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Mobiltelefonin expanderar oerhört snabbt 
över utvecklingsvärlden i stort och har 
blivit något av de fattigas form av Informa-

tions- och kommunikationsteknologi (ICT). Redan 
idag (2008) finns fler mobiltelefonanvändare i 
u-länder än i i-länder. Samtidigt anser bl a SIDA 
och Grameen Bank att användningen av ICT utgör 
ett kraftfullt verktyg för ekonomisk utveckling, ett 
steg på väg mot ökad tillväxt och en av förutsättnin-
garna för en minskad fattigdom. 

Slutkonceptet är en visualisering och förslag för att minska den 
digitala klyftan, vilket leder till integration och i slutändan möj-
lighet till minskad fattigdom, och ett förhoppningsvis rikare liv 
även själsligt. Arbetet är ett projekt i hållbarhetens tecken och 
är tänkt att fungera som inspiration och att ge ljus åt en viktig 
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fråga, vilket jag hoppas leder till diskussion och större insikt 
samt visar möjligheter och en positiv framtidsvision. Arbetet kan 
ses som ett pedagogiskt projekt för att utforska vad som kan 
uppnås genom att få inspiration av och sätta fokus på realiteter i 
utvecklingsländer och undersöka om resultatet har potential för 
överföring och användning i hela världen. Vilket skulle medföra 
ett steg i hållbarhetens tecken.

Mobiltelefoni och användningen av mobiltelefoner ter sig an-
norlunda i de flesta u-länder än vad i västvärlden. Bland annat 
visar studierna att:
> Det är flera användare per telefon.

> Det ofta är dålig tillgänglighet till el eller tillförlitlig el.
> Mobiltelefonen utgör det enda kommunikationsmedlet.
> Specifika mobiltelefontjänster utformas vilka är anpassade för 
u-länder, bland annat Mobile Banking.

Med analysen av efterforskninen som bas utformas ett koncept 
anpassat till dagens mobiltelefonmarknad, genom att ta fram 
en fiktiv ny kategori/serie produkter inom varumärkesexem-
plet Sony Ericsson. Inom ramen av projektet tas ett förslag på 
handenhet anpassad för M-banking och multipla användae och 
ett tillbehör som löser elekricitetproblematiken fram.
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“In India, fishermen call ahead to ports to see where they 

will get the best deal on their catch. Kenyan farmers 

check crop prices on a mobile service. In South Africa, cell 

phones serve as a virtual office for carpenters, painters 

and other labourers who post their numbers on hand-

written signs advertising their skills. The Philippines has 

become a global leader in mobile commerce”

(Globe and Mail, 2007)
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Som designer är vi med och formar framtiden, 
därmed har vi en möjlighet att påverka 
processen i en av vår generations största 

utmaningar; den nödvändiga övergången till ett 
hållbart samhälle. Hållbarhet behöver ses i dess 
breda spektrum, med både omvärld och individ i 
åtanke, där helhet såväl som detaljer får spelrum 
samt där en välutvecklad blandning av glädje 
och allvar är några av bitarna i ett stort pussel. 
Hållbarhet handlar om att finna fungerande 
samspel mellan samhälle, ekonomi och ekologi.

Det finns idag något av en rörelse inom design och innovation 
som utgår från behov och realitet, uppfinningsrikedom, kunskap 
och livskraft i utvecklingsländer, i stället för att traditionellt utgå 
från västvärldens förutsättningar och värderingar. Att se utveck-
lingsmarknader som drivkraft, en möjlighet och källa till inspira-
tion är en väg till en hållbar framtid, i och för hela världen.

För att mer konkret undersöka frågans innebörd inför min fram-
tida yrkesroll har jag tagit möjligheten i detta kandidatexamen-
sarbete att med hållbarhet som ingång och ledord i processen 
studera en av detaljerna inom ett komplext konsumentelek-
troniksystem, mobiltelefoni. Produktkategorin är intressant ur 
hållbarhetsperspektiv då produkten expanderar enormt i utveck-
lingsländer och där visar potential till att höja levnadsstandard 
och även livsglädje.
 Arbetet utgörs av att allmänt finna förståelse för vad hållbarhet 
innebär för designprocessen, samt en praktisk del bestående av 
behovsanpassning, kommunicerande och emotionell form-
givning kopplat till samhällsutvecklande mål och sökande av 
alternativa energimetoder.

Sida �
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1.1	 Bakgrund
År 2000 satte FN med dess medlemsländer upp åtta milleniemål 
för världen att uppfylla till år 2015, bland annat ingår att halvera 
fattigdomen, öka respekten för mänskliga rättigheter och att 
övergå till förnyelsebara energikällor. Det står till politiker, 
organisationer, företag och oss enskilda individer för att nå fram 
till detta, vilket är ett led till att gå en hållbar framtid till mötes. 
Det är ena ingången i detta arbete.

”Användningen av Informations- och kommunikationsteknologi 
(ICT) som ett kraftfullt verktyg för ekonomisk utveckling, är 
ett steg på väg mot ökad tillväxt, en av förutsättningarna för 
en minskad fattigdom” (SIDA). Det ger även möjligheter till 
höjd livsglädje. I västvärlden har större delen av befolkningen 
tillgång till åtminstone någon form av informationsteknologi, 
dvs framför allt Internet, telefoni, TV eller radio, vilket inte är 
fallet för en stor andel av människorna i utvecklingsländer. Mo-
biltelefonin expanderar oerhört snabbt över utvecklingsvärlden 
i stort och har blivit något av de fattigas form av ICT, framför 
allt pga förhållandevis låga initialkostnader för både nätverk och 
användare.  Detta är andra ingången i detta arbete.

Två miljarder människor på jorden lever utan tillgång till elek-
tricitet eller fast elektricitet. Elkraftanvändning i utvecklingslän-
der kommer att drastiskt stiga samtidigt som en övergång till 
storskalig alternativ elkraft kommer att dröja länge, framför allt 
på avlägsna platser. Det betyder att utsläppen av växthusgaser 
kommer att fortsätta stiga och belastning på miljön öka. Detta är 
tredje ingången i detta arbete.

Antalet mobilanvändare beräknas stiga från 2.2 miljarder till 3 
miljarder under 2008 (GSMA), de flesta av dessa i utveckling-
sländer. Idag finns det fler mobiltelefonanvändare i utveckling-

sländer än i utvecklade. Den största framtida tillväxtpotentialen 
för tillverkarna finns på marknader i utvecklingsländer eller 
forna utvecklingsländer, samtidigt som dagens telefoner är 
i mycket anpassade efter en användare i västvärlden. I tider 
av globalisering och snabbt ökande konsumtionsmönster 
(västvärldsmodell) som sprids över hela världen ökar belastnin-
gen på planeten avsevärt, därför behöver miljöbelastningen av 
varje produkt minska drastiskt. Det finns en glädje och vilja i 
samhället att göra något själv som person/brukare i det dagliga 
livet, men svårt att finna goda alternativ. Det utgör den fjärde 
ingången till detta arbete.

Idag är det en nödvändighet för mobiltelefontillverkarna att 
särskilja sig på en extremt konkurrensutsatt marknad. Det 
finns ett ansvar hos tillverkare att bidra till hållbar samhällsut-

1.2	Projektbeskrivning
Ett projekt där frågeställning och designprocessen utgör själva kärnan. I en inledande 

fas undersöks begreppen hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibilty) kopplat 

till industridesignerns arbete. Nästa fas utgörs av en undersökande studie kring utveck-

lingsland relevant för projektet. Med det som bas går projektet över i en praktisk studie 

och framtagning av framtida varumärkeskopplade (Sony Ericsson) konceptförslag inom 

mobiltelefoni fokuserad på en marknad i utvecklingsländer, drivna med alternativ energi, 

där brukarmiljön kan vara sladdlös eller strömmen generator-alstrad.Det praktiska arbetet består av att utifrån användarescenarios ta fram ett koncept för 

mobiltelefon eller tillbehör för var och en (med möjlighet att sedan förena dem, eller hålla 

isär dem). Där ingår en kort studie av möjliga metoder, konceptframtagning och tecken 

för dessa produkter (uttryck för hållbarhet i relation till vald teknik, fokus på användning 

på tillväxtmarknad, ...) samt utveckling och framtagning av förslagen med tillhörande 

slutmodell.

Arbetet är tänkt som inspiration, förena befintlig teknik med verkliga behov, ge en möjlig 

framtidsvision samt verka pådrivande inom ett område med stor potential.

veckling samt det är lönsamt för tillverkare att bidra till hållbar 
samhällsutveckling. Dow Jones Sustainability Index visar (2007) 
att företag med hållbarhetsfokus har 12% högre lönsamhet än 
andra företag. För att få marknadsgenomslag och trovärdighet 
hos användare krävs idag en varumärkeskoppling. Det utgör en 
möjlighet och den femte och sista ingången till detta arbete.

