon økes og som 

igjen øker motivasjon til å lære og gjennomføre reparasjonen. Kunnskap vil også påvirke 

kompetanse, ved å besitte mer kunnskap øker vår kompetanse. Dette kan igjen øke følelsen av, 

som tidligere nevnt, empowerment. Dette kan få en til å føle seg mer i stand til å gjennomføre 

en vellykket reparasjon. Sosial læringsteori, sier at oppførsler kan læres av å omgås med andre 

mennesker. Kunnskapen, kompetansen og motivasjonen kan spres mellom mennesker ved 

sosialisering. Det siste elementet: materialer, dekkes ved å tilgjengeliggjøre verktøy og 

hjelpemidler nødvendig for å gjennomføre en reparasjon. Ved å gi mennesker mulighet til å øve 

på reparasjon, kan både personlig motivasjon og kompetansen øker. Virkemidlene som kan bli 

brukt for å gi kunnskap til folket, kan være nudging, annonsering samt arrangering av sosiale 

arrangementer der man kan videreformidle kunnskap og motivere hverandre.  

Et annet rammeverk som bekrefter valg av virkemidler anbefalt for i overgangsfasen, er CADM 

modell (seksjon 2.3). Klöckner & Blöbaum, (2010), tidligere skriver jeg at følelse av moralsk 

forpliktelse til å endre atferden, blir påvirket gjennom personlige normer ved bevissthet om 

behov og konsekvenser. Dette krever i tillegg oppfattelse av egen kontroll til å kunne påvirke 

en sak. Det er da viktig for forbrukere å forstå problemet, dets konsekvenser samt øke 

kompetanse for å føle seg i stand til å gjennomføre en reparasjon. I tillegg endring i sosiale 

omgivelser, kan påvirke følelse av moralsk forpliktelse til å endre atferden til økologisk.  

 

 Kortsiktig mål 

Det kortsiktige målet er å få studentene på IFI til å reparere mobiltelefonene sine. Etter å ha 

nådd det kortsiktige målet, er det langsiktige målet å fremme reparasjon hos resten av 

befolkningen. Det er nødvendig å senke terskelen for reparasjon, som i starten kan være å gi et 

bedre utgangspunkt for studentene. Jeg ser at hovedproblemet i dag er motivasjon og 

kompleksiteten til prosessen. Med kompleksiteten mener jeg her antall faktorer involvert i 

prosessen mot en vellykket reparasjon, dette inkluderer: diagnose av problemet, bestilling av 

deler og tilgang på verktøy. Ved å gjøre det lettere i starten av overgangsperioden, er det en 

større sjanse for at flere blir motivert til reparasjon.  
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Under gjennomføringen av workshopen, kom det flere gode forslag som kunne bli implementert 

for å forbedre tjenesten på biblioteket. Et av forslagene var å opprette en egen nettside på sosiale 

medier, der studentene kan dele sine erfaringer. Andre forslag var å bruke informasjonsskjermer 

på UiO til å fremme reparasjon, på den måten vil flere få med seg at det er mulig å låne settet. 

Tidlig i casestudien ble det laget plakater for å informere om at verktøy var tilgjengelig for 

utlån, men dette hadde trolig lite effekt på studentene. Dette kan skyldes lite interessant 

fargebruk og dårlig tekstvalg. Plakatene som ble laget for å reklamere for reparasjonssettet, var 

sammensatt av grønne og blå farger og hadde en kort tekst. For å fange oppmerksomhet til 

studentene burde fargene vært mer blikkfangene, dette kan oppnås ved blant annet bruk av 

sterke farger, som for eksempel rød. Når det gjelder tekst, kan det være lurt å bruke mer 

informasjon. Det kan også være effektivt å bruke nudge som spiller på sosiale normer, ved å 

skrive at mange allerede har reparert og lyktes med det. Ved å inkludere informasjon med 

eksempler på hvor lang tid en enkel reparasjon tar, kan man oppnå å gi studentene følelsen av 

empowerment. Som kan føre til følelse av å være i stand til å gjennomføre en reparasjon på 

egenhånd.  

