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Vi trenger en «sirkulær økonomi», der produkters levetid forlenges, avfall 
forhindres, og vi kjøper og selger tjenester framfor produkter, skriver forskerne 
Walter Stahel og Geneviève Reday i en rapport for EU-kommisjonen. Fra 1977.

Den gang som nå er sirkulær et konsensuelt begrep, fordi det framstår som  
bra for både forbrukerne, økonomien og miljøet. Likevel har produkters  
levetid blitt stadig kortere og avfallsmengdene stadig større. Med det har  
vårt forbruks økologiske fotavtrykk økt. For å gi en miljøgevinst, må «sirkular-
itet» derfor kompletteres med å senke tempoet for forbruksvarenes utskifting.  
Vedlikehold og reparasjon er nøkkelen – det siste vi skal gjøre er å ta  
produktene fra hverandre eller smelte dem om. 

Denne rapporten undersøker en rekke utfordringer for å få til det. 

For det første er det ikke gitt at det å kjøpe tjenester framfor produkter, f.eks. 
gjennom abonnement på fysisk telefon, bil eller klær, vil øke levetiden til 
varene. Bedriften får kanskje et insentiv til å leie ut «varer som varer»,  
men forbrukeren mister et insentiv til å ta godt vare på telefonen, bilen  
eller klærne. Utskifting er jo inkludert i prisen.   

For det andre er det oppstått en stadig større gråsone av produkter som  
grenser til planlagt foreldelse. 
Da skoprodusenter for 15-20 år siden begynte å fylle sålene med luft og  
syntetiske stoffer, i stedet for ren gummi, kan det ha bidratt til å gjøre dem  
både lettere og rimeligere å produsere. Men det gjør også at de kan smuldre  
opp helt uavhengig av bruk, etter et visst antall år. Og dermed må forbrukeren 
kjøpe nye. 
Produkter med elektroniske komponenter er ofte designet for begrenset  
levetid. Det kan framstå som økonomisk rasjonelt med rask teknologisk  
endring: Når en mikroprosessor om 18 måneder vil ha dobbel kapasitet av  
i dag, minsker det insentivet til å investere i mobiltelefonbatterier med  
lang levetid. Det øker insentivet til å kutte hjørner i produksjonsprosessen.

Sammendrag

For det tredje gjør produsentene det stadig vanskeligere for forbrukerne å  
reparere produktene. Det gjelder særlig i elektronikkindustrien. Det gjelder 
både gjennom produktdesignet og gjennom grep som hindrer et fritt marked 
for reparasjon av varene. Grepene kan være juridiske (illustrert av Apples 
søksmål mot en uavhengig reparatør i Ski som importerte skjermer for  
reparasjon av iPhone) eller praktiske (iPhone gir automatisk feilmeldinger  
dersom uautoriserte reparatører bytter batteri).

For det fjerde er de tradisjonelle reparatørene, typisk av klær, sko og hvitevar-
er, utrydningstruet. De fleste sliter med lav lønnsomhet, til en slik grad at det 
nesten kan kalles dugnad eller idealisme. De reparasjonene som gjøres mest,  
er de som er minst lønnsomme. Det er snakk om enkle og raske reparasjoner, 
hvor betalingsviljen er lav. I praksis konkurrerer reparatørene med nye  
produkter laget av billig arbeidskraft på den andre siden av jorda. Resultatet 
er at bransjen trues av manglende rekruttering og fare for å miste nødvendig 
kompetanse.

Denne rapporten peker på en rekke mulige løsninger for å bøte  
på utfordringene:

Det bør utredes hvordan en nedre grense for reklamasjonsfrist kan kombineres 
med en mer dynamisk «levetidstilnærming», der produsenter pålegges  
obligatorisk merking av antatt levetid på produkter. Det produsent oppgir  
som antatt levetid vil da bli utgangspunkt for forlenget reklamasjonsfrist.

I løpet av 2021 vil EU-kommisjonen foreslå regler som skal sikre
«retten til reparasjon». Uavhengig av det bør norske myndigheter snarest sikre 
at elektronikkbransjen omfattes av de samme reglene for fritt reparatørvalg 
som bilbransjen. Siden 2013 kan du benytte deg av det verkstedet du vil, og til 
og med hvilke reservedeler du vil, uten å miste nybilgarantien. Eneste forutset-
ning er at delene er av tilsvarende kvalitet som originalene. 

For å redde reparatørene, har mange tatt til orde for å kopiere Sveriges moms-
fritak for mindre reparasjoner. Erfaringene fra Sverige viser at det ikke har 
påvirket prisene på reparasjoner, og altså er tatt ut gjennom en kombinasjon 
av høyere marginer og økte kostnader som følge av mer komplisert bokholderi: 
Mange reparatører driver nemlig med andre ting. Skomakere  
kjøper ødelagte sko, reparerer og selger dem, for eksempel. Med to ulike  
momssatser på salg og reparasjon blir bokholderiet ganske komplisert å  
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håndtere både for reparatørene og for skattemyndighetene. Det vil være mer  
effektivt å subsidiere reparatørene direkte, etter samme modell som for 
bøndene: De er avhengige av støtte gjennom subsidier og toll på importerte 
varer for å overleve. I likhet med landbruket konkurrerer reparatørene med 
lavere lønninger og miljøstandarder i utlandet. Skal vi ha en fungerende  
reparatørstand i Norge bør vi gjøre det samme for dem.

Sirkulær eller sakte økonomi?

 Av Andreas Randøy 

Sirkulær økonomi er blitt et mantra for politikere med grønne intensjoner. 
Men hvor effektivt er det å smelte om vaskemaskinen hvert tiende år?

