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1.	  Abstrakt/Sammanfattning	  
I denna uppsats har jag ämnat göra en kritisk fallstudie av Apples riskkommunikation 

kring iPhone 5c och dess miljöpåverkan. Detta innefattar ett holistiskt perspektiv av 

informations- och kommunikationsteknik i vardagen som medievetenskapen börjat 

inkludera allt mer. Det är vidare också ett exempel på hur utvecklingen av 

medietekniken börjat få en allt större uppmärksamhet. Främst från teknikjournalister 

men också, som redovisat i denna uppsats, från medieteoretiker. Anmärkningar och 

synpunkter som handlar om att dagens medieteknik hade kunnat göras miljövänligare 

än vad den gjorts. I denna studie har jag ämnat utforska och besvara frågan: 

 

– Hur kommuniceras iPhone 5c:s livscykel och hur kan denna kommunikation 

sättas i förhållande till den kritik som riktats mot dagens informations- och 

kommunikationsteknik?  

 
Genom att ha undersökt och samlat ihop de källor som behandlat kritiken inom miljö- 

och medieforskningen, har jag i denna uppsats kunnat värdera men inte avgöra 

slutgiltigt hur detta förhållande ser ut. Snarare har min uppsats inneburit en kritisk 

granskning som kan påbörja att belysa dessa komplexa samband.  

Jonas Jonsson skriver om företags olika kommunikationsstrategier där företag 

kommunicerar ut sin verksamhet för att bejaka kraven från allmänheten (Larsson, 

2008:135), men hur ska allmänheten veta vilka krav som ska/kan ställas på företagen? 

De ny-materiella medieteoretikerna har bevisat att det finns ett flertal 

ouppmärksammade faktorer som företagen borde ta hänsyn till (Parikka 2012:3).  

Med större spridning av denna kunskap kan vi bredda vår förståelsehorisont och 

hjälpa varandra att tillsammans ställa högre krav på företagen. Det jag kommit fram 

till är att det finns ett flertal problematiska faktorer och att iPhone 5c kanske inte är så 

miljövänlig som Apple påstått. Deras produktion må vara mer miljövänlig än andra 

företags, trots detta vill jag poängtera att studier som denna är viktig - speciellt då de 

visar på att företag definitivt kan göra mer än vad de påstår sig göra.  

 

Nyckelord: riskkommunikation, media arkeologi, planerat åldrande, black-box och 

livscykelanalys.  
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iPhone 5c: Den mörka sidan av dagens 
medieteknik 
En	  kritisk	  fallstudie	  av	  Apples	  riskkommunikation	  kring	  produkten	  iPhone	  
5c	  inom	  hållbar	  utveckling.	  

3.	  Inledning	  
 

In short, media are of nature, and return to nature – where the production 

process for our media devices, from screens to circuits, networks to interfaces, 

involves the standardization and mass-mobilization of minerals and other 

materialities (Parikka 2012:3). 

 

Jag ämnar i denna uppsats att undersöka och kontextualisera Apples 

riskkommunikation av iPhone 5c, eftersom jag tycker mig se en dubbelhet i nutida 

teknik inom hållbar utveckling, vilket jag kommer till senare. Apple är idag en av 

världens största smartphone-tillverkare, vilket gör det intressant att studera just en av 

deras produkter. iPhone 5c är en av de senaste och tillskillnad från de andra är den 

också gjord i plast. Det blir därmed intressant att fokusera på just iPhone 5c då den 

aktualiserar frågan kring valet av material. iPhone 5c är en smartphone som 

lanserades den 10 september 2013 tillsammans med en miljörapport som lagts upp på 

Apples hemsida (Apple 2013:1).  

 

Apple har på senare tid berömts och prisats för sina insatser inom miljön, bland annat 

av miljöorganisationen Greenpeace (Greenpeace 2014:7). Det Apple har fått beröm 

för har exempelvis handlat om deras reducerade miljöpåverkan i jämförelse mot andra 

företags produkter. Detta beröm tycker jag är intressant, eftersom jag samtidigt börjar 

se hur olika forskningsområden börjar uppmärksamma denna typ av tekniks brister. 

Perspektiv som bland annat berör huruvida produkterna är skapad med ett ”bäst-före-

datum” eller vars komponenter är specifikt sammansatta för att försvåra för 

privatpersoner att gå in och laga produkterna själv (Hertz och Parikka 2012:425). 

Eftersom dessa teorier och begrepp är relativt nya, har även många forskare inte 

hunnit operationalisera dessa än. Jag ser det därför intressant att applicera den så 
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kallade ny-materiella medieteorins bidrag och förlänga denna med en studie av 

Apples riskkommunikation. Även beforskningen av konsumtionssamhällets effekter 

har vanligtvis bedrivits ur miljö, sociala eller ekonomiska perspektiv. Jag ser därför 

en fördel i att lyfta fram de teorier som bidrar med nya synsätt och lösningar som 

tidigare inte fått lika stort utrymme. Detta hjälper oss att tillsammans skapa en mer 

sammanhängande uppfattning om hur verkligheten omkring oss ser ut. Passande nog 

har även medieforskningen ganska nyligen börjat ta ett mer holistiskt perspektiv, till 

exempel via medieforskarna Jussi Parikka och Ganetz Hertz som uppmärksammar 

just medieteknologins miljöpåverkan. Jag ämnar därför i denna uppsats att utöka och 

förlänga Hertz och Parikkas teorier eftersom jag tycker mig se en forskningslucka i 

dagsläget där det blir otydligt i hur medvetna dessa ”brister” är från företagens sida. 

Jag ser det därför nödvändigt att titta på en av Apples riskkommunikationer för att se 

på vilken nivå de valt att redovisa en iPhone 5c:s miljöpåverkan.   

 

Denna typ av studier blir även intressant då de ofta möter samma typ av problem som 

handlar om den svåra tillgängligheten av information om det valda studieobjektet. 

Eftersom de ofta handlar om ett kritiskt studerande av en kommersiell produkt kan de 

även ses som negativa för företagen då de kan påvisa på brister i deras produkter. 

Detta gör att informationen kring valda studieobjekt kan vara sekretessbelagd och 

svår att komma åt (Carlson och Pålsson 2011:82) vilket i min tolkning är en röd 

indikation i sig. Ifall informationen är svår att nå kanske den också har något att 

dölja?  

4.	  Syfte	  
Syftet i denna uppsats är att undersöka hur Apples riskkommunikation ser ut inom 

hållbar utveckling av iPhone 5c. Jag ämnar i denna studie att förmedla en mer 

övergripande bild av dagens medieteknik - teknik som alltmer kritiseras av 

medieteoretiker och uppmärksamma teknikjournalister. Tillsammans med PR-studier 

skulle detta holistiska perspektiv kunna bidra till att se produktens och det 

bakomliggande företagets handlingar i en större sfär.  

 

Jag kommer att hämta teorier från både publika relationer, hållbar utveckling och 

medieteorier. Några av de begrepp som jag valt att använda mig av är bland annat: 
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Media archaeology, planerat åldrande (planned obsolescence), black-boxing, 

extended producer responsibility, livscykelanalys och etikperspektiv. 

5.	  Frågeställningar	  
Huvudfrågan i denna uppsats är;  

 

- Hur kommunicerar Apple produkten iPhone 5c:s livscykel och hur kan denna 

kommunikation sättas i förhållande till den kritik som riktats mot dagens 

informations- och kommunikationsteknik? 

 
För att besvara denna huvudfråga har jag delat upp den i tre mindre frågor. Med hjälp 

av dessa kommer jag sedan att knyta an till de två olika led som jag ämnat dela upp 

min undersökning i. Jag kommer därför att besvara fråga 1 och 2 i den första 

undersökningen av ”Apples riskkommunikation av iPhone 5c”. Fråga 3 kommer jag 

sedan att besvara i den andra undersökningen ”kritik från oberoende källor”. I den 

senare delen kommer jag även att preciserar vilken typ av kritik som de oberoende 

källorna riktar mot dagens informations- och kommunikationsteknik. 

5.1.	  Apples	  riskkommunikation	  av	  iPhone	  5c	  
 

1. Hur framställs iPhone 5c i Apples riskkommunikation?  

2. Vilka perspektiv kan man tillämpa i bedömningen av huruvida Apples 

Riskkommunikation av iPhone 5c är korrekt eller felaktig? 

5.2.	  Kritik	  från	  oberoende	  källor	  
 

3. På vilket sätt menar denna kritik att iPhone 5c är konstruerad i relation till 

produktion/användning/återvinning? 

 
Jag kommer under arbetets gång att anta ett iterativt förhållningssätt och bli tvungen 

att gå tillbaka och komplettera data för att få ett så fruktbart resultat som möjligt. 