Som nevnt over, for å få studentene til å reparere, er det viktig å senke terskelen i begynnelsen 

av overgangsfasen. Da kan det være lurt å ha en ekspert tilgjengelig på biblioteket til faste tider, 

for å kunne bistå med hjelp eller ved å arrangere egne fiksefester på IFI biblioteket. Både bruk 

av eksperter og gjennomføringen av fiksearrangementer kan bidra med kompetansen for 

reparasjon og hjelpe til å diagnostisere problemet med mobiltelefonene. Mangel på dette ble 

antatt til å være en hindring for motivasjon for å endre holdninger mot reparasjon. Forslagene 

kom under workshopen, og kan støttes av Wilhite (2012), se seksjonen 2.2der forfatter gir 

eksempler på sosiallæring, enten ved å delta i en aktivitet og ved å få tilbakemeldinger og 

veiledning under deltagelsen. Dette støtter forslaget om at ved å ha en ekspert til stedet, synker 

terskelen for studenter uten erfaring med reparasjon fra før av. Ved å gjennomføre sin første 

reparasjon med en ekspert til stedet, eller ved å observere andre, kan man føle seg tryggere og 

følelsen av empowerment vokser.  

I tillegg til å øke interesse blant studenter og gi mulighet til å få hjelp til å reparere ved gjennom 

eksperter, er det et annet utfordringer som også bør vurderes; forenkle prosessen med å bestille 

erstatningsdeler. For informanten min fra casestudien, var problemet med å stole på selgere, det 

var tvilsomt hvilken kvalitet det var på delene og prisen varierte mye. Ved å fjerne denne 

usikkerheten, kan terskelen senkes og motivasjonen økes.   
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Et annet forslag som kan være aktuelt er å ha eldre mobiler liggende på biblioteket, tilgjengelig 

for studenter som ønsker å øve seg på reparasjon. Etter forsøket kan studentene enten sette 

mobilen sammen eller demontere mobilen helt for å forenkle resirkulasjonen av alle elementer. 

Det kan ofte være skremmende å reparere første gang, spesielt hvis mobiltelfonen har en verdi 

på flere tusen kroner. En enkel sak som å bytte ut skjerm kan plutselig ende med at man 

ødelegger et verdifullt element som gjør at mobilen ikke er reparerbar lenger. Å la studentene 

teste sine evner og prøve og feile på en test-mobil, kan bidra til at flere vil både tørre å prøve 

samt muligens lykkes med reparasjon av egen mobil. I casestudien, svarte 22 av 23 personer at 

de legger mobiler som ikke lenger er i bruk i skuffen. Et forslag kan være å gjøre det mulig for 

studenter å levere inn gamle mobiler på Universitetet i Oslo. Ved liten respons, kan en gi 

belønninger i starten, som f.eks. gratis middag i kantinen på UiO, for å øke motivasjon og skape 

oppmerksomhet rundt det. Dette kan motivere til å ta mobilene ut av skuffene som blir brukt til 

et godt formål.  

Når man har nådd målet med studentene ved instituttet for informatikk ved UiO, kan man 

kopiere praksisen og gjennomføre den på andre institutter og senere ved hele universiteter. 

Dette vil gi grunnlag for en overgangsperiode man må igjennom for å realisere det langsiktige 

målet.     

 

 Langsiktig mål 

Når man har klart å nå det kortsiktige målet: å øke studentenes bevissthet rundt reparasjon, er 

det langsiktige målet å endre holdninger til reparasjon hos resten av befolkningen. 

Virkemidlene som skal brukes for å oppnå det langsiktige målet vil være lignende praksis, men 

vil treffe befolkningen som helhet. Jeg ser på informatikkstudenter som mer villige til å foreta 

reparasjon, og antar derfor at for å motivere resten av befolkningen kreves det større tiltak. I 

overgangsperioden, for å nå det langsiktige målet, vil jeg anbefale å bruke nudges som et 

virkemiddel for å "dytte" mennesker i riktig retning. Forslag under er basert på nudges beskrevet 

i seksjon 3.2.5;  

1. Default rules – Som beskrevet tidligere, er denne nudgen, muligens den mest effektive. Et 

forslag vil være å inkludere reparasjon som en del av pensum på ungdomskolen. På den måten 

kan ungdommer få kunnskapen og kompetansen til å reparere både mobiltelefoner og annen 
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småelektronikk. Ved å ha dette som en del i utdanningsløpet, unngår man problemet med at 

forbrukere ikke tørr å reparere fordi de tviler på sin egen kompetanse   

3. Increases in ease and convinience – Som nevnt tidligere er det nødvendig å gjøre det så enkelt 

som mulig for befolkningen å gjennomføre en reparasjon, for å øke motivasjon til å sette i gang. 

Det innebærer enkel tilgang på verktøy og reservedeler, god oversikt over delene på innsiden 

av mobilen samt gode muligheter for resirkulasjon av mobildeler.  