I en sirkulær økonomi forblir ressursene i et økonomisk kretsløp, heller enn å 
bli til avfall, som det meste blir i dag. Det handler om å designe produkter slik 
at dette er mulig, om å minimere avfall, og om å håndtere avfall. Det er ikke  
det samme som en økonomi som går saktere. Men kanskje det burde vært det?

– Jeg mener samtalen om sirkulær økonomi har glemt hvor mye energi som går 
med på å omgjøre materialer til et produkt. Ta for eksempel hvitevarer. Energi-
gevinsten er enorm ved å reparere et kjøleskap, sammenlignet med å smelte  
det om og sende det rundt halve jorda. Det fokuset, produktfokuset, det har 
blitt helt borte i ordskiftet, sier Harald Throne-Holst.

Throne-Holst er sosiolog, sivilingeniør og forbruksforsker ved Statens institutt 
for forbruksforskning (SIFO) ved OsloMet. Han mener samtalen om sirkulær 
økonomi er på villspor. Ifølge forskeren er sirkulær økonomi, slik vi snakker  
om det i dag, for lik dagens økonomi. Men sirkulær økonomi kan også høres 
ganske radikalt ut. På mange måter forsøker sirkulær-økonomien å svare på  
et spørsmål som nesten høres parodisk ut: Hvordan ville økonomien sett ut 
dersom vi tok inspirasjon fra naturen?

1
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Naturen som økonomisk forbilde

Naturen har med tida blitt en ekspert på gjenbruk. Når en organisme dør i  
skogen, blir den enten konsumert av en annen, eller ender opp som ikke- 
levende organisk materiale, som igjen blir til næring for sopp, makk, tusenbein  
og fluer. Én arts avfall er en annens middag. Derfor får aldri store maurtuer  
eller biesamfunn et avfallsproblem.

Dessverre består verdensøkonomien i dag av mye dødt materiale og få biller, 
sopp og mark. Ifølge organisasjonen Circle Economy ble bare 8,6 prosent  
av ressursene vi hentet opp fra bakken i 2019 resirkulert tilbake i økonomien  
etter at forbrukerne var ferdige med produktene. Og verre blir det. Ifølge 
Verdensbankens rapport «What a Waste» fra 2018, produserer vi i dag  
2 milliarder tonn fast avfall, som plast. Rapporten forventer at det øker  
til 3,4 milliarder tonn i 2050.

Hva hvis vi alle gjorde som meitemarken, og brukte de 2 milliardene tonn med 
materialer til noe nyttig i stedet? Det er det mange som spør seg om dagen. 
Eller, de har spurt seg en liten stund. I 1976 bestilte Europakommisjonen en 
rapport fra forskerne Walter Stahel og Genevieve Reday, som endte opp med å 
argumentere for at produkters levetid må forlenges, at avfall bør forhindres, og 
en økonomi som baserer seg mer på kjøp og salg av tjenester enn av produkter. 
Forskerne ønsket seg en «sirkulær økonomi».

– Jeg mener samtalen om sirkulær økonomi har glemt hvor mye energi som går med på 
 å omgjøre materialer til et produkt, sier Harald Throne-Holst. Foto: OsloMet

På overflaten kan det høres ut som et godt, gammeldags vekstkritisk budskap: 
Bruk færre ting, bruk dem lengre, kast mindre. Likevel er ikke sirkulær økonomi 
særlig politisk kontroversielt. I partiprogrammene skriver Høyre, Ap og SV 
omtrent det samme om sirkulær økonomi. MDG snakker på sin side om «krets- 
løpsøkonomi», men beskrivelsen likner til forveksling den sirkulære økonomien 
til de andre partiene.

Politikerne virker like enige om at sirkulær økonomi er målet som at arbeids- 
ledigheten må ned. Det har kanskje en sammenheng med at sirkulær økonomi 
er miljøtiltaket for de store pengene – på inntektssiden. En av grunnleggerne 
av sirkulær økonomi-bevegelsen og verdensmester i å seile rundt jorda alene 
(helt sant), Ellen Macarthur, har estimert at overgangen til den sirkulære  
økonomien kan redusere materialkostnader for bedrifter i EU med opp mot  
3 500 milliarder kroner hvert år. Sånt blir det tverrpolitisk enighet om.

Bruk mindre, kast mindre. Eller?

Er det bare å skåle i resirkulerte glass for enigheten, eller er debatten på villspor? 

Forskeren Harald Throne-Holst mener det siste. Han mener det er et håpløst 
prosjekt å gjøre resirkulering av ti år gamle kjøleskap til et miljøtiltak.  
Energien, arbeidskraften og mengden stoffer vi aldri vil klare å resirkulere, er 
for stor. Han ønsker seg et fokus på at produktene må vare, ikke materialene.
– Det siste vi skal gjøre er å ta produktene fra hverandre. Vedlikehold og rep-
arasjon – det er nøkkelen. Når vi kjøper ting, må vi kjøpe produkter av en viss 
kvalitet. Med det mener jeg at folk kjøper produkter som passer for sitt behov, 
det er det som er kvalitet. Det handler dypest sett om å bry seg om tingene 
rundt oss. Når ga du oppvaskmaskinen din en klem sist? Jeg tror de andre  
tingene vil følge om vi begynner å sette ordentlig pris på tingene våre, og  
jeg tror det vil redusere forbruket vårt, sier Throne-Holst.