6.	  Material	  
I denna studie kommer jag att använda mig av två olika empiriska källor. Den första 

är Apples egen riskkommunikation som behandlar produkten iPhone 5c. Denna 

riskkommunikation är en tresidig rapport om iPhone 5c:s resursanvändning, 
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materiella innehåll och miljöpåverkan. Rapporten finns tillgänglig på Apples hemsida 

i skrivandets stund (även bifogad i bilagor).  

Den andra empiriska källan är olika teknikjournalisters artiklar som riktar kritik mot 

dagens medieteknik, bland annat mot iPhone 5c. Dessa artiklar har funnits tillgängliga 

på internet, vilket jag sedan valt ifrån urvalet att de ska behandla och konkretisera den 

kritik som lyfts fram i mina analysverktyg.  

 

En översikt av den empiriska datan: 

 

1. Apple (2013) ”iPhone 5c, Enviromental Report” 

Apples miljörapport på tre sidor där företaget presenterar vilken typ av 

miljöpåverkan som deras produkt iPhone 5c resulterar i. En miljörapport som 

publicerades i samband med produktens lansering den 10 september 2013. Tre 

sidor där Apple redogör med färger och diagram hur mycket och på vilka 

områden som produktionen av iPhone 5c resulterar i. De staplar även upp 

vilka farliga ämnen som iPhone 5c inte innehåller exempelvis arsenik, pvc och 

kvicksilver.  

 

2. Sam De Brito (2014) ”Telstra, we do not need a new phone every year” 

En kritisk artikel som behandlar problematiken i konsumtionssamhället och 

företagens roll inom detta. Artikeln är skriven av författaren Sam De Brito och 

handlar om det brittiska telefonbolaget Telstra och deras nya kampanj. Denna 

kampanj gick ut på att Telstra erbjöd sina kunder att skaffa sig ett abonnemang 

där kunden fick en ny smartphone var 12 månad. En deal de kallade för ”New 

Phone Feeling” och motiverade från företagets sida genom att deras kunder 

kunde få känslan av att öppna upp en ny produkt ur sitt emballage, ännu oftare 

(Brito 2014). 

 

3. Kyle Wiens (2013) ”Teardown: Apple’s Latest iPhones Are Not as Green as 

the Company Claims” 

En kritisk artikel där en iPhone 5c plockas isär av teknikjournalisten Kyle 

Wiens för att visa på att den inte är så miljövänlig som Apple påstått.  

Till exempel är det material som använts i skapandet av iPhone 5c ett relativt 
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svårt material att återvinna. Wiens tar i artikeln upp ett flertal olika faktorer  

inom exempelvis val av material och hur iPhone 5c är designad får den att se  

dåligt ut ur ett miljöperspektiv.    

 

4. Catherine Rampell (oktober, 29 - 2013) ”Cracking the trap, The New York 

Times” 

En kritisk artikel av journalisten och ekonomen Catherine Rampell där hon 

skriver om hur hon anser att Apple använder sig av planerat åldrande. Rampell 

tar även upp i denna artikel att hon blivit bemött av Apples service på ett 

särskilt sätt som uppmanat henne att köpa en ny iPhone istället för att reparera 

sin gamla.   

 

5. Ifixit.com (2013) ”Iphone 5c Teardown” 

En dokumenterad dissekering av produkten iphone 5c som utförts av Ifixit-

teamet. Denna dissekering är en steg-för-steg guide i 17 delar där de öppnar en 

iPhone 5c utifrån och inåt.  

 

6. Azom (2103) Polycarbonate (PC) (C15H1602) ”Plastic Recycling”  

En vetenskaplig databas där forskning kring råvaror och material publicerats.   

   
7. Adam Vaughan, The Guardian (2010) “Apple blocks iPhones from green 

ranking scheme” 

En artikel som handlar om hur Apple inte gått med på att deras produkter ska 

ingå i en betygsättning inom miljöpåverkan. En undersökning i Storbritannien 

som planerade att sätta betyg på samtliga smartphones för att se vilken som 

var miljövänligast. Apple motiverade detta beslut med att de rean utfört en 

liknande undersökning på sina produkter vilket de publicerat på sin hemsida. 

Artikelförfattaren Adam Vaughan publicerade därför denna artikel i syftet att 

påvisa hur vissa företag fortfarande undviker transparens.  

6.1.	  Materialproblem	  
Då jag främst grundar min studie på en mindre rapport är datan relativt mager. Jag ser 

den däremot som tillräcklig för att tillämpa dessa teorier och fortfarande få ett 

intressant resultat. Jag är även medveten om att de journalistiska texter jag använder 
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som empiriskt material är subjektiv data och inte forskning. De innehåller däremot 

konkretiseringar som både behandlar riskkommunikationen och tekniken i sig. De är 

därför intressanta att ha med i denna studie då de bidrar och stöttar diskussionen som 

de ny-materiella medieteorierna uppstått i.  

 

Valet av att undersöka Apples riskkommunikation och jämföra med 

teknikjournalisters motsatta bild, skulle i förhand kunna ses som en understrykning på 

att kommunikationen inte är felfri. Jag ser det däremot viktigt att sålla fram vad de 

olika empiriska källorna påstår och vad de ansett vara problematiskt. Även valet i att 

bara framhäva de kritiska rösterna i denna debatt kan te sig som ett icke objektiv 

förhållningsätt eller smutskastning av ett företag. Jag kan därför påminna om att 

denna uppsats är en övergripande undersökning av iPhone 5c:s riskkommunikation 

och kritiken som riktats mot den typen av teknik.    

 

Det bör även tilläggas att det är Apple själva som uträttat och publicerat denna 

riskkommunikation. Detta ställer frågan om allt i undersökningen redovisats i denna 

rapport. Exempelvis om de hade upptäckt något hälsovådligt med sin produkt, hade 

de då valt att förmedla detta? (Larsson, 2008:140).  

7.	  Bakgrund	  

7.1.	  Kritik	  mot	  iPhone	  5c	  och	  dagens	  informations-‐	  och	  kommunikationsteknik.	  	  
Den kritik som riktats mot iPhone 5c och denna typ av teknik berör områden som 

exempelvis val av material, användning och återvinning. Exempelvis publicerades 

artikeln ”Teardown: Apple’s Latest iPhones Are Not as Green as the Company 

Claims” den 20 november 2013 på nyhetsportalen Wired. I denna artikel påstår 

teknikjournalisten Kyle Wiens (2013) att iPhone 5c inte är så miljövänlig som Apple 

fått den att framstå. Wiens menar nämligen att det finns ett flertal punkter i 

exempelvis design och material där iPhone 5c brister. Detta stämmer även in på den 

bild som Hertz och Parikka (2012:428) framställer om iPhone 5c – en produkt med ett 

inbyggt planerat åldrande, vars teknik stängts in i en ogenomtränglig ”svart låda”. 

Förutom black-boxing och planerat åldrande har även Hertz och Parikka (2012:425-

426) kritiserat denna teknik för dess tydliga samband till växande avfall. Detta 

samband kallar de även för media garbology eller som uppsatstiteln anspelar på: the 
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dark side of new materialism (Parikka 2013). Carlson och Pålsson (2011:24) pekar 

också på det elekroniska avfallet när de skriver om nödvändigheten av 

livscykelanalys. Carlson och Pålsson (2011:12) menar även att detta är ett resultat av 

att smartphones idag har blivit till en modepryl i dagens samhälle, vilket resulterar i 

att vi ersätter våra produkter tidigare än nödvändigt och brukar dem inte till sin fulla 

livslängd. De pekar även på globaliseringen och hur denna teknik idag kan ses 

påverka människor och miljö runt om i hela världen, med tanke på dess komplexa 

produktion i olika länder (Pålsson och Carlson 2011:29). 

 

Detta kan vi även läsa om i artikeln ”Cracking The Apple Trap” som publicerades i 

The New York Times den 29 oktober 2013. Där påstår författaren och ekonomen 

Catherine Rampell, likt Hertz och Parikka (2012:425), att Apple medvetet använder 

sig av ett planerat åldrande (Rampell 2013). Hon tillägger även i artikeln att hon själv 

blivit bemött från Apples Service med att det är enklare och billigare att uppdatera till 

en ny telefon (ibid). Detta visar på en ”lösning” som även passar in i beskrivningen av 

ett kapitalistiskt reglerat samhälle som Parikka menar att vi har som norm idag. En 

fetischisering av ”nyhetens behag” uppmuntrar till högre konsumtion och snabbare 

kassering av äldre produkter (Parikka 2012:6)  

7.2.	  iPhone	  5c	  
Produkten iPhone 5c kommer i denna uppsats att föregå som ett exempel på modern 

medieteknik och hur den kan sättas i ett större perspektiv. Jag kommer med hjälp av 

denna produkt kunna öppna upp för diskussion om hur livscykelanalys och ny-

materiell medieteori är viktig för att ta ett större grepp om informations- och 

kommunikationsprodukter och deras påverkan. iPhone 5c blir därför i denna studie ett 

objekt att tänka med. 