4. Warnings, graphic or otherwise & Informing people of the nature and consequences of their 

own past choices. Mange mangler nok informasjon til å kunne bedømme sin egen handling, de 

ser ikke hva som er galt med å kjøpe seg en ny mobiltelefon. De fleste av oss er klare over 

konsekvensene ved røyking, men det samme kan en ikke sies om nedbryting av elektronikk. I 

tillegg, kan det være et problem at de som er kjent med problemet, ikke vet hvilke tiltak som 

bør gjøres. En idé som ble inspirert av advarselen på sigarettpakker er å ha advarsel på en 

emballasje ved kjøpe av en ny mobiltelefon. Gjennom et grafisk bilde med tekst, kan man få 

oppmerksomhet fra forbrukere til å formidle kunnskap. På pakningen til mobiltelefonen kan 

man inkludere informasjon om hva man kan gjøre for å best ta være på den nye mobiltelfonen 

sin, for å ha den lengst mulig (Figur 21). Dette kan da inkludere tips til vedlikehold, reparasjon 

og resirkulering. 

 

Figur 21 Eksempel på en advarsel på en mobiltelefoneske. Sandra K. Murzynowska. 2019 

 

5. Reminders. Alle bileiere er kjent med at når en varsellampe begynner å blinke eller lyse betyr 

det at en komponent i bilen er ødelagt eller krever nærmere inspeksjon. En idé er da å ha en 

lignende funksjon i alle mobiltelefoner som kan gjennomføre en analyse av funksjoner og 
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opplyse eieren om hva som er i veien og eventuell fremgangsmåte for å fikse feilen. 

Gjennomfører man ikke reparasjonen vil varselet komme opp med jevne mellomrom. 

I tillegg til bruk av nudgene, er det viktig å se på garanti reglene slik at forbrukere ikke mister 

garantien på produktene dersom de forsøker å reparere selv. Ved en mindre feil på produktet er 

dette avskrekkende og forbrukeren mister motivasjon til å reparere. Å prøve å reparere selv 

burde bli belønnet istedenfor å bli straffet. Et forslag er å endre garantiretningslinjer for å støtte 

reparasjon foretatt av forbrukeren selv.  

Et sentralt tema for meg er bærekraftig interaksjonsdesign, for å komme med forslag til 

overgang mot et bærekraftig mobileierskap. I casestudien, et av funnene var at kompetansen til 

å gjennomføre reparasjon av mobiltelefoner, ikke var tilstrekkelig for å lykkes i alle tilfeller av 

reparasjon. Mobiltelefoner bør designes på en bærekraftig måte og tilgjengeliggjøre en enkel 

fremgangsmåte for reparasjon. Ved hjelp av interaksjonsdesignsprinsipper, kan man få 

forbrukere til å handle på en bærekraftig måte, uten at det går på bekostning av en god 

brukeropplevelse. Målet for denne oppgaven er at befolkningen lever med et bærekraftig 

eierskap, uten å at det kreves for mye av dem som forbrukere. Jeg tror at ved å tilrettelegge for 

reparasjon, vil de fleste forbrukere forsøke å reparere mobiltelefonene sine selv. En 

interaksjonsdesigners sin rolle er å finne ut brukernes behov og sikre at disse er dekket når en 

bruker skal ha interaksjon med et nytt, bærekraftig system som i dette tilfellet er å reparere sin 

mobil. 
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 Fremtidsvisjon 

I denne delen vil jeg komme med en beskrivelse av en ideell fremtid, der forbrukernes 

holdninger til reparasjon har endret seg og mennesker praktiserer bærekraftig eierskap. 

Visjonen for denne oppgaven er at forbrukere innser alvoret med dagens forbruk av elektronikk 

og på den måten endrer dagens bruk-og-kast mentalitet.  

 

Future scenario 

Det er en sen høstdag i Oslo, Kaja, første års student i programmering, går ned trappen ved 

inngangen til Ole Dahls hus. Mens hun går ned trappa, ser hun som vanlig på 

informasjonsskjermen som lyser foran henne. Det er noe nytt på skjermen denne dagen, hun ser 

en reklame for et reparasjonssett for mobiltelefoner, som kan lånes på biblioteket. Dette var jo 

midt i blinken, da hun har for en uke siden mistet mobilen slik at skjermen knuste. Kaja ser 

bilder av studenter mens de reparerer og de virker veldig fornøyde. Før hun rekker å tenke 