Samtalen er på villspor

Problemet med budskapet til Throne-Holst er at det ligner mer miljø- 
bevegelsens «vanlige» vekstkritikk. Økonomien må gå saktere. Produktene  
må vare lengre, vi må sette pris på det vi har heller enn å bestandig ønske  
oss noe nytt. Om Bosch selger færre vaskemaskiner for det så være.
– Nettopp det å holde produktet sammen så lenge som mulig, vil intuitivt 
gjøre litt vondt for dem med politisk makt. Den politiske konsensusen om 
sirkulær økonomi er i dag ganske ukontroversiell, fordi det framstår som en 

Tempoet må ned i økonomien
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vinn-vinn-vinn-situasjon. Det er bra for forbrukerne, økonomien og miljøet.  
Vi slipper å stramme inn livreima, og kan satse på grønn vekst. Men så er det 
noen vanskeligheter som jeg tror blir oversett. Jeg tror nok mange kan sette  
kaffen i halsen av produkt-fokuset, for det handler om å selge færre produkter, 
om saktere omsetning for selskapene, og en mindre avfallsbransje. Vi har en  
stor avfallsbransje i Europa som står klar til å ta imot søppelet vårt. Det er vel  
og bra. Men den bransjen er ikke særlig mottakelig for et budskap om at vi  
skal kaste mindre, og det tror jeg påvirker politikeres syn på sirkulær økonomi, 
sier Throne-Holst.

«Hvis du leier har du frihet, hvis du kjøper  
er du solgt», var mottoet til Thorn. Du kunne  

bytte og tilpasse som du ville, og det satte 
ikke akkurat ned tempoet på forbruket.

Neida, tempoet må opp i omstillingen

For forskeren på SIFO er en sirkulær økonomi en saktere økonomi. Det er i hvert 
fall ikke en økonomi som har godt av mer økonomisk vekst – når vi har mer enn 
nok med å gjøre dagens økonomi mindre miljøskadelig. Men må det være slik? 
Jeg tok en prat med Per Espen Stoknes, en av tenkerne som virkelig har troen 
på den sirkulære økonomien. I 2020 skrev han i en kronikk at: «Vi må bort fra 
oppfatningen om at sirkulærøkonomien er en ren miljøkamp, men heller se at 
det er en forretningsmulighet.» Men er produkter som varer lenger en forret-
ningsmulighet?
– Jo, det kan være mye penger på å få produktene til å vare lengre. Men da må  
vi endre forretningsmodellen. Når du selger et produkt, det være en bil eller  
en sykkel, er den gamle modellen å ta fra jorda, lage, selge, også få det til å gå  
i stykker. For du vil jo at forbrukerne kjøper ny sykkel når den gamle går i  
stykker. Den nye modellen for å tjene masse penger er å tenke abonnement. 
For eksempel kunne jeg kjøpt et abonnement hos BMW om å leie en bil – eller 
enda bedre: mobilitet. Så må de bare sørge for at jeg har et tilbud om mobilitet 
tilgjengelig. Det er å endre hele modellen. Og da lønner det seg for BMW å lage 
produkter som varer lengre, sier Stoknes. Thank you, but no thank you, Thorn

Jeg spør SIFO-forskeren om ikke det er en slik revolusjon vi trenger.
– Slike tjenester finnes allerede i dag. Kopimaskiner på arbeidsplasser, for  
eksempel. De aller fleste leier en kopimaskin, og når den slutter å fungere  
kommer det en reparatør som reparerer den, eller erstatter den hvis det er  
riktig ille. Også har vi Thorn, som drev med utleie av hvitevarer og elektronikk. 

– Det kan være mye penger på å få produktene til å vare lengre. Men da må vi endre  
forretningsmodellen, sier Per Espen Stoknes. Foto: TED

Overgangen fra eierskapsmodellen til leiemodellen vil ikke komme av seg selv  
– det krever strukturelle endringer, mener Stoknes. Skatter og avgifter må  
flyttes fra arbeid til «jomfruelige råstoffer», ressurser som brukes for første gang.  
I tillegg må produsentene få større ansvar for at produktene deres er sirkulære,  
og det offentlige må gå foran og kreve sirkularitet i sine innkjøp.
– I Norge har vi et selskap som heter Looping, som selger gjenbrukspresseninger. 
Når du kjøper bygningsmateriale i dag, får du det vanligvis innpakket i plast, 
for det er viktig at det holdes tørt. Med Looping leier du heller innpakningen, 
som Looping bruker igjen, og tar ansvar for at plasten går rundt og rundt, sier 
Stoknes.

I sin bok «Grønn vekst» (Tiden, 2020) trekker Stoknes frem en hel rekke  
selskaper som skaper økonomisk verdi samtidig som de letter på det økologiske 
trykket. Det er hus som produserer energi, øl brygget fra brødsmuler og gjen- 
bruk av brukte betongelementer. Mulighetene virker nærmest uendelige.
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De gikk til slutt over ende. «Hvis du leier har du frihet, hvis du kjøper er du  
solgt», var mottoet til Thorn. Du kunne bytte og tilpasse som du ville, og det 
satte ikke akkurat ned tempoet på forbruket. Samme med SWAP-abonnemen- 
tet til Telenor. Det går ut på å leie heller enn å eie telefon, men det går jo  
unna med telefoner. Jeg tror ikke fotavtrykket blir noe mindre av det, sier 
Throne-Holst.

Verken Stoknes eller Throne-Holst tror sirkulær økonomi vil sakke ned  
økonomien. Stoknes tror det kan skyte fart i en økonomi som reduserer,  
ikke øker forbruket av materialer og energi. Throne-Holst frykter Stoknes  
har glemt noen ting.
– Jeg lurer på om ikke vi oppfører oss annerledes når vi leier ting. Hadde jeg 
kjørt bilen min like forsiktig hvis jeg ikke eide den? Altså, jeg kaster jo ikke 
jobb-dataen min rundt i rommet, men jeg vet ikke om jeg behandler den helt 
likt som min egen. Jeg tror eierskap og ansvar for tingene rundt oss ikke er så 
trivielt som Stoknes skal ha det til. En slik forretningsmodell krever nok en 
kulturendring. Det er mange slik avhengigheter og ikke-trivielle kompleksi- 
teter som gjør det her vanskelig. Så kan det være vi kan løse problemene, men 
jeg tror i hvert fall vi ikke vi skal forenkle det skiftet, avslutter Throne-Holst.

