
Genbrugte mobiltelefoner er godt for miljøet – og for din 

privatøkonomi! 

Du kender sikkert scenariet: i det øjeblik at kontakter og andet vigtigt indhold fra din gamle mobiltelefon er 

overført til den funklende nye, så glider den nye ned i inderlommen – og den gamle glider ned i skuffen 

eller kassen med bedaget elektronik. 

En enkelt mobiltelefon betyder måske ikke så meget, tænker vi. Men den ene telefon bliver til rigtig meget 

mobilskrot på verdensplan. Forbruget af smartphones boomer nemlig i hele verden i disse år. Ikke blot i 

den vestlige del af verden, men også i Kina, Afrika og Sydamerika, hvor mobiltelefoner til befolkningen er 

en naturlig følge, at de voldsomme vækstrater, som erhvervslivet her har oplevet i de seneste år. Antallet af 

mobiltelefoner på verdensplan er således fem-doblet i perioden 2007 til 2015. Cirka hver tredje menneske i 

verden har i dag en mobiltelefon! 

Det betyder også, at vi i øjeblikket producerer 65.000 tons mobilskrot årligt. Blot 11 procent af 

mobiltelefonerne genbruges, så der er et kæmpe potentiale på det her område. En rapport fra Nokia viser 

for eksempel, at hvis blot hver fjerde person køber en genbrugt mobiltelefon i stedet for en helt ny, så vil vi 

reducerede udledningen af co2 med det, der svarer til fire millioner biler. Det kan man da kalde for en 

lavthængende frugt i kampen mod klimaforandringer. 

Spar penge på at genbruge! 

Samtidigt kan der være mange penge at spare for dig, der ikke nødvendigvis hele tiden skal have den 

nyeste model smartphone, men kan leve med at telefonen har været brugt et år eller to. Det forklarer 

marketingdirektør hos Refurb, Peter Hove. 

- Nogen skifter pr automatik hver gang der kommer en ny model fra den foretrukne producent. Men 

modellerne kommer altså i et tempo, hvor forskellene ofte er ubetydeligt små og hvor der stadig er 

masser af telefon tilbage i den model, der var den nyeste sidste år. De telefoner vi får ind er typisk 

fra virksomheder, der som standard skifter hvert eller hvert andet år og disse telefoner fejler 

ingenting, siger Peter Hove. 

Når Refurb får et parti telefoner ind, så bliver de gennemtestet og bliver geninstalleret, så alt hvad der 

måtte være af spor fra den tidligere ejer er helt væk. Er der en ridse i skærmen skiftes den og bortset fra 

hvad der måtte være af brugsspor, så er det som at åbne en ny telefon, når du tænder den første gang. 

En del private sælger brugte smartphones på dba og lignende sites på nettet. Her kan der være gode penge 

at spare, men er man ikke helt sikker på, hvad man skal kigge efter for at tjekke om en telefon nu også er i 

orden, så skal man passe på. Når man handler med en privat, så er varen købt som beset og der er ingen 

returret, hvis man opdager fejl eller mangler. Den mulighed har man hos forhandlere som eksempelvis 

Refurb. 

- Vi giver 12 måneders garanti på alle de varer vi sælger – og det er faktisk dobbelt op i forhold til det 

mange andre elektronikforhandlere tilbyder. Men det har vi ikke noget problem med, for vi ved, at 

de varer vi har på hylderne er i orden. Derudover har man hos os to års reklamationsret på både de 



nye og de genbrugte varer. Så juridisk kan man faktisk i mange tilfælde være bedre stillet ved at 

købe en genbrugt smartphone hos os end hvis man har købt en helt ny, siger Peter Hove. 

Besparelsen ved at købe en genbrugt iPhone er typisk et sted mellem 800 og 1500 kroner på en populær 

model som 5S. 

 