"Dette er ikke noe for meg, jeg har aldri gjort noe sånt før", kommer det opp på skjermen hvor 

mye tid det tar, hvor man kan bestille deler og ikke minst, at man kan spare penger. I tillegg 

står det nederst på skjermen at man hver tirsdag mellom 16 og 19, kan få hjelp av studenter som 

er erfarne reparatører. I det hun leser dette, får hun en følelse av motivasjon som strømmer 

gjennom hele kroppen, "Kanskje jeg også kan klare å bytte skjermen på mobilen min", tenker 

hun. Hun bestilte derfor ny skjerm fra en nettbutikk som var anbefalt av biblioteket samme 

kveld. Tirsdag neste uke, går Kaja inn på biblioteket med en ny skjerm i sekken og den knuste 

mobilen i hånda. Etter en time, går en fornøyd Kaja ut av biblioteket med en mobil med en 

skjerm uten en eneste ripe. Kaja ble motivert av hvor enkelt det var å reparere sin egen mobil, 

at hun bestemmer seg om å samle en gruppe venner fra klassen og starte fiksefester på 

biblioteket, for å hjelpe andre med reparasjon og lære dem om konsekvensene ved høyt forbruk. 

Etter noen måneder er samfunnet med studenter som fikser og hjelper andre ganske stort, og 

Kaja bestemmer seg, sammen med andre studenter, for å dra rundt til andre Universiteter for å 

holde foredrag om utfordringene ved dagens forbruk. 

Fem år senere har alle Universiteter og Høgskoler i Norge sine egne foreninger som arrangerer 

fiksefester månedlig, og de viser seg å være en stor suksess. Studenter over hele landet kan nå 

reparere småelektronikk, som de nå kan lære videre til sine venner og sin familie. Over tid blir 
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folk mer bevisste over konsekvensene ved eget forbruk og begynner å etterspørre 

mobiltelefoner som har en bærekraftig produksjonsprosess; bruker gjenbrukte ressurser, er 

enkle å reparere og som er tilrettelagt til å oppgradere mobilene sine. Dette fører til lavere 

konsum av tradisjonelle mobiltelefoner, og mer salg av mobiltelefoner som har tilrettelagt for 

bærekraftig eierskap. De små mobilprodusentene som har siktet seg inn på dette segmentet 

lenge, begynner å ta større markedsandeler. Når de de store produsentene ser synkende 

etterspørselen etter tradisjonelle mobiltelefoner, begynner også de å ta del av denne nye trenden. 

Med deres enorme ressurser og tilstedeværelse i mange markeder, videreutvikler de det 

bærekraftige konseptet og produktene blir tilgjengelige stadig større deler av verden. Etter hvert 

som produktene blir mer populære, oppnår man storskalafordeler og sammen med den økte 

konkurransen, senkes prinsene i markedet. Dette gjør at konsumenter i andre deler av verden 

nå får rimelige og gode alternativer til dagens, ikke reparerbare produkter. Den nye 

generasjonen av mobiltelefoner er bedre tilpasset reparasjoner og tilrettelagt for 

oppgraderinger, som gir mobiltelefonene et lengre liv. Så selv om mobilene kan være noe dyrere 

å kjøpe, vil de ved å være billige i bruk, være økonomisk gunstige valg over mobilens levetid. 

Dette gjør at mobiltelefonene ikke bare er et valg for miljøbevisste forbrukere, men at det også 

det økonomisk insentiv for å velge denne typen mobiler over den tradisjonelle og lukkede 

løsningen. På denne måten når denne typen mobiler massene og blir det nye normen for 

mobiltelefoner. Mennesker nå over hele verden lever etter prinsipper for et bærekraftig 

eierskap; mobilene blir lagd av resirkulerte materialer, eierne bruker og reparerer til de helt til 

slutt resirkulerer alle materialer. På den måten har man lite behov for nye mineraler og 

materialer for å lage nye mobiltelefoner, e-avfall fra mobiltelefoner blir ikke et problem lenger 

et økende problem.  
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7 Diskusjon 

En av grunnene til den korte levetiden til mobiltelefoner; er planlagt foreldelse. Det betyr at 

produktene er laget for å vare kortere enn de ellers kunne vare, eller ved at de er vanskelige å 

reparere. Dette er ledet av ideen om økt profitt ved at flere kjøper nye produkter oftere. En 

annen grunn til problemer med dagens forbruk, er manglende motivasjon og kunnskap hos 

forbrukere. I tillegg til problemene nevnt over, er det lite resirkulering av elektronisk avfall. I 

denne oppgaven har jeg fokusert på reparasjon og forlenget levetid til mobiltelefoner, et konsept 

jeg kalte for bærekraftig eierskap. Jeg startet arbeidet med oppgaven, med en hypotese om at 

forbrukere ikke hadde nok kunnskap, kompetanse og materialer for å reparere. Jeg ønsket derfor 