I neste kapittel kan du lese om skoene som er lagd for smuldre opp etter fem år. I forrige kapittel forklarte forsker Harald Throne-Holst betydningen av å få  

produktene våre til å vare lenger. Ingen forsvarer planlagt foreldelse. Men skjer  

det likevel?

– Denne her er seks og et halvt år gammel, og den har nesten bare stått i skapet. 
Gummien i den sålen der, den smuldrer opp. Samme om du har den i skapet – 
etter fem år smuldrer den opp, sier Nils Fredrik Jakobsen.

Jeg er på besøk hos Skomaker’n på Ruseløkka i Oslo, hvor Nils Fredrik Jakobsen 
har reparert sko, belter, kofferter og mye mer i over 40 år, sammen med tvil-
lingbror Juan. Ifølge Nils Fredrik driver de god butikk, selv om de merket et fall 
i kunder da koronapandemien først traff Norge. Én type reparasjon skulle han 
likevel helst sett færre av. Skomakerne mener skosålene som brukes på de fleste 
Ecco-sko, og noen andre merker, har det med å brekke etter fem år – enten du 
bruker dem eller ikke.

Er skosålene til Ecco designet 
for å knekke etter fem år?

 Av Andreas Randøy

Har du opplevd en skosåle som smuldrer opp og tenkt at de var utgått? 
Tro om igjen.

2

Umulig å reparere

Det er vanlig at skosåler blir slitt etter bruk, forklarer han. Da kan en skomaker 
erstatte den nedre delen av sålen ganske enkelt. Men etter fem år smuldrer  
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Materialet i midten smuldrer opp, så vi må 
bytte ut hele greia. Det skjer noe kjemisk inni 

gummien etter 4-5 år.

– Vi hadde en kunde som kjøpte seks par, for det var så gode tilbud på sko fra 
Ecco. Så brakk sålen på den ene, og jeg sa han måtte bytte hele sålen. Han ble 
ganske overraska, for det som var ytterst på sålen så helt ok ut, og er det, men 
materialet i midten smuldret opp, så vi måtte bytte ut hele greia. Det skjer noe 
kjemisk inni gummien etter 4-5 år. Det er fordi de ikke bruker rent gummi  
lengre – rent gummi brekker ikke. Nå må vi bytte ut hele driten, sier Jakobsen.

Ifølge skomakeren har det ikke alltid vært sånn. Da han startet som skomaker for 
42 år siden var sålene av en annen kvalitet, som holdt mye lengre. Da var sålene 
av ren gummi. Men for 15-20 år siden begynte skoprodusentene å fylle sålene 
med luft og syntetiske stoffer. I dag er det blitt veldig vanlig, mener Jakobsen. 
Kanskje var det for å gjøre skoene lettere, kanskje for å gjøre dem billigere. Eller 
for å tvinge kundene til å kjøpe nye sko hvert femte år. Resultatet er uansett at 
sålene smuldrer opp, sier Jakobsen, og fortsetter historien om kunden med  
seks Ecco-par.

materialet inne i denne sålen opp. Dermed brekker sålen etter ganske lite mot-
stand, og hele sålen må erstattes, ikke bare den nedre delen. Det er en reparasjon 
som koster 1 500 kroner – så dyrt at mange, ifølge Jakobsen, isteden kjøper  
nye sko.

Tvillingbrødrene Nils Fredrik (t.v.) og Juan Jakobsen driver Skomaker’n på Ruseløkka 
i Oslo. Foto: Andreas Randøy / Pan

Planlagt foreldelse

– Jo, han syns jo 1 500 kroner var litt dyrt, så han lot være å reparere. Han  
hadde jo fem par sko igjen hjemme. Så kom han tilbake to dager etter – alle 
skoene hadde brukket. Han var sur, altså, sier Jakobsen.

Googler du «Ecco shoe sole disintegrating» får du nok av treff. Den samme  
beskjeden får jeg av 3. generasjons skomaker Isac Våge, på Skomakermester Våge 
på Gjøvik. I en tekstmelding skriver Våge at såler som brekker er en gjenganger 
på Ecco-sko, men han tar samtidig forbehold om at Ecco selger veldig mange sko. 
Det er ikke sikkert de er verre enn andre sko, men at han får dem inn oftere enn 
andre. Likevel retter han kritikk mot det danske skomerket.
– De skal selge kvantum og da kan de ikke vare for lenge. Det er min oppfatning, 
skriver Våge.

Skomakerne antyder at Ecco driver med «planlagt foreldelse», at produsenten 
bevisst gjør produktets levetid kortere enn den kunne ha vært, for å selge flere 
produkter i lengden. Produserer du lyspærer som varer i 100 år risikerer du 
konkurs når folket har fått så mange lyspærer de trenger. Det var denne  
bekymringen som samlet verdens lyspæreprodusenter i 1924 til «Phoebus- 
kartellet». Lyspærekartellet ble kanskje verdens første, og i hvert fall verdens 
mest kjente eksempel på planlagt foreldelse. Medlemsbedrifter som Osram og 
Philips ble enige om å begrense levetiden på lyspærene, og bøtela medlemmer 
som produserte pærer som varte for lenge.

Phoebus-kartellet ble oppløst da 2. verdenskrig brøt ut i 1939. Men frykten for at 
verdens bedrifter har gått sammen for å forkorte produkters levetid, lever i beste 
velgående. På en brannstasjon i California lyser fortsatt en pære som ble skrudd 
på i 1901. Den har altså fungert i 119 år, og har en egen nettside som ser like 
gammel ut.