8.	  Tidigare	  forskning	  
I denna uppsats har jag valt att lyfta fram de teorier som behandlar dagens 

medieteknik inom hållbar utveckling, bland annat de ny-materiella medieteorierna. 

Jag har sedan valt att sammanföra dessa teorier med pr-studier och hållbar utveckling 

då jag ämnar ta reda på hur Apples riskkommunikation står i relation till dessa teorier. 

Då många av de teorier och begrepp är relativt nya, har även forskningen än inte 
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hunnit operationalisera dessa än. Några av de teorier och begrepp som jag mött under 

arbetets gång men som inte kommer att operationalisera i denna uppsats är:  

8.2.	  E-‐materialization	  
Jussi Parikka (2012) skriver I boken “Medianatures – The materality of information 

technology and electronic waste” om hur dagens teknik bidragit till effektivisering 

inom E-materalization. Detta är ett begrepp som går ut på att internet lyckats ersätta 

ett flertal fysiska ting och objekt idag. Detta minskar i sin tur de utsläpp och 

föroreningar från de massproduktioner och masstransporter som tidigare försett oss 

med produkter och information (Parikka 2012:14-15). Parikka förespråkar däremot 

hur vi skulle kunna studera en särskild produkts computational cost. Detta begrepp 

handlar om att varenda liten internetsökning konsumerar energi, eftersom den 

bearbetar information som förvaras i hallar som i sin tur förbrukar energi. Studier 

inom computational costs skulle kunna kartlägga en produkts energianvändning för 

att därefter räkna ut dess miljöpåverkan (Parikka 2012:10-12). 

8.3.	  Hård/mjuk	  förorening	  
Parikka hänvisar också denna bok till filosofen Michael Serres modell som går ut på 

en uppdelning i hård och mjuk förorening. Den första handlar om alla de vätskor och 

gaser som läcker ut i naturen medan den andra (mjuk förorening) går ut på 

förstöringen av miljön genom reklam, skyltar och bilder som placeras ute i 

naturen. Det skulle därför vara intressant att se typer av företag som orsakar vilken 

typ av dessa två föroreningar. Till exempel för att se vilka företag som har störst 

påverkan på naturen idag genom ”mjuk” förorening.   

8.4.	  Eko-‐effektivitet	  
I boken ”Livscykelanalys, ringar på vattnet” kan vi även läsa om begreppet Eko-

effektivitet. Pålsson och Carlsson förklarar att alla produkter påverkar miljön på ett 

eller annat sätt. Därför kan man mäta eko-effektiviteten hos en produkt i hur mycket 

skada den gör i miljöpåverkan i relation till sin nytta. Man kan sedan göra jämförelse 

mellan nyttan och skadan för att ta reda på om något kan eller borde förändras för att 

förbättra produktens eko-effektivitet. Detta blir intressant när man sedan kan jämföra 

två liknande produkter för att se vilken av dem som är mest effektiv. Eko-effektivitet 

kan därför tillämpas då man ämnar ta reda på vilken produkt som är mest lämplig ur 

ett miljö- och samhällsnyttigt perspektiv (Pålsson och Carlson 2011:163-164).  
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9.	  Teoretisk	  ram	  
I detta teoriavsnitt kommer jag att redogöra för de olika analysverktygen jag ämnat 

tillämpa i min analys. De olika verktygen är hämtade från olika områden som: publika 

relationer, hållbar utveckling och medieteorier. Jag kommer här nedan att precisera 

analysverktygen enskilt i kategori av område: 

9.1.	  Publika	  relationer	  

9.1.1.	  Riskkommunikation	  
I boken ”PR på svenska” har Lars-Åke Larsson samlat ihop ett flertal svenska 

avhandlings- och forskningsprojekt för att få en tydligare bild av fenomenet publika 

relationer (Larsson, 2008:14). I denna bok får vi ur olika perspektiv en genomgång av 

publika relationer och dess innebörd. Med denna bok som underlag kommer jag att 

kunna se huruvida Apple använder sig av riskkommunikation och på vilket sätt, vilket 

skulle kunna påvisa om de bidrar till en bättre utveckling eller inte. Jonas Jonssons 

skriver om detta i kapitlet ”strategier i public relations – dilemman och möjligheter”. 

Jonsson förklarar riskkommunikation som en typ av kommunikation där företag 

förutser potentiella risker, hanterar dem och sedan förmedlar dem till allmänheten 

(Jonsson 2008:145). Detta kan ses som en form av ansvarstagande som blivit allt 

vanligare och som värderas allt högre hos allmänheten. Det inger även ett förtroende 

hos kunderna, vilket i sin tur bidrar till mer långsiktiga relationer och ett starkare 

varumärke (Jonsson 2008:135).   

9.1.2.	  Mixed	  motives	  
Det kan även i vissa riskkommunikationer framstå som att företaget använt sig av 

mixed motives, vilket är när det blir tydligt att företaget varit partisk i sin information. 

Det kan då istället skada företaget mer än att inte ha kommunicerat alls, eftersom 

företaget tolkats använda sig av en manipulativ kommunikation där deras 

vinstintresse gått först. Denna bild av ett manipulativt företag kan i sin tur resultera i 

ett förminskat förtroende hos allmänheten och därför också bli en ekonomisk förlust 

(Jonsson 2008:146). 

9.1.3.	  Kommunikationsstrategi 
Vi får även läsa om vilka typer av strategier ett företag kan använda sig av i 

förmedlingen av dessa risker. Det finns fyra olika typer. Den första kallas för 

”förebyggande strategier” och går ut på att kommunicera ut hur en viss fråga kommer 

att hanteras. Andra strategin heter ”offensiva strategier” och går ut på att man framför 
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brister hos konkurrenter för att få sin egen verksamhet att verka bättre. Sedan den 

tredje; defensiva strategier går ut på att skapa kampanjer för att reparera och förbättra 

exempelvis en skadad image. Sist har vi opportunistiska strategier vilket skulle kunna 

vara att företaget engagerar sig i aktuella frågor i världen för att öka sitt eget 

inflytande (Jonsson 2008:141-143).  

9.1.4.	  Etikperspektiv	  
Jonsson tar även upp de etiska faktorerna där han menar att företagen inte ska kunna 

säga vad som helst utan att det stämmer med hur de själva agerar (Jonsson 2008:135). 

Exempelvis skulle man då kunna använda sig av Andreas Jaruds (2008:172) 

etikperspektiv i denna bedömning. Det första etikperspektivet kallas för pliktteorier 

(deontologiska teorier). Med detta perspektiv så bedömer man utifrån ett företags 

handlingar om de är avsiktligt ”goda” eller ”onda”. Medan det andra perspektivet, 

konsekvensteori, går ut på att inte bedöma själva handlingen förrän man sett vilka 

konsekvenser handlingen fått. Man tittar därför på handlingarnas verkliga 

konsekvenser och bortser från om det varit ”goda” eller ”onda” (ibid). Det andra 

etikperspektivet, konsekvensteorier (teleologisk teorier) är det etikperspektiv som 

passar bäst in med den typen av studie jag ämnar göra. I texten problematiserar 

Jonsson även huruvida kommunikationsstrategier kan användas för att legitimera 

affärsmål som av allmänheten kan uppfattas som oetiska, icke-önskvärda eller farliga 

(Jansson 2008:140).  

9.2.	  Hållbar	  utveckling	  

9.2.1.	  Livscykelanalys	  
För att få en så holistisk bild som möjligt så kommer jag att använda mig av ett 

livscykelanalytiskt-perspektiv. Detta är ett perspektiv där man tittar på en särskild 

produkt från vagga till grav. En metod som är alltför omfattande för denna typ av 

analys vilket innebär att jag bara kommer att använda mig av dess tankesätt av en 

produkts påverkan i helhet. Detta hjälper mig att tydliggöra och koppla samman den 

materiella påverkan som medietekniken har i dagens samhälle, eftersom den 

innefattar en produkts hela livscykel istället för att bara se till dess påverkan genom 

konsumtion/användning (Carlson och Pålsson 2011:24). Vi får även en tydligare bild 

av vilka delar i livscykeln som Apple valt att kommunicera via sin 

riskkommunikation.  
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Carlson och Pålsson (2011:17) inleder boken ”Livscykelanalys, Ringar på vattnet” 

med att beskriva begreppet hållbar utveckling som mänsklighetens sökande efter 

praktiska svar på oron inför sin egen framtid. Detta begrepp handlar därför om viljan 

och strävan att mänskligheten skall utvecklas ekonomiskt och teknologiskt, men att vi 

måste göra detta utan att riskera att försämra det för oss eller efterkommande 

generationer. Begreppet hållbar utveckling börjar få en allt större plats inom 

samhällsdebatten (ibid.). 