å finne ut hvordan man kan gi motivasjon for å endre holdningene til reparasjon. Etter å ha 

jobbet med oppgaven ser jeg at dette kan stemme, men roten til problemet samt løsningen ligger 

både hos forbrukerne og produsentene av mobiltelefoner. Jeg ser at økt motivasjon, kompetanse 

og tilgang på verktøy ikke er nok i seg selv for å endre holdning til reparasjon. Selv om 

forbrukere er motivert til å reparere og har fått den nødvendige kompetansen, er det fremdeles 

en mulighet at det kan oppstå komplikasjoner under reparasjonen. Gjennom casestudien fortalte 

en profesjonell reparatør om utfordringene med reparasjon av enkelte mobiltelefoner, fordi de 

er bygget opp på kompliserte måter. Det er mulig å reparere disse, men slike reparasjoner krever 

ofte høyere kompetanse om reparasjon, som kan oppnås ved å ha utført utallige reparasjoner 

tidligere. Dette er noe som ikke kan forventes av en vanlig forbruker og øker derfor sjanse for 

en mislykket reparasjon i slike tilfeller. Jeg ser derfor at ansvaret for å endre dagens praksis 

ligger både hos forbrukerne og produsentene. Å øke motivasjonen hos forbrukere, kan være det 

første steget mot endring, slik det er beskrevet i fremtids scenario (seksjon 6.4). Økt kunnskap 

til forbrukere sammen med et ønske om å eie en reparerbar mobiltelefon, er muligens det som 

kan bidra til å minske forbruket av mobiltelefoner i fremtiden. Mobiltelefonene kan da blir 

produsert på en bærekraftig måte, som tilrettelegger for andre aspekter ved et bærekraftig 

eierskap, som er reparasjon, resirkulering og gjenbruk.  

Miljøutfordringer er et tema som blir stadig mer diskutert og i denne oppgaven bidrar jeg til 

denne diskusjonen ved å presentere det nye konseptet: bærekraftig eierskap. Da teknologi 

spiller en stadig viktigere rolle i dagens samfunn, kaster denne oppgaven lys på temaet som 

først ble tatt opp av Blevis (2007), nemlig en interaksjonsdesigners rolle i et bærekraftig 

samfunn. I tillegg, bidrar denne oppgaven til utforskning av transition design som en metode 
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for å designe for en bedre fremtid. Da transition design er en relativt ny metodologi, kan denne 

oppgaven hjelpe med å undersøke nytteverdien den har i denne prosessen.  

 

 Valgte metoder 

Det har blitt brukt en blanding av flere metoder for å samle inn data til denne oppgaven. 

Grunnen til dette er at det gir flere synsvinkler på problemstillingen og mangfoldig data. Disse 

metodene var spørreundersøkelse, intervju, observasjon og workshop. Intervjuene samt de to 

første spørreskjemaene, ble brukt til å kartlegge behovet for en reparasjonstjeneste, noe som ga 

et godt grunnlag for utformingen av tjenesten på biblioteket ved UiO. Metodene observasjon, 

workshop og det siste spørreskjemaet, ble brukt for å evaluere tjenesten etter at den var etablert. 

Metodene har gitt gode resultater og har bidratt til bedre forståelse for en tjeneste som støtter 

reparasjon av mobiltelefoner.  

Selv om de valgte metodene har gitt gode resultater, er det i etterkant mulig å se at ting kunne 

vært gjort annerledes. Gjennom oppgaven kom det ikke frem hvor mye kunnskap forbrukere 

har om dagens miljøutfordringer og konsekvensene ved deres handlinger. Tidligere i oppgaven 

skrev jeg at mennesker som deltar på fiksefester har kunnskap om dette og en positiv holdning 

til reparasjon. Av den grunn bør det undersøkes nærmere om forbrukere og studenters holdning 

til reparasjon skyldes manglende kunnskap eller om det er andre faktorer som påvirker dette. 

Det hadde da vært gunstig for oppgaven å finne ut hvilke faktorer det er snakk om og hvilke 

tiltak som kan få frem en endring i holdningene deres. For å samle inn disse dataene kunne det 

brukes dybdeintervjuer med forbrukere innen målgruppen.  

Workshopen som ble gjennomført for å evaluere reparasjonstjenesten, førte med seg flere gode 

forslag som ble brukt i kapittel 6. Å gjennomføre en ny workshop med forbrukere i stedet, bør 

vurderes for å finne ut hva folk tenker om forbruket sitt og hva man kan gjøre for å innføre en 

endring. Ved å arrangere en workshop, kan man sammen med målgruppen (stakeholders) 

designe tjenesten, noe som potensielt kunne gi bedre resultater.  