Lyspærene du kjøper i dag vil ikke vare i 119 år – det er sikkert. Er det fordi  
Phillips og Osram fortsatt forkorter levetiden med vilje? Selv har de en annen 
forklaring. Lyspæren i California har lyst i 119 år, men ikke særlig sterkt. Skal  
vi ha lyspærer av en slik kvalitet, energieffektivitet og pris som i dag, blir de  
som de er i dag.



16 17

Betyr det at planlagt foreldelse hører fortiden til? Jeg tok kontakt med  
Restarters Norway, en organisasjon som arbeider med å fremme kultur og  
politikk for reparasjon.
– Vi fokuserer mest på å forlenge produkters levetid, men det finnes også 
psykologisk foreldelse. Man kan ønske seg et nytt produkt selv om det man  
har fungerer fint, fordi det ikke oppfattes som moteriktig, eller fordi man har 
lyst på den nyeste modellen, sier Anine Dedekam Moldskred, prosjektleder  
i Restarters Norway.

I dag er foreldelse mer komplekst enn i første halvdel av nittenhundretallet. 
Apples mobiltelefoner slutter ikke å lyse, men batteriet blir dårligere, mobilen 
blir treigere, og den nye modellen virker forlokkende. Det gjør at mange legger 
den gamle i en skuff, selv om den virker. Attpåtil gjør Apple det vanskelig å  
erstatte batteriet, og i 2017 innrømmet de til og med at de sakket ned ytelsen 
på eldre mobiler, noe de ble bøtelagt for i 2020. Apple sier riktignok til sitt  
forsvar at mobilen sakkes ned for å bevare batteritiden. 

Fra konspirasjon til reparasjon

Ecco: – Vi streber etter perfeksjon

Heller ikke Ecco er enig i at de bedriver planlagt foreldelse. I sitt tilsvar  
skriver de at skosålene ikke er av en lavere kvalitet i dag enn for tjue år siden.
– Eccos sko er delvis håndlagde og produsert med stor omhu og dedikasjon.  
Men til tross for omsorgen og innsatsen vi legger inn i produktene våre,  
opplever vi, som andre selskaper, at enkelte produkter ikke lever opp til våre 
standarder fra tid til annen. (…) Vi lager sko for å vare. Derfor oppfordrer vi  
enhver Ecco-forbruker som opplever defekte såler til å gå tilbake til butikken  
der skoene ble kjøpt. Vi streber etter perfeksjon, så én såle som faller fra hver- 
andre er én for mange, skriver Laila Steenfat, senior kommunikasjonsspesialist  
i Ecco, i en e-post.

Jeg spør mer inngående om hvorfor Ecco gjorde endringer i materialet for noen 
år siden, og hvilket grunnlag de har for å avvise at skiftet kan ha forårsaket 
problemet, men får ikke svar på oppfølgingsspørsmålene.

Forbrukerrådet: Utred en obligatorisk merking av antatt levetid

Mens vi venter på det, kan «fiksefest» være den beste hjelpen når reklamasjons-
fristen er utløpt, særlig når det gjelder elektriske og elektroniske dingser. Jeg tok 
turen til en slik fest på Klimahuset i Oslo, der Restarters Norway hadde samlet 
frivillige fiksere og invitert alle og enhver til å møte opp med mobiler, brødris-
tere og hodetelefoner. Så lenge du kan bære det – og det ikke er en mikrobølge-
ovn – kan du ta det med på Restarters’ fiksefester og få hjelp til å gi dingsen nytt 
liv. Da jeg fortalte en av fikserne, Øyvind Storesund Hetland, om skosåle-saken 
jeg jobbet med, så han paralleller til elektronikken han selv reparerte.

Kunden med de seks parene oppsmuldrede Ecco-sko hadde ikke hatt annet enn 
Eccos velvilje å støtte seg på, forklarer Gunstein Instefjord, som er fagdirektør 
for handel i Forbrukerrådet:
– Produkter eldre enn fem år har man ikke lenger en reklamasjonsrett på, selv 
om det er et produkt som er lite brukt. Vår generelle oppfordring når det gjelder 
sko og klær som går i stykker selv ved normal bruk, er å bruke klageretten. I 
forhold til omsetning får vi få klager på sko og klær. Det er altfor få som klager. 
Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på feil i klær i minimum to år etter 
kjøpet, fem år i noen tilfeller. Klageretten gjelder uavhengig av pris eller om 
klærne er kjøpt på salg. Ta først kontakt med utsalgsstedet. Dersom det ikke 
fører frem, kan Forbrukerrådet mekle i saken, skriver Instefjord til Pan.

Han forklarer at selv om reklamasjonsretten er lengre for mange produkter  
i Norge enn andre land, mener Forbrukerrådet den kan styrkes ytterligere:
– Det bør utredes hvordan en nedre grense for reklamasjonsfrist kan kombineres 
med en mer dynamisk «levetidstilnærming», der produsenter pålegges  
obligatorisk merking av antatt levetid på produkter. Det produsent oppgir som 
antatt levetid vil da bli utgangspunkt for forlenget reklamasjonsfrist.

Dårlige intensjoner eller dårlig design?
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Øyvind Storesund Hetland (i midten) hjelper deltakere på Restarters fiksefest med å 
reparere et fotoapparat. Foto: Andreas Randøy / Pan

– Jeg velger nok å tro på menneskeheten på den måten at jeg ikke tror det 
er planlagt foreldelse av hensyn til foreldelse, men det er mange som kutter 
hjørner. Det er helt tydelig at det eneste som har noe å si er noen tall i et  
regneark, og det går selvfølgelig ut over hvor lett det er å fikse. Vi ser det for 
eksempel i Apple sine ladere. Hver årgang er det en ny feil, som gjentar seg  
hele året. Vi kan se på laderen hvilken årgang den er etter hvilken feil den får. 
Jeg tror ikke de har planlagt at laderen skal gå i stykker, men det er ikke en  
prioritet å få den til å vare. De vil heller lage en billig lader enn en som varer 
lenge, sier Øyvind Storesund Hetland, styremedlem i Restarters Norway.