 

Vi blir allt fler människor på jorden samtidigt som vi lär oss använda allt fler resurser, 

vilket resulterar i att vissa naturresurser redan håller på att ta slut (Carlson och 

Pålsson 2011:17). Dessutom finns effekter och negativa biverkningar från människans 

utveckling inom jordbruks- och industriproduktioner. Naturresurser som blir allt mer 

svåråtkomliga är exempelvis råoljan som förutses ta slut inom 100 år (Carlson och 

Pålsson 2011:27). 

 

Pålsson och Carlson skriver även om hur konsumentprodukter idag har en global 

påverkan och tar mobiltelefonen som ett exempel. De tar även upp att mobiltelefoner 

har blivit till en modepryl i dagens samhälle, vilket har blivit problematiskt då detta 

ofta resulterar i att produkten ersätts tidigare än nödvändigt och inte brukas till sin 

fulla livslängd (Pålsson och Carlsson 2011:12).  

 

En enstaka mobiltelefons resursanvändning är inte stor, däremot när denna 

mobiltelefon massproduceras får resursanvändningen en större betydelse (Carlson och 

Pålsson 2011:19). Exempelvis väger en mobiltelefon under 100 gram och innehåller 

då uppskattningsvis av 40 % metall, 40 % plast och 20 % keramer (ibid.). De hänvisar 

sedan till en undersökning som Svenska Dagbladet Näringsliv gjorde 2005. Denna 

undersökning visade på att det totala antalet mobiltelefonanvändare under 2005 var 

upp mot 2 miljarder. Vilket med större sannolikhet är ett större antal idag. Detta 

innebär att 2005 uppskattades den totala mängden tenn i mobiltelefonerna vara 4000 

ton. En mängd som kräver att man bryter mellan 1 till 16 miljoner ton malm. Den 

globala årliga produktionen av tenn är 140 000 ton och den totala mängden tenn som 

redan finns är 4 miljoner ton. Det innebär att mobiltelefonerna under 2005 motsvarade 
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3 % av det tenn som utvanns det året – men som också står för 0.1 % av det tenn som 

finns kvar att utvinna totalt (ibid.).  

 

Pålsson och Carlson (2011:24) förespråkar således användandet av metoden 

livscykelanalys (life cycle assessment). Detta är en analysmetod som ger inblick i hur 

produktionen och användningen av en viss produkt påverkar miljön. Det är ett 

perspektiv där man tittar på en produkts livscykel från vagga till grav och där man 

exempelvis börjar med att titta på en utvald produkts produktion (vagga) och vilka 

material och resurser som använts till hur produkten återvinns (grav). Områden som 

transport, oljeutvinning, malmbrytning, produktens energiförbrukning och utsläpp är 

exempel på faktorer som behandlas i en livscykelanalys.  

 

I och med dagens globalisering har nästan varje produkts livscykel en påverkan på 

människor och miljö. Detta kan exempelvis vara påverkan från produktens 

råvaruutvinning som sker i en världsdel eller dess process där material blir till enheter 

eller produktens slutexportort till ett land för försäljning. Dessa processer innebär att 

det är viktigt att vi begriper hur komplex en produkts är och för att sedan se vilka 

områden som påverkas mest (Pålsson och Carlson 2011:29). 

9.3.	  Medieteori	  
Den medievetenskapliga forskningen jag kommer att använda mig av är bland annat 

Ganetz Hertz och Jussi Parikka som tillsammans och enskilt bedrivit medieforskning 

inom hållbar utveckling. De riktar båda en tydlig kritik mot de stora företagen och hur 

deras intressen interagerar med miljövådliga processer. Hertz och Parikka skriver om 

att människor idag slänger mer än hälften av elektroniken än vad som är nödvändigt. 

Hertz och Parikka motiverar den ny-materiella medieteorin, eftersom den skulle 

kunna visa på varför just denna typ av teknik fallit ur tiden (Hertz och Parikka 

2012:425-426). 

9.3.1.	  Media	  arkeologi	  
Hittills, förklarar Jussi Parikka, har medieforskningen mest ägnat sig åt forskning som 

exempelvis innehållsanalys. Parikka menar att intresset av att inkludera ett mer 

holistiskt perspektiv inom medieforskningen har välkomnat ny-materiella teorier och 

begrepp. Detta innebär nya perspektiv och infallsvinklar som öppnar upp och gör det 

möjligt att studera medietekniken ur fler olika perspektiv. Exempelvis kan detta 
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perspektiv bidra med ekonomi-politiska studier av medieteknikens resursanvändning 

eller hur den globala handeln sett ut inom medieteknik (Parikka 2012:4).  

Hertz och Parikka skriver i texten Zombie media hur viktigt det är att vi studerar just 

det tekniska avfaller. Studier som de menar är en del i, vad som i bredare termer kan 

kallas just för media arkeologi, där man kartlägger de förbrukade och felförklarade 

medieteknikernas ekologi. Detta skulle ge oss en rikare kunskap och förståelse av 

mediakulturens utveckling (Hertz och Parikka 2012:1) och svara på frågan ”varför är 

ny teknik idag bortkastad imorgon?”. Detta perspektiv kan således bidra med nya 

alternativa synsätt inom områden som media, forskning och politik. Till exempel så 

uppmärksammas det att man måste börja tänka på medieteknikens materiella ekologi 

redan i produktionsstadiet. Exempelvis hur den designas och huruvida produkten 

stämmer in på black-box-teorin eller inte (Parikka 2012:4). 

9.3.2.	  Planerat	  åldrande	  
Hertz och Parikka går även in på begreppet planerat åldrande (planned 

obsolescence). Detta begrepp handlar om att dagens teknik kan tolkas vara 

producerad med ett förutsatt bäst-före-datum. Hertz och Parikka förklarar att detta 

produktionskoncept har sitt ursprung sedan 1932 då ekonomen Bernard London 

använde detta som förslag på hur man kunde få konsumenter att köpa mer. Planerat 

åldrande ansågs då kunna vara en utväg ur den ”stora depressionen”. Detta förslag 

genomfördes aldrig, men har senare blivit en populär metod hos kommersiella företag 

som velat höja sin försäljning (Hertz och Parikka 2012:425). 

9.3.3.	  Black-‐boxing	  
En produkt med ett planerat åldrande skulle till exempel kunna vara teknik vars 

modell är byggd som en ogenomtränglig ”svart låda”. Detta innebär således att endast 

företagen själva kommer åt och ingen privatperson själv kan byta ut något av 

teknikens komponenter. Exempel på black-boxing kan vara genom att använda 

plasthöljen, specialskruvar, eller speciella verktyg, vilket innebär att om tekniken 

skulle gå sönder är det bara företagen själva som kan öppna upp den utan att förstöra 

något. Ett typiskt exempel på dessa produkter som de själva tar upp är Apples 

produkter; iPhone och iPad (Hertz och Parikka 2012:428). 

 

Parikka (2012:6) skriver även i texten medianatures att det finns en illusion i 

dagsläget av att medier inte nödvändigtvis måste vara fysiskt materiellt. Vilket han 
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problematiserar då allt det elektroniska avfallet som den kommit med; har resulterat i 

flertal miljöhot som råder idag. Parikka (2012:8) tar som exempel denna medietekniks 

nedbrytningsprocess som resulterar i att arbetarna utsätts för ämnen som påverkar 

deras lungor och nervsystem (ibid.) Dioxiner är exempel på miljöfarliga ämnen som 

släpps ut vid förbränningen av denna typ av avfall (ibid.). Skadliga ämnen och 

material som läcker ut från en marknad som också ofta benämns i samband med 

dåliga arbetsförhållanden och underliggande politik (Parikka 2012:7). Parikka 

beskriver ekologin av dagens medieteknik som komplex, eftersom många produkter 

och komponenter är designade efter just denna black-boxing-modell. Denna ekologi 

accelereras även av samhällets norm som fetischisterar ”nyhetens behag”. Normer 

som uppmuntrar till högre konsumtion och snabbare kassering av äldre produkter 

(Parikka 2012:6).  