1.3	 Avgränsningar
Hållbarhet handlar om ett livscykeltänkande, populärt uttryckt 
från vaggan till graven, och att se till en produkt eller tjänsts hel-
het. Detta arbete har utgått från en diskussion kring helheten, 
men själva arbetets fokus lagts på några av detaljerna, nämligen 
brukaranpassning och gestaltning baserat på efterforskningen.

För att få bästa förståelse för brukarmiljö och målgrupp, framför 
allt när miljön skiljer sig avsevärt från designerns vardag och 
erfarenhet bör researcharbete ske på plats/i fält till så stor 
utsträckning som möjligt. Det har det inte funnits resurser eller 
tid till i detta arbete, eftersom tänkt målgrupp till största del 
befinner sig långväga från Sverige.

Projektets huvudfokus ligger på designprocessen, därför kan 
slutkonceptet visualiseras till viss del, då det kan vara svårt att 
hinna med modellarbetet.

Sida 2
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1.4	 Metod/Tillvägagångsätt
Jag har öppet och brett gått in i arbetsprocessen, för att först 
bygga en grund och förståelse kring temat hållbarhet, utveck-
lingsländer, alternativ energi och mobiltelefoni. Utifrån dessa 
ingående parametrar skapas en associationskarta med tanken 
att tydliggöra och visualisera efterforskningen, samt förstå 
samband och därigenom kunna avgränsa arbetet och formulera 
en relevant definition av det slutliga konceptet.

För att praktiskt ge saker att arbeta med designmässigt utar-
betades scenarier för en tänkt målgrupp. På grund av arbetets 
längd blir målgruppsundersökningen av ”schablonartad” natur, 
men genom litteratur, rapporter, personliga möten och informa-
tion på Internet blandat med information från seminarier och 
dokumentärfilm söks en djupare förståelse. Samarbete och 
extern handledning sker genom:
> Peter Ejvindsson / Ergonomidesign (designer)

APPLICERAD HÅLLBARHET - Självdriven mobiltelefoni för en tillväxtmarknad

Kanditatexamensarbete 2008 - Mårten Bergström, Konstfack Industridesign
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DEL 2
Research Hållbarhetsbegrepp

Research Alternativ energi

Research Tillväxtmarknad

Research Mobiltelefoni/Marknad

Målgrupp/Utveckla Scenario

Kärnvärden/Moodboard

Definition Hållbar Mobiltelefoni

DEL 3
Formanalys Energimetod

Formanalys Sony Ericsson

Skiss Form
Skiss Konceptgenerering 1

Utvärdera Koncept

DEL 4
Skiss Konceptgenerering 2

Skiss 3D
Modellbygge

Handledning Modell
Handledning Design
Delpresentation
Rapportskrivning
Slutpresentation

Utställning MAX
Utställning BAX

Ett projekt där hållbarhetsbegreppet kopplat till industridesignerns arbete undersöks. En studie och framtagning av framtida 

varumärkeskopplade (Sony Ericsson) konceptförslag på produkter drivna med alternativ energi, fokuserade på en tillväxtmarknad. Det 

praktiska arbetet består av att måla en bild av "3" stycken användare på olika tillväxtmarknader:

- Urban miljö (ex. fattig del av Sydamerikansk storstad)

- Torr landsbygd (ex. Kenyansk by)

- Blöt landsbygd (ex. by i Bangladesh landsbygd)

För att sedan ta fram ett koncept för mobiltelefon eller tillbehör för var och en (med möjlighet att sedan förena dem, eller hålla isär dem).

Arbetet är tänkt som inspiration, förenande av teknik coh verkliga behov, ge en möjlig framtidsvision samt pådrivande av utveckling inom ett 

område där mycket kan förbättras.

SAMHÄLLE

EKONOMI

EKOLOGI

PROJEKTDEFINITION

> Jonas Dolk / Ergonomidesign (modellbygg/designer)
> Ulrica Bohné / Konstfack, Institutionen för Industridesign 
(lärare och designer)
> Gudrun Wicander / Karlstads Universitet, SPIDER / SIDA 
(forskare)

Till höger visas ett GANT-schema över arbetets olika in-
gående huvuddelar och dess initiala tidplanering.
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Informellt

Småföretag

GLOBAL MILJÖ

FAMILJ

VÄNNER

ICT

Radio
TV
Telefoni fast
Mobiltelefoni
Internet
(Tryckt media)

ORGANISATIONER

BOENDEMILJÖ

SAKER/TING

ARBETE

STUDIER

MAT

EKONOMI

LOKAL MILJÖ (Rural Tanzania)

INFRASTRUKTUR

Nätverk
Elektricitet
Vägar
Transport
Vatten
Avlopp

SAMHÄLLE/STAT

Korruption
Brottslighet
Flyktingar/Inbördesoro

Malaria/HIV/AIDS

Barnarbete
Barnadödlighet

Naturkatastrofer

ALTERNATIV ENERGI

Vind
Vatten
Sol
Biobränsle
Jordvärme
Kinetisk

Distans
Annan ort

KLIMAT
- Växtlighet
- Savann
- Torka

GRUNDFAKTA

- 40 miljoner
- 58 % av befolkning 

under $1/dag
- Störst del av befol-

kning på landsbygd

- 80 % av lands-

bygd utan tillgång till 

Elektricitet
- # Språk/stammar

KLIMAT
- Minska fossila 

bränslen
- Minska utsläpp

- Bevara biologisk 

mångfald
OPERATÖR/TJÄNST

Kontantkort
Nedladdningar

Applikationer
Meddelande
...

Många på samma yta

Lera/trä/vass
Få möbler
Allt i ett rum
Damm/smuts

...

Kärl (öppen eld)

Kerosene-belysning

Batteriradio
Plasthinkar
Textilier

Återanvänt/begagnat

... Vård
Skola
Post
Polis
Bank
Bidrag
Bistånd

INDIVID

Fattigdom
Levnadskonstnär

Glädje
Framtidstro
Lågutbildad

ASSOCIATIONSKARTA, MOBILTELEFONI I U-LANDSSCENARIO

Associtationskarta för att förstå komplexa sammanhang 

och finna kopplingar och möjligheter till designarbete.

DRÖMMAR

SOCIAL STRUKTUR

Kontakt leverantör

Kontakt arbetare

Kontaktad av kund

SYSSELSÄTTNING

- Jordbruk
- Fiske
- Mineralbrytning

- Hantverk
- # Informellt

Solidaritet/Kollektivitet

Muntlig kultur

Illiterär spåkligt

Illiterär tekniskt

Problemområde Mobiltelefoni
Användningsområde Mobiltelefoni

Mobil enda kontakt-

möjligheten

MILLENIEMÅL (-2015)

- Halvera världens fattigdom och hunger

- Grundskola för alla barn

- Öka jämställdheten, förbättra kvinnors 

ställning
- Minska barnadödligheten

- Stoppa spridningen av HIV och andra 

sjukdomar
- Säkerställa miljömässig hållbar utveckling

- Öka samarbete kring bistånd, handel och 

skuldavskrivningar

(FN)

Låg tillgänglighet

på studiemöjlighet

BEHOV

Kostnad
inköp

Tillgång till 
elektricitet

Dela på samma 

telefon

e-learning

M-banking
(betala/spara/

säkerhet)

Andvändning

fossila bränslen

Isolering

Robusthet

MOBIL

Handenhet
Laddning
Täckning/nät
Tjänster

“Fattigas form av 

ICT”, fler användare 

i U- än I-länder

Kostnad
användning

Sälja samtal

Minska avstånd

Demokrati/Kontroll myndighet

Symbol för 
utveckling

Känsla säkerhet

Demokrati

Demokrati/Kontroll myndighet

Säkerhet

Stora avstånd, 

dyra resor

Bankärenden

för fattiga

Signalera utan  

kostnad

MIKROLÅN

Stöld

M-health

Sälja/låna telefon 

för eget SIM

Basstation
drivning

Kulturell skillnad

Sälja laddning

GRUNDFAKTA

- 75% av världens fat-

tigaste på landsbygd

- 2 miljarder miljarder 

människor under 

$1/dag
- Dålig tillgång till 

Elektricitet
- Isolerade områden

MOBILTELEFONI

- Lite landlinor

- Utbyggt GSM

- Spridning mobiler

(17% dagligen)

- Nationella bolag

“ICT utgör grundbult 

för ekonomisk och so-

cial utveckling” (SIDA)

TELECENTER / 

INTERNETKAFÉ

Ej landsbygd
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En öppen och bred ingång i arbetsprocessen 
låter researchfas och analys kring temat 
hållbarhet, utvecklingsländer och mo-

biltelefoni ge ökad förståelse och leder till kon-
ceptdefiniering som grund för gestaltningsfas och 
slutligt koncept. Först definieras hållbarhet samt 
dess relation till industridesign, sedan mer projekt-
specifik efterforskning.