I neste kapittel får du lese hvorfor Restarters Norway mener retten til reparasjon  

er under press fra store, internasjonale selskaper.

Hvorfor kan Apple  
bestemme hvem som får  
reparere mobilen min?

 Av Andreas Randøy

Det hadde vært ramaskrik om bilverksteder var bundet på hender og føtter 
av Toyota og Volvo på samme måte som iPhone-reparatører er bundet av 
Apple. Vi trenger en lovfestet rett til reparasjon, mener Restarters Norway.

3

Forrige kapittel viste hvordan produkters levetid bevisst eller ubevisst forkortes.  

Da blir det desto viktigere at det er mulig å reparere dem. Er det det?

– Eier du egentlig et produkt hvis du ikke kan reparere det? Vi ønsker en 
lovfestet rett til reparasjon, som sikrer at det er mulig, billig og lett å reparere 
produkter. Det er på tide at bransjen legger til rette for det, ikke motsatt. Det 
betyr at reservedeler må være mulig å få tak i, og de må ha en rimelig pris. Alt 
dette som vanskeliggjør reparasjon må bort. Hvis det tar to måneder å få delen 
din, er ikke retten til reparasjon oppfylt, sier Anine Dedekam Moldskred,  
prosjektleder i Restarters Norway.

Restarters Norway har stått i bresjen for retten-til-reparasjon-bevegelsen, som 
har samlet miljøbevegelsen, reparatører og folk som er opptatt av forbruker- 
rettigheter i en internasjonal allianse. Det var en bevegelse jeg selv, først  
uvitende, ble med i som 16-åring.

Tenåringer har det med å knuse mobilen. Og det frustrerte meg noe voldsomt å 
se den ellers så elegante og dyre smarttelefonen full av riper og glass. Enda mer 
frustrerende var det at løsningen for mange var å kjøpe ny telefon, og legge den 
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gamle i en skuff. Batteriet hadde jo uansett begynte å halte litt, og en ny modell 
virket forlokkende. Kombinasjonen av dette og at jeg manglet sommerjobb, ble 
grobunn for Kristiansand iFix. Gi meg mobilen på slutten av skoledagen, så får 
du den tilbake i morgen i lunsjen. Det var god business i noen år, for som  
oftest gikk reparasjonene veldig greit, med YouTube som læremester og Ebay 
som vareleverandør.

Nå tror jeg ikke Kristiansand iFix hadde gått like bra. For det første har  
Apple-telefonene blitt betydelig vanskeligere å reparere. For det andre har det 
dukket opp nye, uavhengige reparatører i byer som Kristiansand, som reparerer 
det meste for en lavere timelønn enn jeg tok. Det er ingen som har samlet inn 
informasjon om hele reparatørstanden i Norge, men det virker som at  
fiksebransjen er i vekst.

Mobilhuset i Storgata er én av mange uavhengige mobilfiksere i Oslo. Foto: Andreas 
Randøy / Pan

Likevel er retten til reparasjon under press, mener Restarters Norway.  
Organisasjonen er del av en bevegelse som går til krig mot produkter som  
motvirker reparasjon, som rare skruer som krever spesialiserte verktøy, deler 
som er sveiset sammen og batterier som er limt fast. Såkalt «fiendtlig design» 
ser vi over alt i moderne elektronikk – men det har ikke alltid vært slik. En  
gammeldags mursteinmobil kunne man for eksempel enkelt åpne bak, for å 
erstatte batteriet.

For å bytte batteriet til iPhone 11 må du ta ut to skruer på utsida, åpne skjermen 
forsiktig med en sugekopp, fjerne limet som fester skjermen til kroppen, åpne 
skjermen (forsiktig! Åpner du for mye, kan ledninger ryke), fjerne tre skruer  
som holder batteriet på plass, fjerne fem skruer som holder hovedkortet på 
plass, koble fra hovedkortet, skjermen og batteriet, fjerne ti skruer som holder 
en hel haug av ting på plass, hvorav én av skruene trenger en annen skrutrekker 
enn alle de andre, fjerne høyttaleren, fjerne noe Apple kaller for Taptic engine 
og voilà! Nå nærmer du deg batteriet. Men først må du dra av de seks teipbitene, 
uten å punktere batteriet (da kan det bli en brannbombe), før du omsider tar 
batteriet forsiktig ut. Så er det bare å sette sammen telefonen igjen. Lykke til!

I følge fiksenettstedet iFixit.com er den nyere iPhone 12 like ille.

Vanskelig design = miljøvennlige arbeidsplasser?

Designet på iPhone holder utvilsomt amatørene unna tanken om å bytte ut 
batteriet selv. Det betyr ikke nødvendigvis at Apple har gjort det vanskelig bare 
for å gjøre det vanskelig. For eksempel er den økende bruken av lim i telefonene 
et tiltak for å hindre regn, svette og støv fra å trenge inn, som gjør at telefonen 
varer lengre. Men med et batteri som, ifølge Apple, begynner å halte etter  
halvannet år, må det byttes. Hva gjør du da? Jo, du drar til en reparatør.

For en dreven reparatør kan fortsatt gjennomføre reparasjonen. Og de finnes  
det jo som sagt stadig flere av, både som uavhengige reparatører og som Apple 
-autoriserte fiksere på store verksteder. At iPhonen er litt vanskelig å reparere 
skaper jo rett og slett arbeidsplasser i sirkulær-økonomien. Er det egentlig så 
farlig, da?