I tillegg til forslagene over, bør reparasjonstjenesten forsøkes å forbedres. Et aspekt som ble 

nevnt tidlig i oppgaven, men som ikke ble vurdert i forhold til tjenesten, er avfallshåndtering. 

Det har ikke blitt tatt forbehold om hvor studentene som vil ta tjenesten i bruk, skal kaste og 
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resirkulere avfallet etter reparasjonen. Slik informasjon bør være inkludert på informasjonsarket 

i boksen med verktøy. I tillegg burde informasjonsarket inneholde mer informasjon om HMS 

for å sikre en trygg reparasjon. Det er viktig å få avklart hvilke typer reparasjoner forbrukere 

selv kan gjennomføre på grunn av faren en utsetter seg selv for, samt faren for å ødelegge 

produktet som igjen kan gå utover garanti og kjøpsloven.  

 Kunnskap og kompetanse som støtter bærekraftig 

eierskap 

Første forskningsspørsmål (seksjon 1.2) som ble stilt i begynnelsen av denne oppgaven var: 

Hva er viktig for å støtte bærekraftig eierskap i forbindelse med reparasjon? 

Gjennom arbeidet med casestudien og bakgrunnslitteraturen: Wakkary et al. (2013) og Shove 

et al. (2012) (seksjon 2.1), var det flere faktorer som pekte seg ut som viktige for å få forbrukere 

til å reparere sine produkter fremfor å kjøpe nye. Det som er viktig for å støtte bærekraftig 

eierskap i forbindelse med reparasjon, er kunnskap og kompetanse, sammen med enklere 

tilgang på verktøy og reservedeler.  

Reparasjon av mobiltelefoner er en handling som er fremmed for mange og som kan gjøre det 

skummelt til å begynne med. Det er fordi de ikke har kunnskapen om miljøkonsekvensene ved 

kast av mobiltelefoner, som gjør at forbrukerne mangler motivasjon til å handle, i dette tilfellet: 

reparere. Men kunnskap om problemet er ikke nok i seg selv, man har også behov for den 

nødvendige kompetansen, som er evnen til å utføre handlingen. I tillegg til de mentale 

aspektene, trenger man også tilgang på materialer, som her betyr verktøy, reservedeler og et 

sted å gjennomføre reparasjonen. Basert på arbeidet med oppgaven og kunnskapen jeg har fått, 

kan det se ut som at kombinasjonen av de tre elementene; kunnskap, kompetanse og materialer, 

kan bidra til økt reparasjon. Disse faktorene alene er dog ikke tilstrekkelig for å endre 

forbrukeres holdninger til reparasjon. En bedre tilnærming til bærekraftig utforming av 

mobiltelefoner, vil være nødvendig i fremtiden, for å unngå mulige komplikasjoner ved 

reparasjon. Økning i interessen for reparasjon blant forbrukere kan bidra til å gjøre 

produksjonspraksisen mer bærekraftig. Bærekraftig produksjon kan igjen, bidra til å påvirke 

andre aspekter ved bærekraftig eierskap, som: gjenbruk og resirkulering (Figur 6). Bærekraftig 

produksjon av mobiltelefoner, kan gjøre det lettere for forbrukere å gjennomføre en reparasjon 
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og senere resirkulere mobilen, slik at de resirkulerte elementene kan bli brukt til å produsere en 

ny mobiltelefon. 

 

 Mobilreparasjon ved UiO som en tjeneste for 

bærekraftig eierskap 

Det andre forskningsspørsmålet handlet om tjenesten som kan støtte bærekraftig eierskap; 

Hvordan kunne en tjeneste som støtter bærekraftig eierskap se ut i praksis? 

For å se på en tjeneste som kan støtte bærekraftig eierskap i praksis, har jeg sett på et 

reparasjonssett til mobiltelefoner. Tjenesten skulle gjøre det mulig for studentene ved 

Universitetet i Oslo å låne et verktøysett fra biblioteket på Instituttet for informatikk. Etter å ha 

jobbet med casestudien, kan de se ut som det er lettere å reparere mobiltelefonene sine om man 

har riktig verktøy (seksjon 5.4.4). Studentene som har testet tjenesten har gitt utrykk for at de 

ikke manglet noe, og at innholdet var tilstrekkelig for å gjennomføre reparasjonene deres. 