Bottom Line  är det som oftast fått blivit mest uppmärksamhet, 
och som många till och med associerar eller likställer med 
hållbarhet. Hållbarhet handlar om att lyfta blicken än högre och 
se till sociala värden, konsumentbehov och strategier. 

Brundtland-kommissionen definierade hållbar utveckling som 
en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.
Karl-Henrik Robèrt och John Holmberg (Naturliga Steget)har 
formulerat fyra grundprinciper för hållbarhet som bygger på 
resonemanget om vad som naturen förstörs av, och som kan 
användas för “backcasting” i strategisk planering. Principerna 
har sedan vidareutvecklats i samarbete med ett internationellt 
nätverk av ledande forskare och andra aktörer inom området, 
och kallas de fyra ”systemvillkoren” för ett hållbart samhälle. 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk: 
1. koncentrationsökning av ämnen från bergrunden. 
2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. 
3. undanträngning med fysiska metoder. 
Och i det samhället…. 
4. …hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina 
behov.

Ett annat vanligt förekommande begrepp är Corporate Social 
Responsibility (CSR), som framför allt förekommer inom 
företagsvärlden. På ett seminarium (2008-03-07) anordnat av 
Svensk Form tas frågan upp. Sustainia, ett konsultföretag inom 
CSR, beskriver ett företags grundpelare som driver finansiell 
framgång och långsiktighet genom följande fem värden:
> Kundvärdet – Det värde som verksamheten ger sina kunder. 
Attityd och framtidstro som kunden har på företaget, dess 
tjänster och produkter. 

2.1	Hållbarhet	och	CSR	-	Be-
grepp
I media, inom företag och i var mans mun har diskussioner 
kring begreppet hållbarhet (eller det engelska ordet Sustainabil-
ity) försegåtts under senare år. Något som har skett i spåren av 
globalisering, höjd social medvetenhet och drastisk klimatförän-
dring.

En vanlig beskrivning är att hållbar utveckling bygger på en 
“Triple Bottom Line”, dvs ett socialt, ekonomiskt och miljö-hän-
seende på samma gång, vilket kan appliceras på i princip all typ 
av verksamhet (Design for Sustainability). Miljödelen av Triple 

SAMHÄLLE

EKONOMI EKOLOGI

> Medarbetarvärdet – Det värde som medarbetarna i organisa-
tionen upplever.  Det är först när medarbetarna har strukturen 
att stå på, förstår och vill målen och själva tar initativ till förbät-
tringar och innovation, som hela organisationens handlingskraft 
utnyttjas.
> Strukturvärdet – Strategiska förmågan att skapa mervärde för 
sina kunder, byggandet av struktur, rutiner och processer så att 
medarbetaren har stödet att utveckla värden för sina kunder 
> Miljövärdet – Påverkan på den interna och externa miljön, 
ansvaret för en hållbar utveckling av processer och produkter 
och därmed utveckla kund/brukarvärdet.
> Samhällsvärdet –Värdet som verksamheten bidrar med till 
omvärldens utveckling. 
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En viktig insikt kring begreppet hållbarhet och en stegrande 
globalisering är att i fallet utvecklingsländer handlar det om att 
vi nu står inför en möjlighet till s.k. ”leap-frogging”, över den 
resursintensiva och utsläppsgenererande utveckling som den 
idag utvecklade världen gått igenom (Industriella revolutionen 
och framåt). Några tänkvärda drivkrafter för hållbar design visas 
till höger.

Thomas Angharad (University of Salford, School of Art and 
Design) har gjort efterforskningar kring designprojekt i utveck-
lingsländer med utgångspunkt från fattigdomsminskning och 
hållbar utveckling och kommer till slutsatsen att ”Design can be 
brought into the lives of poor people and improve the livelihoods 
by increasing income and making available to them better 
goods, products and equipment” Angharad uppger designens 
olika sätt att bidra till hållbar utveckling och fattigdomsmin-
skning som:
> Produktion i utvecklingsländer för en utvecklad marknad
> Design och produktion av varor av fattiga för den fattiga 
marknaden
> Design utförd i rika delen av världen, för en fattig marknad

Rent marknadsmässiga aspekter kring utvecklingsländer/fat-
tigdom och hållbarhet tas upp genom begreppet “Bottom of the 
Pyramid”, där den stora massan fattiga på jorden utgör idag en 
målgrupp som tillsammans sitter på enormt mycket pengar, 
trots små resurser enskilt.
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En mer tillgänglig och mycket intressant ingång till hållbar de-
sign tog jag del av på Möbelmässan (Stockholm Furniture Fair, 
2008-02-06/10) där det försegick aktiviteter kring ämnet hållbar-
het anordnade av Designboost, ett designstrategiskt företag. De 
presenterade sitt förslag som efterfrågar mer av en helhetsbild 
av hållbar design och ger stöd i designprocessen, vilket de kal-
lar för Sustainable Wheel (TM) och består av sju delar:

> Environmental influence “to have an aspiration to affect the 
environment as little as possible”
> Innovation “to develop unique attributes on several levels”
> Emotional connection “to be part of the user”
> Aesthetics “to age with grace” 
> Quality “to own multi-quality capacities”

2.2	Hållbarhet	och	Industride-
sign
Det mest intressanta ur min synvinkel och för projektets fortski-
dande är att definiera mer tillämpbara delar av det komplexa 
begreppet hållbarhet och hur en industridesigner kan bidra till 
hållbar utveckling.  

UNEP (United Nations Environment Program) och Delft 
University of Technology har tagit fram en guide kallad “Design 
For Sustainability” som bygger på tidigare nämnt “Triple Bot-
tom Line” (här benämnt “people, planet and profit”) och påstår 
att produktutveckling och innovation (och därmed design) är 
direkt kopplat till hållbarhet då båda siktar på framtiden och till 
att driva fram en förändring.
Guiden är fokuserad på utvecklingsländer och ett stöd till 
produktframtagning och grundar sig på ett livscykeltänkande 
kring produkten, vikten av förståelse av problematiken och 
trycker på innovations- och idéfasen av arbetsprocessen. Det är 
en väldigt ingående guide, intressant och matnyttig med flertalet 
exempel, dock ganska “torr”, se http://www.d4s-de.org/ för 
djupare information.

> Authenticity “to be able to tell a credible story”
> Compatability “to be part of a bigger coherence”

Dessa delar visualiseras även i en utställning och blir därmed 
ganska handfasta att ta med i en designprocess/gestaltning-
sarbete. Delarna känns väldigt relevanta och kan framför allt 
bidra till att öka användningsfas/livslängd och bidra till hållbart 
konsumtionsmönster.

Jag anser att en industridesigner står väl rustad för arbetet kring 
hållbar produktutveckling genom sin förmåga till
> Förståelse kring problematik, förmåga se sammanhang 
genom research
> Visualisering och kommunikation

Sida ��
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> Humanistiskt synsett
> Fokusering på brukaren och användningfasen
> Visionärt förhållningssätt

Jag har hört någon gång ett citat av vad jag tror en mexikansk 
författare som lyder ungefärligt:
 “Livet handlar om att leva, inte enbart överleva”
Vilket jag tycker är en viktig och glädjerik formulering och 
aspekt att ta till vara på i designerns arbete kring hållbarhets-
frågor.

2.3	Associationskarta
Arbetet handlar mycket om själva processen att gå från en 
stor frågeställning och ett komplext sammanhang till att nå ett 
konkret koncept. Som stöd i processen tas en associationskarta 
fram där arbetets “alla” påverkande ingående delar placeras in 
kring projektets tre huvuddelar, mobiltelefoni, individen och 
omgivning/kontext. Associationskartan tas fram för att förstå 
relationer och sammanhang samt finna kopplingar och därmed 
möjligheter till designarbete.
Under arbetets gång förs kontinuerligt in information och 
anteckningar i associationskartan, som ses nedan samt i bilaga 1 
och vars delar behandlas i fortsatt läsning.

KONTEXT (Rural Tanzania)

INDIVID

MOBILTELEFONI

Informellt

Småföretag

GLOBAL MILJÖ

FAMILJ

VÄNNER

ICT

Radio
TV
Telefoni fast
Mobiltelefoni
Internet
(Tryckt media)

ORGANISATIONER

BOENDEMILJÖ

SAKER/TING

ARBETE

STUDIER

MAT

EKONOMI

LOKAL MILJÖ (Rural Tanzania)

INFRASTRUKTUR

Nätverk
Elektricitet
Vägar
Transport
Vatten
Avlopp

SAMHÄLLE/STAT

Korruption
Brottslighet
Flyktingar/Inbördesoro

Malaria/HIV/AIDS
Barnarbete
Barnadödlighet
Naturkatastrofer

ALTERNATIV ENERGI

Vind
Vatten
Sol
Biobränsle
Jordvärme
Kinetisk

Distans
Annan ort

KLIMAT
- Växtlighet
- Savann
- Torka

GRUNDFAKTA
- 40 miljoner
- 58 % av befolkning 

under $1/dag
- Störst del av befol-

kning på landsbygd
- 80 % av lands-
bygd utan tillgång till 

Elektricitet
- # Språk/stammar

KLIMAT
- Minska fossila 
bränslen
- Minska utsläpp
- Bevara biologisk 
mångfald

OPERATÖR/TJÄNST

Kontantkort
Nedladdningar
Applikationer
Meddelande
...