Jo, mener Restarters Norway. Men kanskje på en ny måte? Det er ikke bare lim 
og skruer som tar motet fra reparatørene.
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Fra lim og skruer til advokater og avtaler

De fleste Apple-reparatører du ser i byen er uavhengige, uautoriserte repa-
ratører. Det vil si at Apple ikke har godkjent dem, og at du mister garantien om 
du bruker dem til å reparere telefonen din. Ifølge Restarters Norway oppmuntrer 
ikke akkurat Apple uavhengige reparatører, som er billigere enn de autoriserte, 
til å holde på. Reparatørnettstedet iFixit.com rapporterte i fjor om at telefon-
er som hadde erstattet batteriet fikk opp en feilmelding. «Helseinformasjon er 
utilgjengelig for dette batteriet», sto det. Selv om det ikke var noe galt – og  
selv om det nye batteriet var produsert av Apple selv.

– Det er ikke en feil; det er en funksjon Apple ønsker. Med mindre en Apple 
Genius (en ansatt på Apples egne butikker, journ.anm.) eller en Apple-autorisert 
tjenesteleverandør autentiserer et batteri til telefonen, vil den telefonen aldri 
vise hvor mye batteri som er igjen og alltid rapportere om et vagt, illevarslende 
problem, skriver Craig Lloyd på nettstedet.

Også i Norge blir Apple anklaget for å sabotere for uavhengige reparatører.
– I juni 2020 kom høyesterettsdommen mot Henrik Huseby, en uautorisert  
reparatør fra Ski. Han hadde importert skjermer med Apple-logo, som var 
strøket over med tusj. Apple mente det truet deres merkevare – og det var  

Restarters Norway arrangerer gjevnlig ”fiksefester”, hvor de gir råd og veiledning til 
folk som vil reparere tingene sine. Her fra fiksefest på Sentralen i Oslo – før korona- 

viruset. Foto: Karoline Hippe

Apples eksperter som fikk definere hva det ville si, sier Anine Dedekam 
Moldskred i Restarters Norway.

Når man reparerer en knust iPhone-skjerm erstatter man ikke bare det knuste 
glasset, men også den fungerende skjermen under. Derfor er det vanlig at  
originale Apple-skjermer blir sendt til Asia, reparert der, og sendt tilbake til 
Norge. Det var slike skjermer som ble stoppet i tollen på Gardemoen i 2017.  
De hadde én gang vært originale deler, men var det ikke lenger. Derfor var 
Apple-logoen tusjet over. Vareforfalskning, mente Apple. De mente skjermene 
feilaktig ble solgt som ikke-Apple-skjermer. Og Høyesterett var enig. Henrik 
Huseby ble dømt til å ødelegge de 62 skjermene, og måtte i tillegg betale  
saksomkostninger på nesten 250 000 kroner.

Restarters Norway mener dommen er hårreisende, og at den viser hvor dårlig 
det står til med reparatørenes rettigheter her til lands. Apple mener selv at  
de bare beskytter sitt eget varemerke, og forbrukerne mot deler og reparatører  
de ikke kan stå inne for. I tillegg mener Apple at de gjør mye for å slippe  
reparatørene inn i varmen.

Slipper flere reparatører inn i varmen

I februar 2020 lanserte Apple et nytt tiltak for å autorisere reparatører og tilby 
dem originale deler, verktøy, manualer og rettigheter. Av mange ble det sett på 
som en seier for retten til reparasjon-bevegelsen. For en liten pris, en søknads-
prosess og noe kursing kan man bli autorisert – og reparere iPhone og Mac  
med god samvittighet. Det nye tiltaket var mange hakk bedre enn det forrige 
programmet. Men rett-til-reparasjon-bevegelsen var ikke fornøyd.

Apple kan underkjenne deg uten begrunnelse. 
Man må signere en taushetserklæring, og man 

får bare lov til å tilby enkelte reparasjoner.

For å bli autorisert må du gjennom en lang og krevende søknadsprosess, hvor 
Apple kan underkjenne deg uten begrunnelse. Man må signere en taushets- 
erklæring, og man får bare lov til å tilby enkelte reparasjoner. De originale 
delene og verktøyene er dyre, og man får ikke lov til å reparere selve delene,  
ved å for eksempel erstatte knust glass på en fungerende skjerm. Mange  
mener Apple i realiteten får mer enn de gir med avtalen, som i utgangen av  
2020 ikke enda var lansert som en mulighet for norske reparatører.
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Fritt verkstedvalg for biler – men ikke telefoner

Apple er langt ifra det eneste gigantselskapet som får kritikk. I rett-til- 
reparasjon-bevegelsen er det vanlig å snakke om et system som ikke funker: 
Hvorfor er det opp til Apple å bestemme hvem som er autorisert og ikke?  
Telefonen er din. Reklamasjonsretten, som gir deg rett på pengene tilbake  
om produktet slutter å fungere, har du ikke fordi selskapene er snille og  
miljøbevisste – den er lovpålagt. Hvorfor er det opp til Apple og Samsung  
å bestemme hvilke reparatører som lar deg beholde reklamasjonsretten?

Siden 2013 har vi hatt fritt verkstedvalg for biler i Norge. Altså kan du benytte 
deg av hvilke verksted, og til og med hvilke reservedeler du vil, uten å miste 
nybilgarantien. Eneste forutsetning er at delene er av tilsvarende kvalitet som 
originalene. Det var Konkurransetilsynet som avklarte at det ikke er opp til 
Toyota og Volvo å begrense reparasjonsmulighetene. Og kanskje er det denne 
rettigheten som sikrer at det ikke er hinsides dyrt og upraktisk å reparere en bil.