 

Parikka menar därför att vi inte får glömma hur komponenterna tillverkats och var 

deras mineraler ursprungligen kommer ifrån. Det kontroversiella ämnet coltan är ett 

exempel på omdiskuterade ämnen. Coltan bryts i Kongo och haft en väsentlig roll i 

produktionen av smartphones och spelkonsoler, men som börjat problematiseras allt 

mer (Parikka 2012:7). Parikka skriver även att genom att bara titta på de ämnen och 

material som finns i en vanlig dator, går det att se samband med hälsorisker. Till 

exempel ämnen som plaster, aliminium, nickel, kadmium och kvicksilver kan 

paralleller dras till skador som cancer, leverskador, njurskador, astma och bronkit 

(Parikka 2012:10-12). Till och med de kemiska reaktioner som uppstår i en CRT (tv-

skärm) kan ses som hälsovådliga och allergiframkallande (ibid). 

 

As for the materiality of media, perhaps it starts way before media are media. 

Media technologies can be understood as a long story of experimenting with 

different materials  (Parikka 2013). 

 

Parikka går sedan vidare och problematiserar mediehistoriens utveckling som 

mångtydig. Han poängterar att det inte bara är telegrafen, televisionen eller radion 

som har en mediehistoria. Utan även de ämnen och material som denna teknik byggts 

av har en historia inom medier. Ämnen som koppar, zink, selen och svavelsyra är 
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exempel på de ämnen som använts i olika medietekniker genom åren (Parikka 

2012:13).  

9.3.4.	  Extended	  producer	  responsibility	  
Extended producer responsibility är ett synsätt som Parikka menar att företag borde 

tillämpa mer. Detta koncept innebär ett utökat ansvar där företag tittar på sin egen 

produktion för att välja återvinningsvänliga material och förebygga framtida 

miljöpåverkan i deras produktion och produkter (Parikka 2012:16). 

9.3.5.	  Media	  garbology	  och	  ”the	  dark	  side	  of	  new	  materialism”	  
I forskningsartikeln ”Media zoology and waste management: Animal energies and 

medianatures” skriver Parikka (2013) om dagens informationsteknologi. Parikka 

menar att denna teknologi inte bara består av material och innehåll, utan även är en 

teknik som står i nära relation till skräp och avfall. Detta samband kallar Parikka 

förslagsvis för media garboloy. Parikka menar även att dessa samband är 

medieteknologins bieffekter eller som han själv kallar det; dark side of new 

materialism, för att understryka de negativa effekterna från dagens medieteknologi 

(Parikka 2013).  

9.3.6.	  New	  materialism	  
Parikka (2011:98) beskriver new materialism i texten ”new materialism as media 

theory: Medienatures and dirty matter” som ett perspektiv som går ut på att förklara 

de komplexa sambanden som olika material idag florerar i. Parikka tar som exempel 

hur olika mineraler som funnits i tusen år utvinns och hamnar i dagens medieteknik 

genom människoarbete och sedan säljs globalt över hela världen (ibid.). Produkter 

som dessutom efter en kort tids användning ersätts och blir till elektroniskt avfall och 

resulterar i att hälso- och miljövådliga ämnen läcker ut i naturen. Parikka förklarar att 

new materialism ur ett medieperspektiv handlar om att lokalisera och urskilja dessa 

processer, var och när material samspelar med medietekniken (ibid.). Parikka menar 

att nu-materialism är ett verktyg som skulle kunna bredda studierna inom dagens 

nutida kultur (Parikka 2011:99). 

9.3.7.	  E-‐waste	  management	  
Parikka (2012) skriver om begreppet e-waste management i boken ”Medianatures – 

The materality of information technology and electronic waste”. Detta begrepp går ut 

på att man räknar in ett större omfång av vad som är elektroniskt avfall. Parikka 

menar exempelvis att material som metall, plast, keramik och kablar är material som 
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sällan räknas in i denna kategori men som nu bör inkluderas. Spår och efterlämningar 

från produktionsprocesser som Parikka menar är problematiska då de är rester av våra 

tidigare behov. Produktionsprocesser som även mass-mobiliserar mineraler och 

material världen över (Parikka 2012:3). Därför uppmuntrar Parikka till studier av 

företags handhavande med det elektroniska avfallet för att se hur de förhåller sig till 

e-waste management.   

9.4.	  Operationalisering	  
I den första delen av undersökningen, Apples riskkommunikation, kommer jag att 

använda mig av teorier som bland annat riskkommunikation, etikperspektiv och 

mixed motives. Den andra delen kommer jag att undersöka vilken typ av kritik som 

riktats, med analysverktygen: black-boxing, mediearkeologi och planerat åldrande. 

Jag kommer i de båda undersökningarna att inkludera ett par artiklar som introducerar 

och konkretiserar de olika områdena som forskarna lyft fram.   

10.	  Metod	  

10.1.	  Fallstudier	  
I boken Metoder i kommunikationsvetenskap kan vi läsa om de olika metoder som kan 

tillämpas i en studie inom kommunikationsvetenskap. Mats Ekström och Lars-Åke 

Larsson (2011:19) presenterar i denna bok metoden fallstudier. Fallstudier är en 

samhälls- och beteendevetenskaplig forskningsmetod som ofta används när 

undersökaren anser att kontexten och objektets situation är av stor betydelse. Metoden 

Fallstudier används även för att utveckla eller nyansera begrepp och teorier som 

behandlats inom ett och samma område. Det kan vara exempelvis vara en 

organisation, plats eller politiskt fenomen som studeras. Fallstudier är även lämpliga 

då man har olika typer av källor och än inte har en fullständig bild av områdets 

kontext (Ekström och Larsson 2011:57). Jag ser därför denna metod som användbar 

då jag ämnat göra en studie utifrån ett mer övergripande perspektiv. Jag kommer 

därför att använda mig av kritisk fallstudie som metod i denna uppsats.  

 

Denna undersökning kommer därför att bli ett fall av Apples riskkommunikation av 

iPhone 5c. Jag har sedan valt att applicera den kritik som riktats mot dagens 

medieteknik. Denna fallstudie kommer däremot att skilja sig från en vanlig fallstudie 

på vissa punkter. För att kunna avgöra hur Apples riskkommunikation ser ut och står i 
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relation  till den kritik som riktats, har jag tagit hjälp av ett flertal analysverktyg från 

olika områden som bland annat; Medieteori, publika relationer och studier inom 

hållbar utveckling.  

 

Jag kommer att dela upp min fallstudie i två olika delar. I de båda delarna kommer jag 

att använda mig av källor som kommenterat och kritiserat denna typ av teknik. 

Synpunkter som kommit från bland annat medieteoretiker och teknikjournalister 

(Hertz och Parikka 2012:425, Wiens 2013).  

10.2.	  Metodproblem	  
De metodproblem som kan uppkomma i denna typ av studie är att den i slutändan kan 

uppfattas spretig. Då jag dessutom valt att inte bara inkludera medieteori, utan också 

tillämpat analysverktyg från publika relationer och hållbar utveckling, kan resultatet 

tolkas brett och intet sägande. Jag har därför arbetat med att snäva ner och besvara de 

frågor jag ställt upp i min frågeställning. Jag har däremot sett dessa analysverktyg 

som fortsatt fruktbara tillsammans med en kritisk fallstudie i denna analys. 

11.	  Analys	  

11.1.	  Analys	  av	  Apples	  riskkommunikation	  

11.1.1.	  Hur	  framställs	  iPhone	  5c	  i	  Apples	  riskkommunikation?	  
2010 föreslog det brittiska telefonbolaget O2 att flertalet smartphones skulle bli 

betygsatta för sin miljövänlighet. O2 skulle då betygsätta utifrån produktens 

användning av råmaterial, dess produktionsprocess och återvinningsvänlighet och 

sedan få ett betyg från skalan 1-5. Denna undersökning godkändes av stora företagen 

som Nokia, Samsung och Sony Ericsson – förutom Apple. Detta är intressant 

eftersom undersökningen handlade om att objektivt granska vilken smartphone som 

var mest miljövänliga för att öka transparens och gynna hållbar utveckling. Apples 

avståndstagande kan tolkas bero på att de ansåg undersökningen som kritisk och 

ogynnsam, eftersom den potentiellt kan visa på brister i deras produkter. Detta 

förhållningssätt är däremot relativt vanlig från företagens sida. Carlson och Pålsson 

(2011:82) skriver om just denna återkommande problematik inom studier av 

kommersiella produkter.  
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Apple avböjde att delta i O2:s undersökning med motiveringen att de redan gjort en 

liknande undersökning där de sammanställt varje produkts enskilda miljöpåverkan 

och sammanfört detta till ett flertal miljörapporter, som de sedan publicerat på sin 

hemsida (Vaughan 2010). Denna miljörapport är av samma typ av rapport som jag i 

denna uppsats valt att studera, en riskkommunikation där Apple själv värderat och 

publicerat sina produkters miljöpåverkan.  