Många på samma yta

Lera/trä/vass
Få möbler
Allt i ett rum
Damm/smuts

...

Kärl (öppen eld)
Kerosene-belysning
Batteriradio
Plasthinkar
Textilier

Återanvänt/begagnat

... Vård
Skola
Post
Polis
Bank
Bidrag
Bistånd

INDIVID

Fattigdom
Levnadskonstnär
Glädje
Framtidstro
Lågutbildad

ASSOCIATIONSKARTA, MOBILTELEFONI I U-LANDSSCENARIO

Associtationskarta för att förstå komplexa sammanhang 

och finna kopplingar och möjligheter till designarbete.

DRÖMMAR

SOCIAL STRUKTUR

Kontakt leverantör

Kontakt arbetare

Kontaktad av kund

SYSSELSÄTTNING
- Jordbruk
- Fiske
- Mineralbrytning
- Hantverk
- # InformelltSolidaritet/Kollektivitet

Muntlig kultur

Illiterär spåkligt
Illiterär tekniskt

Problemområde Mobiltelefoni
Användningsområde Mobiltelefoni

Mobil enda kontakt-

möjligheten

MILLENIEMÅL (-2015)

- Halvera världens fattigdom och hunger

- Grundskola för alla barn

- Öka jämställdheten, förbättra kvinnors 

ställning
- Minska barnadödligheten

- Stoppa spridningen av HIV och andra 

sjukdomar
- Säkerställa miljömässig hållbar utveckling

- Öka samarbete kring bistånd, handel och 

skuldavskrivningar
(FN)

Låg tillgänglighet
på studiemöjlighet

BEHOV

Kostnad
inköp

Tillgång till 
elektricitet

Dela på samma 
telefon

e-learning

M-banking
(betala/spara/
säkerhet)

Andvändning
fossila bränslen

Isolering

Robusthet
MOBIL

Handenhet
Laddning
Täckning/nät
Tjänster

“Fattigas form av 
ICT”, fler användare 

i U- än I-länder

Kostnad
användning

Sälja samtal

Minska avstånd

Demokrati/Kontroll myndighet

Symbol för 
utveckling

Känsla säkerhet

Demokrati

Demokrati/Kontroll myndighet

Säkerhet

Stora avstånd, 
dyra resor

Bankärenden
för fattiga

Signalera utan  
kostnad

MIKROLÅN

Stöld

M-health

Sälja/låna telefon 

för eget SIM

Basstation
drivning

Kulturell skillnad

Sälja laddning

GRUNDFAKTA
- 75% av världens fat-

tigaste på landsbygd

- 2 miljarder miljarder 

människor under 
$1/dag
- Dålig tillgång till 
Elektricitet
- Isolerade områden

MOBILTELEFONI
- Lite landlinor
- Utbyggt GSM
- Spridning mobiler
(17% dagligen)
- Nationella bolag“ICT utgör grundbult 

för ekonomisk och so-

cial utveckling” (SIDA)

TELECENTER / 
INTERNETKAFÉ

Ej landsbygd
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2.4	 Mobiltelefoni	-	allmänt
Det är svårt att inse att den första mobiltelefonen såg dagens 
ljus för enbart 20 år sedan. Sedan dess har den spridits som en 
löpeld över världen och revolutionerat vårt sätt att kommunicera 
och påverkat vårt sociala beteende,. Idag är det för de flesta i 
västvärlden en självklarthet och något oumbärligt. Mobiltelefoni 
är ett komplext system, bestående av flertalet aktörer. Enbart 
i användningsfasen utgör Användare, Återförsäljare, Telefon-
tillverkare, Operatör och Systemleverantör en del av systemet. 
Dessutom påverkar Lagstiftning samt NGOs (Non Govern-
mental Organisations) hur mobiltelefonklimatet ser ut på olika 
marknader.

Slutanvändaren kan komma i kontakt med följande produkter 
inom mobiltelefonisystemet
> Handenhet
> SIM-kort
> Påfyllningskort/taltidsbetalningssystem
> Tillbehör, funktionella
> Tillbehör, utsmyckande
> Tjänster via telefon
> Tjänster via Internet

För åtta år sedan (dvs år 2000) nåddes 40 procent av jordens 
befolkning av något mobiltelefonnät. Förra året var den siffran 
uppe i 80 procent och år 2010 beräknas 90 procent av världens 
befolkning nås av mobilnätet (GSMA 2008). I grafiken nedan 
visas utbredning och andel mobiltelefonanvändare i världen 
(2007) indelad efter landsrikedom. Där visas framför allt två 
viktiga delar, dels kan utläsas att det idag finns fler mobiltele-
fonanvändare i utecklingsländer än i industriländer, dels att 
den stora tillväxtpotentialen av antal användare även finns i 
utvecklingsländer.
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2.6	Utvecklingsländer,	ICT	och	
mobiltelefoni
Användningen av informationsteknologi (ICT) för att kom-
municera och ta del av information har ökat världen över, 
framför allt genom uppkomsten av internet. Statistik visar 
att i västvärlden har större delen av befolkningen tillgång till 
informationsteknologi i någon form, men så är inte fallet för ma-
joriteteten av människorna i utvecklingsländerna. Man brukar 
benämna det som den digitala klyftan, och påpekar vikten av 
att jämna ut förhållandet för att minska världens segregation. 
Bland annat svenska SIDA och indiska Grameen Bank anser 
att användningen av ICT är ett kraftfullt verktyg för ekonomisk 
utveckling, ett steg mot ökad tillväxt och en av förutsättningarna 
för en minskning av fattigdomen.
Den explosionsartade utvecklingen av mobiltelefoninätet har 
medfört att mobiltelefonin blivit det främsta kommunikations-
medlet i utvecklingsländer. Idag, vilket kan verka överraskande 
och nästan chockerande, finns fler mobiltelefonanvändare i 
utvecklingsländer än i de industrialiserade (se förra uppslaget). 
Och den måttskålen kommer att väga över alltmer eftersom 
utvecklingspotentialen är flerfaldigad på dessa marknader.

Det finns och har funnits ett uppdämt behov av kommunika-
tionsmedel i utveklingsländer, som nu visar sig genom att i 
snart var, även fattig, mans hand finner du en mobiltelefon. I de 
flesta delar av utvecklingsländer finns varken fasta telefonlinor, 
tillgång till internet eller post- och bankkontor samt i många fall 
en mycket låg standard på infrastruktur såsom vägar och trans-
porter. Med det i åtanke är det förståeligt att mobiltelefonen 
blir mycket mer värdefull för den enskilde i en sådan situation, 
även utan att inväga införskaffningsvärde. Mobiltelefonin har 
utkristalliserats som den “fattiges form av ICT”, det har visat sig 
vara en teknologi som passar och nått användaren genom

Inledning Konceptdefinition Konceptutveckling Slutkoncept Avslutning

2.5	Hållbarhet	och	Mobiltele-
foni
Hållbarhetsfrågor inom mobiltelefoni utgör som tidgare nämnts 
ett komplext system och handlar bland annat om
> Företagsinterna frågor, exempelvis arbetsförhållanden, jäm-
ställdhet, resursförbrukning och ergonomi
> Företagsexterna frågor, exempelvis strategi, målgrupp, finan-
siering och produktsortiment
> Produktens Livscykelfrågor, såsom miljöbelastning av logistik, 
tillverkning, basstationer,  användning, livslängd, återanvänd-
ning och återvinning. Av livscykelfrågorna är den korta använd-
ningsfasen av handenheten, de ingående materialen och den lilla 
återanvändning och återvinning de största problemområdena, 
störst energianvändning i användningsfasen står drivning av 
basstationer för.

Den ur hållbarhetsperspektiv mest intressanta aspekten för 
detta arbete anses vara möjligheten kring mobiltelefoni för att 
ge ökad tillgänglighet och därmed möjliggörande till effektiv 
kommunikation. Det är arbetets fortsatta fokusområde. Därmed 
sätts fokus på det sociala området av hållbarhetens tre huvud-
delar.