En begrensning ved studien var få informanter til datainnsamlingen som kunne ha påvirket 

resultatene i studien og videre forslag for overgangsfasen. Flere eksperter samt folk som har 

forsøkt reparasjon selv kunne mulig gi mer mangfoldig innsikt. Som for eksempel innsikt i valg 

av verktøy eller bruk av virkemidler for å spre kunnskap og kompetanse blant studentene. Dette 

gjorde at responsen til tjenesten var ensidig, da alle respondentene var fornøyde med tjenesten. 

Ved å ha flere respondenter i studien, kunne man få mer innsikt i hvordan man kan designe en 

ny praksis for reparasjon av mobiltelefoner. En annen begrensning for studien er også lite 

innsikt i hvordan reparasjonene ble gjennomført. Ved å observere studenter i en 

reparasjonsprosess, kunne man se styrker og svakheter ved tjenesten på UiO. Dette kunne gi et 

bedre bilde av hvordan tjenesten fungerer, som kunne påvirke kartlegging av anbefalte tiltak i 

kapittel 6. 
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 Begrensninger for økt interesse blant studenter 

Det tredje forskningsspørsmålet er koblet sammen med forskningsspørsmål 2 og tar for seg 

effekten av tjenesten; Kan tjenesten fra casestudien øke interessen til å reparere hos 

målgruppen? 

Flere måneder etter at verktøysettet ble tilgjengelig til utlån, har kun to personer lånt settet. 

Dette kan tyde på at tjenesten alene ikke er nok til å øke interessen hos studentene til å reparere. 

Når man designer en tjeneste er det viktig å fokusere på flere møteplasser mellom kunden som 

er studenten og leverandøren som er biblioteket (seksjon 2.7) jo flere møtepunkter mellom disse 

jo bedre kan tjenesten bli. Møteplassene i denne tjenesten er alt fra selve utlånet, der studentene 

bruker tjenesten, til markedsføring, der studentene hører om verktøysettet. Lite interesse for 

verktøysettet på biblioteket kan tyde på dårlig markedsføring, slik at studentene ikke var klar 

over at det fantes et slikt tilbud og lite kunnskap innenfor problemomfanget. For å øke 

interessen for tjenesten burde man forsøke med å reklamere mer for settet for å gjøre studentene 

mer oppmerksomme på muligheten for utlån. Dette kunne ha gitt bedre resultater ved 

datainnsamling og mulighet til å observere reparasjon utført av studenter. Dette kunne gi mer 

omfattende og målbare resultater fra casestudien, som igjen kunne gi et bedre bilde av tjenesten.  

Tilgjengeliggjøring av plass og verktøy, sammen med kunnskap om økt forbruk og dets 

konsekvenser i tillegg til reparasjonskompetanse, kan bidra til å endre holdninger mot 

reparasjon hos studentene. Økning av bevissthet og kunnskap, kan igjen øke motivasjonen og 

interesse for reparasjon hos målgruppen. 

 

 Transition design som en tilnærming for et bærekraftig 

eierskap 

Det siste forskningsspørsmålet tok for seg en annen tilnærming til bærekraftig eierskap; 4. Er 

det andre tilnærminger og designmetoder som kan gi et bedre resultat? 

Det ble brukt transition design og future scenarios for å se på bærekraftig eierskap. Ved å bruke 

transition design som metodologi, kan man enklere designe overgangsperioden til en fremtid 

og ved å bruke future scenarios kan man lage scenario for bærekraftig eierskap i fremtiden. 
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Gjennom virkemidler anbefalt for overgangsperioden, kan man nå visjonen for fremtiden, som 

igjen vil få frem en atferdsendring. Da man bruker et helhetlig syn på problemstillingen ved å 

bruke transitions design, kan man enklere tilpasse metoder og virkemidler som kan bli brukt 

for å innføre endringer. I tillegg, kan man bruke dette rammeverket, jobbe systematisk med å 

endre på tilnærmingen og virkemidler man bruker for å jobbe med problemstillingen. Transition 

design og future scenarios forklarer bruk av bærekraftig eierskap i fremtiden som motivasjon 

for å redusere forbruket. 

En begrensing for resultater, kan være lite involvering av stakeholders i casestudien og 

planleggingen av overgangsperioden. Engasjering av stakeholders kan være en stor fordel ved 

arbeid med et wicked problem, som nevnt av Irwin (2018): 

 Transition Design argues that stakeholder relations can be seen as the 

“connective tissue” within a wicked problem, and failure to address these 

concerns and complex relations, are barriers to problem resolution. (Irwin, 

2018, s.970) 

På grunn av begrensninger i studien, var det ikke mulig i denne oppgaven å inkludere flere 

stakeholders. Jeg ser dog at transition design, kan være en god tilnærming til å inkludere 

stakeholders som da kan gi gode resultater for å jobbe mot en bærekraftig fremtid. 