 

Apples miljörapport är ett tresidigt, färgglatt PDF-dokument som innehåller ett flertal 

grafiska diagram. Förutom klara färger använder de sig av trämönster och ett grönt 

äpple med en lista där Apple redogör för vilka ämnen som iPhone 5c inte innehåller. 

Vi får alltså veta som läsare att iPhone 5c är miljövänlig för att den inte innehåller 

exempelvis pvc eller arsenik. Men vi får däremot inte någon längre introduktion i vad 

den innehåller. Exempelvis kan vi läsa i deras diagram att den bland annat innehåller 

”annat (3g), plast (7g), display (11g) och kretskort (13g)” (Apple 2013:1).  

Denna redovisning visar de olika komponentkategorierna utan att gå in på vilka 

material som använts. Apples miljörapport är därför, i min tolkning, en typ av 

riskkommunikation som riktar fokusen ifrån vad som är väsentligt: vad innehåller 

egentligen en iPhone 5c? Det kan i sin tur ses som en metod från Apples sida för att 

undgå vilka ämnen och material som iPhone 5c verkligen innehåller. Detta stämmer 

även överens med Jonas Jonssons farhågor med riskkommunikation då den även kan 

användas för att fördunkla eller legitimera ett företags affärsmål (Jonsson 2008:140).  

Detta understryker även Parikka är viktigt att företagen tydligt informerar om – 

speciellt då de flesta av de material som används i denna teknik går att koppla till 

hälsorisker (Parikka 2012:12). Apple skriver även sin i miljörapport att de i processen 

av iPhone 5c arbetat med: 

 

Careful management of our products throughout their life cycles includes 

controlling the quantity and types of materials used in the manufacture, 

improving their energy efficiency, and designing them for better recyclability 

(Apple 2013:1).  

 

Detta är i dagsläget en ”diskussion” som jag tolkat som en form av 

envägskommunikation, då Apple kommunicerat ut en produkts miljöpåverkan, som 
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sedan kritiserats och kommenterats av medieteoretiker och teknikjournalister. Målet 

blir därför att lyfta upp och komplettera denna ”diskussion”. Detta blir alltså en studie 

av ett företags riskkommunikation där företaget självt förutsett och förmedlat sin 

produkts miljöpåverkan. Det är viktigt att vi studerar dessa riskkommunikationer då 

de ofta används för att påvisa eller skapa en bättre bild, en bild som inte alltid 

stämmer överens med verkligheten (Larsson, 2008:140) 

11.1.2.	  Vilka	  perspektiv	  kan	  man	  tillämpa	  i	  bedömningen	  av	  huruvida	  Apples	  
riskkommunikation	  av	  iPhone	  5c	  är	  korrekt	  eller	  felaktig?	  	  
Jonsson (2008:135) skriver om de olika etikperspektiven vilket vi skulle kunna 

tillämpa i denna bedömning. Det första etikperspektivet vi kan bedöma Apple efter är 

pliktteorin. Med pliktteorin tittar vi på Apples handlingar om de varit avsiktligt goda 

eller onda handlingar. Eftersom de påstår sig ha använt de material som de ansett vara 

lämpligast för återvinning (Apple 2013; Jarud 2008:172), kan vi anta att deras 

handling varit god. Då studier (Azom 2013) i senare fall visat på att detta kanske inte 

stämmer, kan man då antingen bedöma Apple som ett företag som valt fel material 

eller råkat kommunicera detta på fel sätt. Det kan även tolkas som att Apple gjort 

detta medvetet och därför varit partiska i denna kommunikation genom att ha vinklat 

och kommunicerat en information som gynnat deras eget vinstintresse. Detta stämmer 

då överens med begreppet mixed motives. Denna bild av ett Apple skulle slutändan 

kunna resultera i ett förminskat förtroende hos allmänheten och därför bli en 

ekonomisk förlust (Jonsson 2008:146). 

 

Det andra etikperspektivet vi kan bedöma Apple efter är konsekvensteorin 

(teleologiska teorier). Med konsekvensteorin tittar man istället på vilka konsekvenser 

Apples handlingar fått (Jarud 2008:172), därför bortser man om Apple handlat i ett 

gott eller dåligt syfte. Detta innebär att en bedömning inom konsekvensteorin av 

Apples handlingar, får Apple att se ut som ett oetiskt företag med negativ påverkan 

(Jarud 2008:172). Detta blir även intressant samtidigt då allt fler forskare som Hertz 

och Parikka (2012:425) börjat påvisa att Apples produkter innehåller brister med 

negativa effekter på miljön. Apple kan därför ses som ett oetiskt företag då deras 

riskkommunikation inte stämmer överens med de effekter som andra forskare kommit 

fram till (Jarud 2008:173).  
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Detta är en problematik som Jonsson (2008:135) tar upp – en korrekt utförd 

riskkommunikation med stämmande data har som tidigare nämnt potentialen att höja 

ett företags anseende och stärka dess varumärke. Apples riskkommunikation skulle 

kunna vara ett exempel på en sämre riskkommunikation eftersom den kan tolkas 

innehålla felaktig data och utelämnat viktig information - något som kan vara 

förödande för ett företags anseende. I detta fall kan vi framföra ett flertal synpunkter 

där Apple ansetts ha brister i denna information. I detta fall kan Apple anses ha 

misslyckats i kommunikationen av sin egen miljörapport till allmänheten. Det finns 

en risk att Apple är omedveten om dessa risker, däremot motiverar inte detta den 

knapphändiga informationen som Apple valt att gå ut med. De olika faktorerna som 

framgår i denna kritik är till Apples nackdel, vilket kanske inte är mer än rätt då dessa 

faktorer ofta väger mellan att antingen ge vinst åt företaget genom miljögifter bli vinst 

eller en hållbar utveckling med mindre vinst åt företaget. I denna uppsats har jag 

kunnat se att de alla olika bristerna har gemensamt att de är till Apples fördel, brister 

som i slutändan resulterar i en ökad försäljning och större vinst hos Apple.     

 

Apples kommunikationsstrategi kan även tolkas vara en blandning av defensiva 

strategier och opportunistiska strategier (Jonsson 2008:141-143). Den första strategin 

stämmer överens med Apples riskkommunikation då den handlar om hur Apple visar 

på ansvarstagande inom ett ämne som företaget tidigare fått kritik för. Där upplyser 

de om vilka material de inte använt som kan ses hälso- eller miljövådliga (Apple 

2013). Den andra strategin stämmer överens då det är en kommunikation som visar på 

ett engagemang, vilket visar på att Apple aktiverar sig i aktuella frågor som miljö. 

Detta är en strategi som ofta används för att öka ett företags inflytande (Jonsson 

2008:141-143).  

11.2.	  Analys	  av	  kritiken	  mot	  iPhone	  5c	  

11.2.1.	  Hur	  framställer	  denna	  kritik	  att	  iPhone	  5c	  är	  konstruerad	  i	  relation	  till	  
produktion/användning/återvinning?	  
Den 3 april 2014 publicerades artikeln ”Telstra, we do not need a new phone every 

year” på webbaserade nyhetssidan The Age. Artikeln var skriven av författaren Sam 

De Brito och handlade om det brittiska telefonbolaget Telstra och deras nya kampanj 

– ett abonnemang där kunden erbjöds en ny smartphone var 12 månad. Dealen 

kallades för ”New Phone Feeling” och motiverades från företagets sida genom att 
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deras kunder nu kunde få känna känslan av att öppna upp en ny produkt ur sitt 

emballage, ännu oftare (Brito 2014). Denna typ av marknadsföring är i min tolkning 

en spegling av de konsumtionsvanor vi har i samhället idag. En trend som 

upprätthåller och uppmuntrar till att konsumera mer och ständigt vara uppdaterad. En 

uppgradering- och konsumtionsfixering som bidrar till att företagen utvinner och 

producerar i en allt större uträckning. Detta är en process som både kräver råvaror och 

naturresurser, vilka inte varar för evigt. Vissa naturresurser har till och med redan 

börjat sina (Carlson och Pålsson 2011:27). Vi får även allt större mängd avfall att 

hantera och återvinna. Olika företags miljöpåverkan har blivit allt mer påtaglig då 

detta uppmärksammats i både artiklar och forskning. Detta har lett till att samhällets 

förväntningar har ökat på att företagen bedriver en ansvarfull verksamhet och 

produktion (Larsson, 2008:135).  