SAMHÄLLE

EKONOMI EKOLOGI

> Förhållandevis låg anläggningskostnad (jfr. fast lina/sattelit)
> Hög täckning, 90 procent täckning i de flesta utvecklingsre-
gioner
> Förhållandevis billig införskaffning av handenhet (jfr. dator)
> Anpassad finansiering (genom ex. vis kontantkort)
> Förhållandevis enkel användning (jfr. dator)

Vilka specifika sätt används mobiltelefonen på och framför allt, 
vad skiljer sig användandet i utvecklingsländer från det traditio-
nella västvärlds-scenariot?
Framför allt framhåller forskning och opinionsbildare vikten 
av mobiltelefoni som verktyg för småföretagare, exempelvis 
genom att ha koll på priser och tillgång för att sälja varor (oftast 
informellt arbete). Mobiltelefoni ger tillgänglighet för kunder 
att ta kontakt och bli kontaktade, möjlighet till förfrågan över 
avstånd i stället för att ta sig tid- och kostsamt till plats. Inom 
detta tema är det viktigt att inse det stort utbredda informella 
arbetets strukturer.

Den i många fall påvra infrastrukturen innebär att att mobiltele-
foni ger nya möjligheter till att hålla kontakt med en spridd 
familj och omvärlden. För många kan det vara uteslutet att resa, 
den finns inte post eller andra kommunikationskanaler. Mo-
biltelefoni håller därmed ner resekostnad och tid för människor 
i svårtillgängliga områden.

På SPIDER (del av SIDA som arbetar med ICT för utveckling) 
arbetas med ett antal intressanta projekt rörande mobiltelefoni. 
Bland annat
> som verktyg för distansutbildning för lärare samt i distansut-
bidning för studenter, så kallad E-learning
> som verktyg för ökad demokrati, genom exempelvis röstning, 
analytisk kapacitet samt ökad samhällstransparens, eller genom 
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att social-kulturella mål och info kan spridas till avlägsna plaster. 
> inom andra samhällrelaterade områden som hälsa (M-health) 
och exempelvis som katastrof-varningar.

Tre miljarder (!) av jordens befolkning står utanför något bank-
system. Det finns inga bankkontor att uppsöka, och användarna 
saknar kredittrovärdighet och personuppgifter och tradition till 
systemet. Tillgång till och användning av banktjänster anses 
vara en nyckel till att ta sig ur fattigdom. Det har lett till projekt 
som “Banking the Unbanked” vilket utnyttjar mobiltelefonins ut-
bredning samt möjligheter, genom det som kallas Mobile Com-
merce samt Mobile Banking. Idag finns det tjänster som bland 
annat tillgodoser överföring och betalningar av pengar samt 
säkerhets- och tidsaspekter. Det enda som krävs är ett SIM-kort. 
Dessa system stödjer även utbredningen av de växande och 
framgångsrika mikrofinansieringssystemen i utvecklingsländer.

Mobiltelefonin och själva handenheten utgör en symbol för 
modernitet och även kapitalism. Trots det är det ingen lyx-vara, 
utan finnes överallt, i var mans hand, även hos de allra fattigaste. 
Undersökningar visar att mobilanvändning är spritt över ink-
omsgrupper, men tjänsterna utnyttjas olika mycket och på olika 
sätt. Exempelvis kommuniceras med s.k. ”beeping”, som tillåter 
kommunikation utan att kostnad. Många användare i u-länder 
spenderar stor andel av tillgängliga resurser på mobiltelefo-
nin, vilket medför att mobiltelefonen kan bli både fördel och 
börda för de allra fattigaste. Ofta är användaren lågt utbildad, 
förstagångs-användare samt uppvisar både språkligt samt 
tekniskt låg litteräritet. Språkliga skillnader och lokala språk 
ger framför allt svårigheter vid meddelandegränssnitt. Många 
användare har väldigt små resurser, vilket gör att pris per 
handenhet vid anskaffning och livslängden är helt avgörande. 
Mobiltelefontillverkarna jobbar med att erbjuda enkla och billiga 

varianter, samt det börjar att dyka upp system för andrahands-
marknad och överföring av “uttjänta” telefoner från västvärlden. 
Utforming och kostnad för tjänsterna är även de avgörande, 
exempelvis fungerar SMS-tjänster väl för att det är en låg och 
kontrollerad/fast kostnad, men de kräver hög litterär nivå. De 
förbetalda kontantkortsystemen är en förutsättning på dessa 
marknader och är anledningen till möjlig spridning.

Village Phone Program är ett Grameen Bank mikrofinanspro-
jekt där pengar lånas till personer för att köpa mobitelefon tele-
fon och kort för att starta små affärsrörelser för att sälja samtal 
på otillgängliga platser. Ett mycket lyckat projekt som dock 
mestadels lett till privata samtal, dvs säga mindre arbetsrelater-
ade eftersom inte telefonen eller numret är personligt.

Två miljarder (!) människor lever helt utan tillänglig elektricitet, 
och på många håll där det finns kan pålitligheten vara låg. Un-
dersökningar visar en direkt relation mellan antalet mobiltele-
fonanvändare och tillgång till elektricitet. I många landsbygdssa-
mhällen samlas telefonerna upp för att ta dem till annat ställe för 
laddning. Där det finns tillgång till bilar sker det att telefonerna 
kan laddas genom bilens cigarettuttag.
På avlägset belägna platser ger mobiltelefoni säkerhet, vid 
exempelvis olyckor, och en känsla av involvering i samhället.

I utvecklingsländer är det vanligt med många användare per 
mobiltelefon. Telefonen fungerar som ett socialt verktyg i sig 
i och med att den delas och lånas ut. Ägarskapet är definierat 
annorlunda, vilket kan betyda att telefonen inte defineras som 
sin egen, utan kanske hushållets telefon. Man lånar i familjen 
eller av/till kompisar. Ett annat vanligt förekommande sätt som 
medför flera användare är att enbart låna telefon och sätta i eget 
sim-kort för att ringa eller bli nådd. Denna delning av telefon 

ger i realiteten många fler användare/förmånstagare än antalet 
telefoner i sig. Det visar sig att ju fattigare omgivning, desto 
mer delas telefon. Ej personliga telefoner ger dock inte samma 
nätverkseffekt, eftersom det är svårare att få tag på en specifik 
person. Då personliga telefoner funnits i begränsad utsträckning 
finns det en tradition och vana att använda telefonkioskliknande 
telecentres, där samtal säljs på minutpris. Dessa hittas enbart 
i större samhällen, därför är en annan vanligt förekommande 
verksamhet att sälja samtalstid på sin mobiltelefon.

SAKER/TING

Kärl (öppen eld)
Kerosene-belysning
Batteriradio
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BOENDEMILJÖ

LOKAL MILJÖ (Rural Tanzania)

KLIMAT
- Växtlighet
- Savann
- Torka

GRUNDFAKTA
- 40 miljoner
- 58 % av befolkning 
under $1/dag
- Störst del av 
befolkning på 
landsbygd
- 80 % av lands-
bygd utan tillgång till 
Elektricitet
- # språk / stammar

Många på samma yta
Lera/trä/vass
Få inventarier
Enkelhet
Öppna ytor
Damm/smuts
...

SYSSELSÄTTNING
- Jordbruk
- Fiske
- Mineralbrytning
- Hantverk
- # Informellt

MOBILTELEFONI
- Lite landlinor
- Utbyggt GSM
- Spridning mobiler
(17% dagligen)
- Nationella bolag

2.7	Tanzaniansk	landsbygd
För att få en djupare förståelse för situationen och få upp 
visuella miljöbilder valdes att ta en närmre titt på det rurala 
Tanzania. Det gjordes pga att landet stämmer väl in i mönstret 
av många utvecklingsländer. Det är ett sub-sahariskt land med 
stor andel fattiga, stor andel informella arbeten och största 

andelen av befolkningen på landsbygden (den övervägande 
majoriteten, cirka 75 %, av världens fattiga bor på landsbygden 
enligt SIDA/ITC). Tanzania visar även upp en stark och snabb 
utveckling inom mobiltelefoni samt att det finns en tradition 
av svenskt bistånd, vilket medför att det finns kunskap och 
information om landet tillgängligt i Sverige.
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2.8	Scenario
Fiktiva små scenarios från den Tanzanianska landsbygden, byg-
gda på föregående kartläggning och till grund för fortgående 
utveckling. 

HADIJA

Kvinnan som driver byns 
lokala allt-i-allo affär, 

använder mobiltelefon 
för att kontakt med 

leverantörer och säljer 
även samtal samt 

uppladdningar till sina 
kunder.

EMANUEL

Affärsmannen som 
driver en rörelse genom 
att köpa frukt och grönt 
från små odlare för att 
sälja i staden, använder 
mobiltelefon för att 
kontakt med odlare och 
utföra betalningar.

MAHDINA

Tillsammans med hela 
familjen inklusive barn 
och mor-/farföräldrar 
brukas en liten jordlott, 
utan elnät, för odling, 
använder mobiltelefon 
för koll av efterfrå-
gan, prisuppgifter och 
kontakt med köpare, 
samt för kontakt med 
den ena sonen som 
fått ta sig till staden för 
att studera och sedan 
arbeta, som även ger 
pengastöd till familjen 
via telefon.