 

  Videre arbeid 

For videre arbeid mot endring av dagens praksis, vil jeg anbefale bruk av transition design 

rammeverket i en iterativ prosess for å validere virkningen av metodene for overgangsperioden. 

I tillegg, er en anbefaling å undersøke kjønnsforskjeller i reparasjonsmiljøet. Under 

litteraturgjennomgangen, fanget artikkelen til Rosner & Ames (2014) oppmerksomheten min, 

ettersom de har funnet at det var forskjell på gutter og jenter i forhold til hvilken plass de tar 

innenfor teknologifeltet: 

At both sites, by articulating differences between material practices of craft 

and technology tinkering, participants distinguished male and female 

competencies and reaffirmed divisions between gendered metaphors for 

technology design, e.g., low-tech and high-tech, soft and hard, gentle and 
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rough, shy and fearless, and so on (…) Our account corroborates this 

literature and extends it to two new sites of repair-work that highlight the 

stubborn nature of these inequalities, particularly the ways that gender norms 

are collaboratively reinforced in practice. (Rosner & Ames, 2014, s.329) 

Ettersom teknologi alltid har vært sett på som mannsdominert, kan det tenkes at man burde 

bruke målgrupper delt inn etter kjønn, for så å bruke forskjellige virkemidler for å nå dem. Det 

er derfor interessant å se om det er en tydelig skjevhet i kjønnsbalansen blant forbrukere. Skulle 

det vise seg at det er forskjell på menn og kvinner i forhold til reparasjon og deres motivasjon, 

burde man revurdere virkemidlene man bruker for å oppnå fremtidig ending. Ut ifra mine data, 

kan jeg ikke se noen tendens til at menn er mer villig til å reparere enn kvinner, men jeg ser at 

majoriteten av de som har tatt steget fra villighet til å faktisk reparere er menn. 

Datainnsamlingen, gjennomført i denne studien er dog ganske begrenset og videre forskning 

med mer omfattende studier av fenomenet, kreves. 

I tillegg til det konkrete forslaget, bør dypere utforskning av transition design metoder, bør 

jobbes videre med. Bærekraftig eierskap er et konsept som i denne oppgaven var sammensatt 

av bærekraftige handlinger, før, under og etter eierskapet av produkter. Dette er et nytt konsept 

og burde undersøkes videre. I denne oppgaven har det kun blitt sett på reparasjonsaspektet, men 

for å se på det helhetlige bildet, burde man undersøke alle aspekter ved bærekraftig eierskap. 

Med dette mener jeg produksjon, bruk, resirkulering og gjenbruk som igjen fører til ny 

produksjone.  

I dag kan det virke som om produsentene av mobiltelefoner, ikke er interessert i å lage 

produkter som enkelt kan la seg reparere. Dette kommer frem ved at produktene blir ofte laget 

på en komplisert måter ved å blant annet sette sammen mobilen med lim istedenfor skruer. 

Myndighetene må bevisstgjøres og stille krav til resirkulering og at produsentene må bidra til 

å redusere e-avfall. Forbrukere må ved sin kunnskap tvinge myndighetene til å stille til slike 

pålegg gjennom internasjonale samarbeid.  
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9 Appendix 

 Appendix 5 - Spørreskjema Restarters Oslo 
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 Appendix 1- Spørsmål intervju- reparasjonsbutikker 

1. Hvordan og hvorfor har du startet med mobilreparasjon? 

2. Hvilke verktøy bruker du mest? 

3. Hvilke verktøy er essensielle å ha i en verktøykasse? 

4. Er det noen deler som blir fortere ødelagt enn andre? 

5. Hva er de vanligste problemer kunder kommer med?  

6. Er det noe som ikke kan fikses? 

7. Hvor lenge tar en enkel reparasjon f.eks. bytte av skjerm? 

8. Hvilke telefonmodeller foretrekker du å fikse?  

8.1 Hvilke er vanskeligst å fikse? 

8.2 Hvilke er lettest å fikse? 

9. Hva er avgjørende for hvor lett reparasjon blir? 

10. Hva synes du om dagens mobiltelefoner? 

 Appendix 6 - Spørreskjema forbruker 
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 Appendix 3 - Informasjonsark for reparasjonssettet 
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 Appendix 4 - Plakat reparasjonssett 
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 Appendix 2 - Spørreskjema – student reparatør 
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