 

Pålsson och Carlson (2011:31) menar att med hjälp av livscykelanalys kan man visa 

på hur företag redan i början (vaggan) kan se vilken typ av miljöpåverkan som byggts 

in i produkten. Exempelvis genom att leta efter specifika funktioner eller material som 

försvårar en produkts återvinning. Detta skulle man i så fall kunna åtgärda eller i alla 

fall uppmärksamma så att vi i slutändan får en minskning av avfallet (Pålsson och 

Carlson 2011:32). Gemensamt mellan de olika källorna är att de alla pekar på 

medieteknikens samband med det ökade avfallet. Till exempel hur viktigt det är att vi 

anammar en mer ny-materialistiskt tänkande där vi urskiljer vilka material vi 

använder, och hur vi använder dem. Det första exemplet som Wiens (2013) tar upp är 

polykarbonaten som täcker iPhone 5c:s baksida. En typ av plast som Wiens menar 

försvårar mer än underlättar själva återvinningsprocessen. Detta bekräftas också i den 

forskningsbaserade artikeln ”Polycarbonate (PC) (C15H1602) Plastic recycling” där 

det står att ”Polycarbonate is coded 7 implying that it is difficult to recycle” (Azom 

2013). Detta främst eftersom detta material måste genomgå en kemisk återvinning för 

att kunna återanvändas (ibid). 

 

För att återkoppla till Carlson och Pålsson (2011:31) så kan ett företag redan i 

produktionen underlätta för återvinningen av en viss produkt, exempelvis genom att 

välja rätt material. Detta är intressant då Apple skriver i sin miljörapport om att de 
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anpassat sig till återvinningsvänliga alternativ (Apple 2013:1), vilket artiklar som 

Wiens (2013) visar på något annat.  

 

Det som Kyle Wiens (ibid) även menar försvårar återvinningen ytterligare ett steg är 

att denna polykarbonat även är behandlad med ett yttre skikt för att göra dess yta 

hårdare. Detta menar Wiens att man måste separera i kemisk väg för att sedan kunna 

återvinna den underliggande plasten (ibid.), något som han själv upptäckt i 

dissekeringen av en iPhone 5c, men som inte bekräftats av forskning. Skulle Wiens 

farhågor stämma kan man däremot ifrågasätta Apples transparens och varför de inte 

redovisat detta i sin riskkommunikation. Vidare stämmer detta inte heller överens 

med hur Apple motiverat sitt val av material (Apple 2013:1).  

 

Wiens (2013) går även in på hur iPhone 5c är designad, där han menar att 

komponenterna inte bara är ”inlåsta” utan även fastlimmade i varandra. Detta i sin tur 

stämmer överens med den black-box-produkt som Hertz och Parikka menar att iPhone 

länge har varit, det vill säga en produkt med ett skyddande hölje som försvårar för 

konsumenten att öppna upp den (Hertz och Parikka 2012:428). Detta öppnande kräver 

även specifika verktyg och värmeinstrument för att lossa komponenterna från det lim 

som håller dem samman (Wiens 2013). Således blir det också ett exempel på det som 

Pålsson och Carlsson (2011:31) menar är en, från början, inbyggd miljöpåverkan 

eftersom detta hindrar konsumenter från att laga eller byta komponenter som gått 

sönder, vilket sin tur resulterar i att vi får en större mängd avfall (Pålsson och Carlson 

2011:32). 

 

We are dealing with abstract relations, but concrete things – and all linked 

together as real parts of the global capitalist media industry. In other words, 

the materiality of media is to be taken literally. Our media devices are the 

products of various processes of mining, processing and standardizing 

minerals and other rare earth materials into finished mass-consumer products 

(Parikka 2012:7). 

 

Då Apple valt att stänga in iPhone 5c:s komponenter efter black-box-modellen, bidrar 

även detta till produktens totala livslängd. Speciellt då denna typ av black-boxing-
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modell innebär att det blivit svårare för konsumenter att laga sina produkter själva 

(Hertz och Parikka 2012:428). Apple har även valt att tillämpa ”garanti-

plomberingar” vilket innebär att konsumenten förlorar sin garanti om man skulle 

öppna produkten för att byta batteri (Wien 2013, Apple 2014). iPhone 5c innehåller 

ett 1510 mAh lithium batteri som uppskattas ha en livslängd mellan två-fyra år, 

beroende på användning (Ifixit 2013). Detta innebär, i min tolkning, att om du inte 

kan byta batteri, blir telefonen oanvändbar när det batteriet blivit förbrukat. Batteriets 

livslängd blir därför telefonens livslängd.  

 

Apple har förvisso en tjänst där de erbjuder konsumenter att byta till ett nytt batteri 

(Apple 2014). Denna innebär att man skickar in sin produkt till ett servicecenter för 

reparation där den återställs. För att få ett nytt batteri av Apple måste däremot 

konsumenten fabriksåterställa telefonen, betala mer och vara utan sin produkt en 

längre tid - tid och pengar som ofta leder till att det blir enklare och snabbare för 

konsumenten att köpa en ny telefon. Processer som även påskyndas av att 

smartphones idag blivit till en modepryl (Pålsson och Carlsson 2011:12). Denna slit-

och-släng-mentalitet uppmuntras samtidigt av operatörer då ett normalt abonnemang 

ligger på 24 månaders bindningstid. Då man med hjälp av en livscykelanalys kan visa 

på hur Apple redan i början (vaggan) kan tänka på att utveckla sina produkter på ett 

mer miljövänligt sätt, blir denna studie ett exempel på hur ett flertal kritiska moment 

kring iPhone 5c kan sammanflätas, till exempel hur Apple använder sig av ett 

material som inte alls är så miljövänligt som de själva påstått. Även att ett flertal 

faktorer pekar på att Apple använder sig av planerat åldrande är problematiskt då det 

resulterar i en stor mängd avfall, vilket blivit ett av våra största miljöhot idag (Pålsson 

och Carlson 2011:32). 

 

Att Apple producerar sina produkter miljövänligt och med så lång livslängd som 

möjligt är viktigt då det skulle reducera det elektroniska avfallet. Räcker det då med 

att de idag tillverkar en mobiltelefon med de material som de själva ansett vara bra? 

Om de vetat och inte förmedlat eller varit ovetandes om polykarbonaten kan jag i 

denna studie inte svara på, men jag kan däremot göra en bedömning utifrån Jaruds 

(2008:172) etikperspektiv.  
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Jag har i denna uppsats talat för ett konsekvensteoretiskt perspektiv eftersom jag 

samtidigt ämnat framhäva de olika effekter som Apples handlingar resulterat i. Det 

som däremot är intressant är att även om man intar ett pliktteoretiskt perspektiv i 

denna studie framställs även här, Apple som ett dåligt företag (ibid). Detta blir tydligt 

när flertalet ny-materialistiska teorier handlar just om faktiska valen som företag gjort 

i sin produktion, val som i senare led resulterat i ett försvårande för återvinning och 

hållbar utveckling. Jag lämnar däremot denna bedömning i konsumenternas händer då 

de själva får bestämma huruvida de tror på Apples riskkommunikation eller 

teknikjournalisternas kommentarer. I denna uppsats har jag däremot lyft fram, att 

eftersom Apple är ett kommersiellt företag med en global verksamhet, är det viktigt 

att vi studerar dess påverkan. Syftet med denna uppsats handlar inte om att smutskasta 

ett företag, utan snarare göra en studie av Apples transparens för att se vilken typ av 

information de lämnar ut. Jag har inte kommit fram till att Apple är ett dåligt företag, 

utan snarare att de använder sig av en kommunikation som kan tolkas vilseledande.  

 

Det kan hända att iPhone 5c kanske till och med är bättre än konkurrenternas 

mobiltelefoner. Detta innebär dock inte att Apples produkter står över kritik. De ny-

materiella medieteorierna visar på att det fortfarande är viktigt att vi ständigt fortsätter 

att granska och bredda vårt perspektiv. Sammantaget blir detta även en strävan att 

belysa vad företag kan göra för att förbättra sina produkter i relation till hållbar 

utveckling.  

 

Jag anser att det är av vikt att höja upp forskning som pekar på att det finns punkter 

som Apple kan bli bättre på, forskning som också hänvisar till specifika konsekvenser 

som denna teknik resulterar i och varför. Detta innebär i min tolkning att så länge som 

det finns forskning som antyder att Apples handlande resulterar i negativa 

miljöeffekter, har företaget anledning att ändra sitt handlande. Om Apples produkter 

visar sig ha en negativ påverkan på miljön, borde även Apple ses som ansvarig för 

dessa konsekvenser.  