RAYMOND

Jobbar med lite av varje, 
om och när det finns 
möjlighet, svårt med 

en stor familj att mätta, 
den dagliga födan 

utdrygas av egen liten 
jordlott. Har ingen egen 

mobiltelefon i familjen, 
men ett SIM-kort och 

lånar ibland grannens för 
att ringa till sin bror och 

syster i hembyn. 

2.9	Alternativ	energi
Följande del utgör ett sökande av alternativa  energikällor som 
fungerar väl i liten skala. Det görs för att ge inspiration och 
fungera som en kunskapsbank vid konceptutveckling i det 
fortsatta projektet.

Solenergi
Även kallad PV (Photo Voltic) som omvandlar solens elektro-
magnetiska strålning till elektricititet. Intressant är framför allt 
tunncelliga på film, möjligen invävda i textil. Kan fås i mycket 
små skala, i dagsläget ganska dyrt.

Solvärme
Överför solenergins värmestrålning till vätskor eller gaser till 
uppvärmning eller för att driva elkraftturbiner. Inget effektivt 
småskaligt för elgenerering.

Vattenenergi
Utnyttjande av det stora energinnehållet (pga dess vikt) i 
vattnets rörelser, såsom floder, vågor, strömmar, tidvatten eller 
regnvatten. Kräver spefick plats och fungerar väl framför allt på 
stor skala.

Vindkraft
Den för nuvarande mest växande alternativa energikällan, 
fungerar bra i stor eller mellanstorlek, de är roterande med dy-
namo och framför allt horisontella men även vertikala varianter 
förekommer. En ny innovation är Windbelt, ett ickeroterande 
elgenerande, fungerar bra även i liten skala och är billigt.
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Värmepumpar
Utnyttjar lagrad energi i berggrund skapad genom temperatur-
skillnader eller termiska effekter från jorden, vattnet eller luften.

Fusion
Kontrollerad och ofarlig energirik atomklyvning som efterliknar 
solens funktion. Enbart storskalig och på forskningsnivå.

Biobränsle
Utvinning av framför allt värme, men även generatordriven 
elekricitet fås genom bränning av material som utgör en del av 
jordskorpans kretslopp.

Bränsleceller
Genom vätgas (bildat i kemisk process från sol och vatten) 
skapas elektrisk energi i större eller mindre skala.

Storskalig Småskalig

Artificiell	fotosyntes
Bränsle i form av vätgas skapas genom kemisk process från sol 
och vatten. Forskningsnivå.

Människokroppsenergi
Energi skapad genom kroppen eller dess rörelse, såsom 
omedveten kinetisk rörelse (statisk, nanogenerator, knä, M2M, 
ryggsäck, leksak, klocka, värme), eller vid medveten kinetisk 
rörelse (ro, cykla, veva, dra)
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The WindbeltTM generator demonstrates 
�0x the efficiency of the state-of-the-
art in micro-turbine technology on these 
scales. Now, Humdinger is poised to take 
this technology and apply it to a wide 
array of fields, from rural lighting to 
energy harvesting.
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KINETIK MAKRORÖRELSE

SOLCELL TUNNFILM MIKROVINDAR
(www.humdingerwind.com)
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2.11	Föregångare
Några projekt som har haft samma eller liknande ingång som 
detta arbete har snabbt analyserats för att ge inspiration och 
tips.

FREEPLAY RADIO

SOLIO LADDARE

OLPC

GOGO LIGHT

2.12	MOBILTELEFONI,
SONY	ERICSSON
Mobiltelefontillverkaren Sony Ericsson arbetar bland 
annat med olika kategorier av telefoner, såsom Walkman, 
Cybershot och Smartphone för att passa olika segment. Ur 
detta projekts skull är det intressant att bygga vidare på 
detta befintliga system, för att söka skapa en ny kategori, 
eller fiktivt “sub-brand” med ICT4D/M4D (Mobile for 
development) som huvudingång.
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2.10	Slutsats	Energi
De mest intressanta småskaliga energigenererande metoderna 
intessanta för projektet visas och visualiseras nedan och till 
höger.

MIKROKINETISK
KROPPSRÖRELSE
(www.m2epower.com)



MOBILTELEFONI I U-LANDSSCENARIO
Ett kandidatexamensarbete kring begreppet hållbarhet

Mårten Bergström, Konstfack Industridesign 2008

2.13	SLUTSATS	RESEARCHFAS
Mobiltelefoni visar på en imponerande och kraftfull tillväxt i 
u-länder. Efterforskningarna gjorda visar på en klar koppling 
mellan utveckling och mobiltelefoni, det utgör en möjlighet till 
påverkan. Mobiltelefonin har utkristalliserats som de “fattigas” 
form av ICT (Informations- och kommunikationsteknologi). Det 
går att finna skiljande användningsmönster för mobiltelefoner i 
u-länder jämfört med ett i-landsscenario.

Den under efterforskningen skapade associationskartan ger 
förståelse och fungerar som ett kommunikationsmedel samt ett 
hjälpmedel till att finna möjligheter till koncept som inverkar 
på huvudfrågan. Valda delar ur associationskartan tas vidare till 
slutkoncept.

Genom att använda och utveckla befintligt mönster inom 
mobiltelefonimarknaden, finns det utrymme att skapa en ny 
kategori för människor och marknader i behov av utveckling.
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Associtationskarta för att förstå komplexa sammanhang 
och finna kopplingar och möjligheter till designarbete.

DRÖMMAR

SOCIAL STRUKTUR

Kontakt leverantör
Kontakt arbetare

Kontaktad av kund

SYSSELSÄTTNING
- Jordbruk
- Fiske
- Mineralbrytning
- Hantverk
- # Informellt

Solidaritet/Kollektivitet
Muntlig kultur

Illiterär spåkligt
Illiterär tekniskt

Problemområde Mobiltelefoni

Användningsområde Mobiltelefoni

Mobil enda kontakt-
möjligheten

MILLENIEMÅL (-2015)
- Halvera världens fattigdom och hunger
- Grundskola för alla barn
- Öka jämställdheten, förbättra kvinnors 
ställning
- Minska barnadödligheten
- Stoppa spridningen av HIV och andra 
sjukdomar
- Säkerställa miljömässig hållbar utveckling
- Öka samarbete kring bistånd, handel och 
skuldavskrivningar
(FN)

Låg tillgänglighet
på studiemöjlighet

BEHOV

Kostnad
inköp

Tillgång till 
elektricitet

Dela på samma 
telefon

e-learning M-banking
(betala/spara/
säkerhet)

Andvändning
fossila bränslen

Isolering

RobusthetMOBIL

Handenhet
Laddning
Täckning/nät
Tjänster

“Fattigas form av 
ICT”, fler användare 
i U- än I-länder

Kostnad
användning

Sälja samtal
Minska avstånd

Demokrati/Kontroll myndighet

Symbol för 
utveckling

Känsla säkerhet

Demokrati

Demokrati/Kontroll myndighet

Säkerhet

Stora avstånd, 
dyra resor

Bankärenden
för fattiga

Signalera utan  
kostnad

MIKROLÅN

Stöld

M-health

Sälja/låna telefon 
för eget SIM

Basstation
drivning

Kulturell skillnad

Sälja laddning

GRUNDFAKTA
- 75% av världens fat-
tigaste på landsbygd
- 2 miljarder miljarder 
människor under 
$1/dag
- Dålig tillgång till 
Elektricitet
- Isolerade områden

MOBILTELEFONI
- Lite landlinor
- Utbyggt GSM
- Spridning mobiler
(17% dagligen)
- Nationella bolag

“ICT utgör grundbult 
för ekonomisk och so-
cial utveckling” (SIDA)

TELECENTER / 
INTERNETKAFÉ

Ej landsbygd

Sida 2�
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Hållbarhet/CSR
U-land/scenario
Alternativ Energi
Associationskarta
Föregångare
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Den fortsatta delen av projektet siktar på att 
gestalta den research som föregåtts genom 
att fokusera på några av de definierade 

huvudpunkterna. Det handlar mer om att kom-
municera och visualisera efterforskningens resultat 
genom att utgå från beskrivet scenario, än att ta 
fram den mest anpassade telefonen, eftersom be-
gränsningar i tid och resurser inte ger möjligheter 
till djupare användarstudier och arbete på plats.

Det valda slutkonceptet siktar på att skapa en ny fiktiv kategori 
mobiltelefoner och tillbehör för Sony Ericsson, med inriktnin-
gen mobiltelefoni för utveckling. Det gestaltande arbetet består 
av åtminstone en telefon och ett tillbehör. I arbetet utvecklas
> Kollektiv laddningsenhet, driven av sol, vind (och hand) för att 
användas av familj, by, eller litet samhälle.
> Handenhet med fokus på kollektiv användning, driven av 
kroppsrörelse
> Handenhet med fokus på M-banking, driven av kroppsrörelse

Konceptet är Inspirerat av behov och tjänster framväxta i ett 
u-landsscenario, men med tanken att framtida efterfrågan kom-
mer att uppstå på alla marknader. TILLBEHÖRSKONCEPT ENERGIMÖNSTER

TELEFONKONCEPT ANVÄNDNINGSMÖNSTER

Handenhet med fokus 
på kollektiv-/ multi-
användare,  såsom 
flera användare av 
samma telefon/SIM 
samt byte av SIM.

Handenhet med fokus 
på M-banking, såsom 
nya (2008) tjänsten 
Mobipawa i Tanzania.

Trovärdighet
Professionalism
Tydlighet
Äkthet

MOBILE 
BANKING

MULTANVÄNDARE

Humanitet
Robusthet
Tydlighet
Anpassning

Uttrycka kommunikation
Uttrycka öppenhet
Beskriva hantering/handhållenhet
Uppmana taktilitet
Framkalla glädje
Erbjuda upphängning/fastsättning
Uppnå robusthet (damm, stötar, 
livslängd)
Uppnå prisnivå
Erbjuda smidig SIM-kort hantering
Erbjuda personifiering

Uttrycka trovärding 
information
Erbjuda tydlig 
identifiering (av 
person/användare)
Erbjuda återkop-
pling
Uttrycka profes-
sionalism
Uppnå robusthet 
(damm, stötar)

Handvänligt
Dans/Musik
Glädje
Dynamik
Robusthet

RÖRELSE/
ENERGI

Erbjuda bärbarhet
Erbjuda upphängning/fastsättning
Visa laddnigsstatus
Beskriva hantering/handhållenhet
Uppmana taktilitet
Framkalla glädje
Uppnå robusthet (damm, stötar, 
livslängd)
Uppnå prisnivå
Uttrycka tillhörighet
Uttrycka öppenhet

Sida 2�
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Moodboard/Kärnvärden
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Handenhet 
med fokus på 
M-learning

Handenhet 
med fokus på 
M-Democracy

Handenhet med fokus på 
kommunikation trots läs- 
och tekniksvårighet.

Personlig laddn-
ingsenhet driven 
av kroppsrörelse 
för att möjlig-
göra användning 
på platser utan 
tillgängligt elnät

Kollektiv laddningsenhet 
driven av sol, vind el-
ler hand för att användas 
i större familj, by eller 
ett litet samhälle.

NY FIKTIV KATEGORI/VARUMÄRKE SOM 
ERBJUDER EN RAD MOBILTELEFON-
PRODUKTER INSPIRERADE AV BEHOVEN 
PÅ UTVECKLINGSMARKNADER OCH DÄR 
FRAMVÄXANDE TJÄNSTER.
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STÅENDE TELEFONDEL OCH 
LIGGANDE BANKDEL

HUMAN, MEN 
DISTINKT FORM, 

SOM “TELEFONLUR” 
STÅENDE, SAMT 
“PERGAMENTRULLE” 
LIGGANDE

SPECIFIK DISPLAY 
VISAR SIM/ANVÄNDARE
...
FORMKONTRAST

Research
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Skissfas �
Skissfas 2
Skissfas �
Slutdefiniering

Slutkoncept Avslutning

I följande del visas skissfasen på ett väldigt över-
gripande stadium. Under processens gång har 
arbetet först fokuserats på telefonkonceptet, för 

att sedan anpassa tillhehörskonceptet.

4.1	Skissfas	1,	helhetslösning
Framför allt testades olika layoutförslag genom handskiss samt 
pappmodeller för att lösa huvudfunktionerna bank och telefon,  
samt dess olika skepnader genom att finna lösningar för att 
skilja på bank- och telefondel.

VÄLJER BORT ALLT 
SKJUT OCH FÄLLANDE 
FÖR ATT UPPNÅ EN 
ROBUST LÖSNING.

SKILJER MELLAN 
BANK OCH TELEFON 
GENOM PLACERING, 
MAPPNING/FORM.

LAYOUT OCH GRÄNSSNITT FÖR BANK-
DEL, SKAPA TROVÄRDIGHET

STÅENDE FÖR TELE-
FON- OCH BANKDEL

STÅENDE TELEFONDEL, 
LIGGANDE BANKDEL

CIRKULÄR INMATNING 
FÖRENKLAR VRIDNING
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UPPHÄNGNING SAMT 
LEKFULLT OCH 
TYDLIGT TECKEN

SKYDDANDE RAM

LITEN PLATS, 
DISTINKTA OCH
SOFISTIKERADE

VÄL INTEGRERAD STRÖMGENERERANDE 
VEVFUNKTION, SJÄLVLÅSNING SAMT 
TYDLIGT TECKEN

STRÖMGENERERANDE LADDNINGSTILLBEHÖR

INTEGRERAD LÖSNING, 
LEKFULLT UTTRYCK, 
HÄNGA SAMT GENERERA 
STRÖM PÅ SAMMA GÅNG

4.2	Slutsats	skissfas	1
Ur den första skissfasen tas med två olika sätt att lösa up-
pdelningen mellan telefon- och bankdel, genom vridning 
av telefon eller ej. Dessutom söktes efter att finna en inte-
grerad lösning kring energitillgänglighet och bärbarhet, 
där väljs att gå vidare med den mest integrerade lösnin-
gen. Ur detta material tas tre stycken olika huvudspår 
fram för att utveckla vidare i nästa skissfas.

Research
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MP > Login

Enter PIN: * * _ _

OK

C C

Account

Pay

Transfer

MP>Menu

C

Account

Pay

Transfer

MP>Menu>Account

C

VERTIKAL NAVIGERING FÖR BÅDE BANK OCH RINGA

OLIKA ANVÄNDARE 
(...I FAMILJ) VID 
TELEFONANVÄNDNING

LADDA OCH HÄNGA

DIREKTKNAPPAR VID 
BANKANVÄNDNING

SIDOKNAPPAR

ENKEL HANTERING 
SAMT IDENTIFI-
ERING 

SIM

4.3	Skissfas	2
I denna fas utvecklas tre stycken huvudspår på både han-
denhet samt tillbehör vidare, för att finna detaljnivå och 
kunna utvärdra koncept gentemot varandra och koncept-
definition. Arbetet sker genom fortsatt handskissande 
samt lermodeller. 

Research
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C

C

Account

Pay

Transfer

MP>Menu>Account
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VERTIKAL NAVIGERING FÖR ATT 
RINGA OCH HORISONTELL NAVIGER-
ING FÖR BANK, SKILJA FUNKTIONER

LADDA OCH HÄNGA

DIREKTKNAPPAR VID 
BANKANVÄNDNING

SIDOKNAPPAR

OLIKA ANVÄNDARE 
(...I FAMILJ) VID 
TELEFONANVÄNDNING

CIRKULÄR KNAPPLACERING GER 
SAMMA ORDNING AV KNAPPARNA NÄR 
TELEFONEN VRIDS
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Slutdefiniering
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MP > Login

Enter PIN: * * _ _

OK

C C

Account

Pay

Transfer

MP>Menu

C

Account

Pay

Transfer

MP>Menu>Account

C

VERTIKAL NAVIGERING FÖR BÅDE BANK OCH RINGA

FÖRSÄNKT ÖVER-
SIDA OCH FÖRHÖJD 
UNDERSIDA

TYDLIG UPPDELNING

4.4	Slutsats,	skissfas	2
Från dessa tre koncept väljes att gå vidare i huvudsak med det 
som kallats koncept snurr, efter utvärdering mot konceptdefini-
tion, image board och formgivningspotential. 

4.5	Skissfas	3
Inför den sista fasen väljes att bygga vidare på koncept Snurr 
men ta in delar från övriga koncept, söka förena dess starka 
sidor och slutdefiniera uttryck, proportioner och detaljer i mjuk 

Research
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skumplastmodell och datorrendrerade bilder. Fortsatt skissning 
och framtagning av tillbehörsdelen. 
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SLUTDEFININERING AV DELNINGAR OCH FÄRGSÄTTNING INFÖR MODELLBYGGE

mobilemotion
emotion
ICT4D
D4D
call for development
connect for development
close the circle
closing circles
access

mobile
access

CONNECT FOR 
DEVELOPMENT

CLOSING
CIRCLES

series
access

series
access

series
access

series
access

Research
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FRAMTAGNING AV LOGOTYP OCH 
NAMN FÖR “SUB-BRAND”/KATEGORI

UTVECKLING AV LUCKA 
FÖR SIM-KORT

SKISSER OCH 
SKISSMODELLER PÅ 
TILLBEHÖRSDELEN.
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Slutkonceptet är en visualisering av 
föregående efterforskning och analys. Det 
är ett förslag utformat för att minska den 

digitala klyftan, vilket leder till integration och i 
slutändan möjlighet till minskad fattigdom, och ett 
förhoppningsvis rikare liv även själsligt.