 

Bevisligen är dessa teser och teorier om bland annat black-boxing och planerat 

åldrande något som denna uppsats inte är först med. Det som däremot kan anses vara 

nytt i denna uppsats är huruvida Apple gjort en ansvarsfull riskkommunikation av 
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denna produkt eller inte. Då Apple faktiskt målar upp en bild av iPhone 5c som en 

miljövänlig mobil, samtidigt som de utelämnat vad den egentligen innehåller (Apple 

2013). Detta är något som blir oroväckande då Parikka (2012:10-12) förklarar de 

hälsorisker som kopplas till de material som används i denna teknik. Jag anser därför 

att det hör till allmänhetens rätt att få veta vad för ämnen som finns i den teknik som 

de konsumerar. Denna kunskap är idag högst relevant då smartphones inte bara blivit 

ett verktyg i vardagen utan också en modepryl (Pålsson och Carlsson 2011:12). En 

medieteknik som konsumeras i en allt högre utsträckning, vilket innebär att vårt 

tekniska avfall blir större för varje dag. Högar med elektroniskt avfall med ämnen 

som läcker ut i natur eller skadar dem som jobbar med återvinning (Parikka 2012:8).  

 

Den kritik som riktats mot iPhone 5c kommer främst från teknikjournalister men 

också, som bevisat, från medieteoretiker. Mycket av de anmärkningar och synpunkter 

handlar just om att medietekniken hade kunnat göras miljövänligare än vad den gjorts.  

Val i produktionen, från företagets sida, som resulterat i en negativ påverkan på 

produktens livslängd och miljöpåverkan är en del av våra medieteknologier. Likaså 

har planerat åldrande blivit ett allt mer diskuterat och disciplinöverskridande begrepp 

(Pålsson och Carlson 2011:32; Hertz och Parikka 2012:425). Även denna studie, en 

kritisk fallstudie av Apples riskkommunikation, berikas av ett mer holistiskt och ny-

materiellt perspektiv. Sammantaget blir detta en strävan att belysa vad företag kan 

göra för att förbättra sina produkter i relation till hållbar utveckling.  

12.	  Slutsats	  
Den slutsats jag kommit fram till i denna undersökning är att Apples 

riskkommunikation kan ses som bristfällig då den saknar relevant data. Det kan därför 

tolkas som att Apple kommunicerat en riskkommunikation som fått dem att se bättre 

ut än vad de egentligen är. Dels på grund av den bristfälliga riskkommunikation de 

kommunicerat, men också för den kritik som visat på samband mellan Apples teknik 

och miljöförstöring. Det jag kommit fram till är att det finns ett flertal problematiska 

faktorer och att iPhone 5c kanske inte är så miljövänlig som Apple påstått. Deras 

produktion må vara mer miljövänlig än andra företags, trots detta vill jag poängtera 

att studier som denna är viktig - speciellt då den visar på att företag definitivt kan göra 

mer än vad de påstår sig göra.  Detta betyder inte bara att tekniken är dålig, utan 
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snarare att den har ett område som är relativt outforskad, som det bör uppmuntras att 

forska inom. Ett område som lätt glöms bort i det slit-och-släng-samhälle vi lever i 

idag. Denna teknik må ha revoluitonerat hur vi ser på kommunikation idag, men dessa 

tekniker gör inte bara underverk utan resulterar även i negativa effekter, vilket är 

varför vi borde uppmärksamma fler om – medieteknikens roll inom the dark side of 

new materialism (Parikka 2013). I denna uppsats har ämnat besvara mina 

frågeställningar som jag kortfattad sammanfattar nedan:  

12.1.	  Hur	  framställs	  iPhone	  5c	  i	  Apples	  riskkommunikation?	  	  
I Apples riskkommunikation framställs iPhone 5c som en produkt utan större 

miljöpåverkan. Där Apple redovisar för läsaren vilka farliga material som telefonen 

inte innehåller. Jag har i denna studie kommit fram till att Apple gjort en felaktig 

framställning av iPhone 5c:s miljöpåverkan på grunden av den bristfälliga datan som 

riktar fokusen från produkten.  

12.2.	  Vilka	  perspektiv	  kan	  man	  tillämpa	  i	  bedömningen	  av	  huruvida	  Apples	  
Riskkomunikation	  av	  iPhone	  5c	  är	  korrekt	  eller	  felaktig?	  
En ansvarsfullt utförd riskkommunikation ska enligt Jonsson (2008:145) innehålla en 

riskbedömning, hantering och förmedling av dessa risker. I detta fall kan Apple anses 

ha misslyckats i både hantering och förmedling av de risker som uppmärksammats i 

denna uppsats. Det skulle kunna vara så att Apple inte känner till dessa risker och än 

inte gjort någon bedömning, vilket troligtvis inte är fallet. Eftersom jag även i 

redogörelsen av dessa risker, har kunnat se att de har gemensamt att de är till Apples 

fördel. Brister som i slutändan resulterar i en ökad försäljning och större vinst hos 

Apple.     

12.3.	  På	  vilket	  sätt	  menar	  denna	  kritik	  att	  iPhone	  5c	  är	  konstruerad	  i	  relation	  till	  
produktion/användning/återvinning?	  
Kritiken i denna uppsats menar bland annat att iPhone 5c är konstruerad efter: Black-

boxing, ett koncept som går ut på att iPhone 5c är ”låst” för att privatpersoner ska 

kunna gå in i produkten. Detta påverkar i sin tur iPhone 5c:s livslängd vilket även 

bidrar till det planerade åldrandet. Det planerade åldrandet är ett begrepp som handlar 

om att företag som Apple redan i produktionen bestämt ett bäst-före-datum för att öka 

sin försäljning. Detta resulterar sedan i att iPhone 5c blir oanvändbar tidigare än 

nödvändigt, vilket i vidare led gör att den står inför återvinning. I denna process är det 

viktigt att Apple inte använt sig av material som är svåra att återvinna, då detta 
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riskerar att miljögifter läcker ut eller att personal vid återvinningen utsätts för gifter. 

Exempel på ämne som bör undvikas är polykarbonat som täcker iPhone 5c:s baksida 

som klassats som ett ämne som är svårt att återvinna.  

 

Avslutningsvis, jag har i denna uppsats ämnat göra en övergripande studie och analys 

av en nutida IKT-produkt för att lättare kunna se hur den står i relation till vad 

teknikjournalister och ny-materiella medieteoretikerna påstår. Den utgör ett mindre, 

men viktigt, stöd för utökade studier av paralleller och samband mellan medieteknik 

och dagens miljöförstöring (Parikka 2012:6). 

13.	  Förslag	  på	  framtida	  studieobjekt:	  
Att tro att företagen ska lyssna på denna c-uppsats är naivt. Vi kanske inte kan ändra 

företagens sätt att implementera bäst-före-datum i vår teknik. Men vi kan bruka vår 

medieteknik på ett ansvarsfullt sätt och inte låta oss luras av samhällets fetischisering 

av att alltid ha den senaste tekniken (Parikka 2012:6). Genom att ha undersökt och 

samlat ihop de källor som behandlat kritiken inom miljö- och medieforskningen, har 

jag i denna uppsats kunnat värdera men inte avgöra slutgiltigt hur detta förhållande 

ser ut. Snarare har min uppsats inneburit en kritisk granskning som kan påbörja att 

belysa dessa komplexa samband. Jonsson (2008:135) skriver om företags olika 

kommunikationsstrategier där företag kommunicerar ut deras verksamhet för att 

bejaka kraven från allmänheten, men hur ska allmänheten veta vilka krav som ska/kan 

ställas på företagen? De ny-materiella medieteorierna har bevisat att det finns ett 

flertal ouppmärksammade faktorer som företagen borde ta hänsyn till (Parikka 

2012:3). Med större spridning av denna kunskap kan vi bredda vår förståelsehorisont 

och hjälpa varandra att tillsammans ställa högre krav på företagen. De områden som 

jag inte haft plats att operationalisera i denna uppsats men som jag ser intressanta att 

studera i framtiden är bland annat:  

 
1. Analysera ett företags handhavande med sitt avfall för att se hur de förhåller 

sig till begreppet e-waste management.  

2. En kartlägga en produkts energianvändning för att därefter räkna ut dess 

miljöpåverkan (Computational costs). 
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3. Hur förhåller sig ett visst företag till Michael Serres två olika föroreningar? 

Till exempel vilket företag har idag störst påverkan genom ”mjuk” 

förorening? (Hard/soft pollution) 

4. Jämföra två liknande medieprodukters eko-effektivitet för att se vilken av dem 

som gynnar hållbar utveckling mest? (Livscykelanalys) 
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