Access är ett koncept anpassat till dagens mobiltelefonmarknad 
och visar därmed på ett exempel kring begreppet hållbarhet 
och hur ett företag inom konsumentelektronik kan arbeta 
med frågeställningen. Access utgör en fiktiv ny kategori/se-
rie produkter inom varumärkesexemplet Sony Ericsson där 
mobiltelefonin ses som ett verktyg för utveckling. Produkterna 

är tänkta att vara flertalet, men inom ramen av detta projekt 
visas ett förslag på en självgenererande handenhet anpassad 
för tjänster kring M-banking och multipla användare. Dessutom 
visas ett tillbehör som löser elekricitetproblematiken och kan 
användas tillsammans med övrgia telefoner.

Sida �2
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ICT FOR DEVELOPMENT: MOBILE PHONE TECHNOLOGY CON-
CEPT FOR INCREASED ACCESSABILITY IN REMOTE, RURAL AND 
POOR COMMUNITIES. ACCESS, A NEW CONCEPT CATEGORY IN 
THE SONY ERICSSON PRODUCT FAMILY, INSPIRED BY THE DEVEL-
OPING WORLD.

Bachelors Project by Mårten Bergström, Industrial Design 2008
Konstfack Universtiy Collage of Arts, Crafts and Design
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TELEFONEN	ÄR	ANPASSAD	FÖR	
ATT	HÅLLAS	I	HAND	SAMT	FÖR	
RÖRELSE	OCH	LADDAS	DÅ	GE-
NOM	KINETISK	ENERGI.

TELEFONEN	ÄR	ANPASSAD	
FÖR	ATT	HÅLLAS	I	HAND	
SAMT	FÖR	RÖRELSE	OCH	
ATT	KUNNA	HÄNGAS	UPP	
ELLER	FÄSTAS	PÅ	KROPP	
PÅ	ETT	ENEKLT	SÄTT.

LADDAS	GENOM	KINETISK	EN-
ERGI,	SKAPAD	I	KROPP	GENOM	
FJÄDERBELASTAD	RÖRELSE	AV	
MAGNETFÄLT,	ELLER	GENOM	
ROTATION	AV	MAGNETFÄLT.

5.1	Modellbygge
Mycket skissmodeller har använts i formgivningproces-
sen och de olika skissfaserna, från enkla pappmodeller, 
via lermodeller, en mjukare skumplast och slutdefini-
tionen i en hårdare skumplast. Slutmodellen på projektet 
tas fram för hand i hård skumplast med fräsning och 
formning av aluminiumram samt svarvade och hand 
framtagna aluminiumdetaljer.
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Detta kandidatexamensarbete har haft flera 
sidor för mig. Bland annat är det ett peda-
gogiskt projekt för att utforska vad som kan 

uppnås genom att få inspiration av och sätta fokus 
på realiteter i utvecklingsländer under designpro-
cessen och undersöka om resultatet har potential 
för överföring och användning i hela världen. Det 
skulle kunna medföra ett steg i hållbarhetens 
tecken. Projektet handlar även om processen att 
utifrån en stor och komplex frågeställning och en 
öppen ingång, på kort tid ta sig fram till ett konkret 
produktkoncept. Dessutom är den gestaltande 
delen av projektet av stor vikt, där målet framför 
allt varit att gestalta projektetes efterforskning och 
analys, inte att ta fram den “bästa mobiltelefonen”.

Sida �0

Slutkonceptet är en visualisering och förslag för att 
minska den digitala klyftan, där målet är ökad integration 
och i slutänden en möjlighet till minskad fattigdom, och 
ett förhoppningsvis rikare liv även själsligt. Projektet var 
i första hand tänkt som inspiration och att ge ljus åt en 
viktig fråga, vilket jag hoppas leder till diskussion och 
större insikt, vilket jag tycker till viss mån redan har up-
pfyllts genom löpande spontana samtal/diskussioner un-
der arbetets fortgång, samt i och med slutpresentationen 
och kommande utställning. Också menar projektet till att 
visa på möjligheter och en, om än liten men ändå, positiv 
framtidsvision.

Jag intresserar mig för själva designprocessen och 
hur det är möjligt att gå från breda frågeställningar till 

konkreta koncept. Vilket detta arbete bestått av. Om än 
medvetet, känner jag att projektet har varit lite för stort 
och brett för forumet kandidatexamensarbete, då flera 
ingående moment fått lida av tids- och resursbrist. Jag 
är dock väldigt glad över projektet som helhet, eftersom 
frågeställningen väckt mitt intresse. Framför allt är jag 
nöjd med att tillåta den öppna ingången till projektet, 
eftersom det  medförde att jag under research-fasen 
verkligen fick den inblick och kunskap, vilken jag inte 
besatt innan, som projektets vidare arbete baserades på 
och som slutresultatet verkligen blev en del utav.
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> Utrikespolitiska Institutet, www.ui.se (februari 2008)
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LOKAL MILJÖ (Rural Tanzania)
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Korruption
Brottslighet
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Malaria/HIV/AIDS
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Vind
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Kinetisk
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Annan ort
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- Växtlighet
- Savann
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GRUNDFAKTA
- 40 miljoner
- 58 % av befolkning 
under $1/dag
- Störst del av befol-
kning på landsbygd
- 80 % av lands-
bygd utan tillgång till 
Elektricitet
- # Språk/stammar

KLIMAT
- Minska fossila 
bränslen
- Minska utsläpp
- Bevara biologisk 
mångfald

OPERATÖR/TJÄNST

Kontantkort
Nedladdningar
Applikationer
Meddelande
...

Många på samma yta
Lera/trä/vass
Få möbler
Allt i ett rum
Damm/smuts
...

Kärl (öppen eld)
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Plasthinkar
Textilier
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...
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Skola
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Polis
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Bidrag
Bistånd

INDIVID
Fattigdom
Levnadskonstnär
Glädje
Framtidstro
Lågutbildad

ASSOCIATIONSKARTA, MOBILTELEFONI I U-LANDSSCENARIO
Associtationskarta för att förstå komplexa sammanhang 
och finna kopplingar och möjligheter till designarbete.
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Kontakt arbetare
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SYSSELSÄTTNING
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- Fiske
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- # Informellt

Solidaritet/Kollektivitet
Muntlig kultur

Illiterär spåkligt
Illiterär tekniskt

Problemområde Mobiltelefoni

Användningsområde Mobiltelefoni

Mobil enda kontakt-
möjligheten

MILLENIEMÅL (-2015)
- Halvera världens fattigdom och hunger
- Grundskola för alla barn
- Öka jämställdheten, förbättra kvinnors 
ställning
- Minska barnadödligheten
- Stoppa spridningen av HIV och andra 
sjukdomar
- Säkerställa miljömässig hållbar utveckling
- Öka samarbete kring bistånd, handel och 
skuldavskrivningar
(FN)

Låg tillgänglighet
på studiemöjlighet

BEHOV

Kostnad
inköp

Tillgång till 
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Dela på samma 
telefon

e-learning M-banking
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säkerhet)

Andvändning
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RobusthetMOBIL

Handenhet
Laddning
Täckning/nät
Tjänster

“Fattigas form av 
ICT”, fler användare 
i U- än I-länder

Kostnad
användning

Sälja samtal
Minska avstånd

Demokrati/Kontroll myndighet

Symbol för 
utveckling

Känsla säkerhet

Demokrati

Demokrati/Kontroll myndighet

Säkerhet

Stora avstånd, 
dyra resor

Bankärenden
för fattiga

Signalera utan  
kostnad

MIKROLÅN

Stöld

M-health

Sälja/låna telefon 
för eget SIM

Basstation
drivning

Kulturell skillnad

Sälja laddning

GRUNDFAKTA
- 75% av världens fat-
tigaste på landsbygd
- 2 miljarder miljarder 
människor under 
$1/dag
- Dålig tillgång till 
Elektricitet
- Isolerade områden

MOBILTELEFONI
- Lite landlinor
- Utbyggt GSM
- Spridning mobiler
(17% dagligen)
- Nationella bolag

“ICT utgör grundbult 
för ekonomisk och so-
cial utveckling” (SIDA)

TELECENTER / 
INTERNETKAFÉ

Ej landsbygd

Bilaga	1,	Associationskarta

> Det Naturliga Steget, www.naturalstep.org (februari 2008)
> O2 Global /O2 Nordic, www.o2.org (februari 2008)
> Design for the other 90 %, http://other90.cooperhewitt.org 
(februari 2008)
> M2E, www.m2epower.com (mars 2008)
> Windbelt, www.humdingerwind.com (mars 2008)
> Designboost, www.designboost.se (februari 2008)
> Sustainia, www.sustainia.se (februari 2008)
> Mobipawa, www.mobipawa.co.tz (mars 2008)
> Sony Ericsson, www.sonyericsson.com (februari, mars 2008)
> Vodafone, www.vodafone.com (februari, mars 2008)

Seminarie
DesignBoost / Stockholm Furniture Fair, Stockholmsmässan, 
6-10 Februari 2008
Sustainia / Svensk Form, Berns, 7 mars 2008

Intervju
Gudrun Wicander, Karlstad Universitet / SPIDER (SIDA)