Mulig redning fra EU

Kanskje trenger vi noe lignende for elektronikk? Organisasjoner som  
Restarters Norway krever en lovfestet rett til reparasjon, som sikrer at det  
er enkelt, billig og mulig å reparere. Nå får de kanskje hjelp fra EU.

I mars 2020 kom EU med en ny handlingsplan for sirkulær økonomi. Der slås 
«rett til reparasjon» fast som ett av hovedtiltakene for å sikre sirkularitet i  
elektronikksektoren. I løpet av 2021 vil EU-kommisjonen foreslå regler som,  
ifølge løftene i handlingsplanen, vil forlenge levetiden på produkter og  
forhindre unødvendig bruk-og-kast. Det kan bli et vendepunkt for selskapene 
som helst vil ha deg til å kjøpe nytt, og for eierskapet du har over din egen  
elektronikk.

Reparatørene spiller altså en viktig rolle i den sirkulære økonomien. Kles- og  

hvitevarereparatører er imidlertid på randen av konkurs over hele landet, skriver  

vi i neste kapittel.

Reparatørene  
trenger nødhjelp

 Av Andreas Randøy

Er reparatør den sirkulære økonomiens framtidsyrke? Da må det gjøres  
noen tiltak for å redde de siste av dem. Ganske raskt.

4

Forrige kapittel viste frustrasjonene til en voksende underskog av uavhengige  

reparatører i elektronikkbransjen. I dette siste kapittelet vil vi se at i andre bransjer 

er reparatørenes utfordring rett og slett å få det til å gå rundt.

I dagens økonomi er de fleste arbeidsplasser en verdi for økonomien og en byrde 
for miljøet. Enten du kverner kaffebønner grodd på en åker i Peru og fraktet over 
halve jorda, eller pumper opp olje fra Nordsjøen, er det vanskelig å komme unna 
at det beste for miljøet hadde vært å la være. Men reparatøryrket er annerledes.

Det grønne skiftets utrydningstruede helter

De kommer i mange varianter og med ulike krav til kompetanse. Felles er at de 
har en jobb som minsker det materielle forbruket – og at de i praksis konkurrerer 
med lavtlønnede arbeidere i det globale sør.

Trine Egebakken startet Nor systue på Nesodden, hvor Safi Alhomsi fra Syria 
blant annet bytter glidelåser, tilpasser brudekjoler og lapper jeans. Systua har  
fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen for å drive redesignkurs for barn og unge, 
men dette har dessverre blitt utsatt pga. covid-19.
- Vi betaler lav husleie, men jeg må likevel søke om penger til dette. Vi blir nødt 
til å sette opp prisene hvis Safi skal klare seg helt på egenhånd. De største  
problemet i dag er at det lett blir billigere å kjøpe nytt enn å få klær reparert,  
sier Egebakken.
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En rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO fra 2019 viser at de fleste 
reparatører i Norge sliter med lav lønnsomhet, til en slik grad at det nesten kan 
kalles dugnad eller idealisme. De reparasjonene som gjøres mest, er de som er 
minst lønnsomme. Det er snakk om enkle og raske reparasjoner, hvor betalings-
viljen er lav. I praksis konkurrerer reparatørene med nye produkter laget  
av billig arbeidskraft på den andre siden av jorda.

Gjennomfører reparasjoner som ikke lønner seg

Studien har sett på lønnsomheten og motivasjonen i tekstil- og hvitevarerepara- 
sjon, og tegner et bilde av en yrkesgruppe som jobber mye for lite. Men det er 
ikke bare tap. Ofte reddes bunnlinja av noen få, dyre reparasjoner. For systuene 
er det gjerne brudekjoler og bunader, hvor folk har en helt annen betalingsvilje, 
gjerne i forbindelse med merkedager. 17. mai er julaften for klesreparatørene.

Så hvorfor tar reparatørene seg bryet med å gjennomføre mindre lønnsomme 
reparasjoner? For å være greie, fordi de liker å sy, og fordi de håper at den samme 

Safia Alholmsi arbeider som syerske på Nor systue i Nesodden. Uten støtte er det 
vanskelig å få bedriften til å gå rundt. Foto: Eivind Hoff-Elimari

I praksis konkurrerer reparatørene med billige, 
nye produkter – laget av billig arbeidskraft på 

den andre siden av jorda.

kunden kommer tilbake når bunaden skal repareres eller brudekjolen sys inn, 
viser studien. Å være klesreparatør er et usikkert yrke. For mange er det  
fristende å legge ned, men de fleste holder stand fordi de «brenner for  
sømfaget og elsker jobben sin», skriver forskerne.

I tillegg til lav lønnsomhet trues bransjen av manglende rekruttering og  
fare for å miste nødvendig kompetanse. Gjennomsnittsalderen på elektro- 
reparatørene i Norge begynner å bli høy, og rekrutteringen er lav. Blir du  
elektriker kan du forvente deg høyere lønn og en tryggere arbeidsplass enn 
som elektroreparatør. Da er det ikke rart at få velger å reparere etter elektro- 
linja på videregående.

– Momsen burde fjernes fra reparasjon

Så hva skal vi gjøre? Trine Egebakken fra Nor systue er enig i budskapet fra 
mange miljøorganisasjoner: Merverdiavgiften, populært kalt moms, burde 
fjernes eller reduseres for reparasjon. I dag må du betale 25 prosent moms på 
reparasjon, som på det meste annet. Fjerning av momsen vil, i teorien, senke 
prisen med 20 prosent på reparasjoner. Det vil gjøre det mer attraktivt å  
reparere heller enn å kjøpe nytt, mener Egebakken.

Eller vil det det? Sverige reduserte sine momssatser på mindre reparasjoner, 
som sko, lærvarer, tekstiler og sykler fra 25 til 12 prosent fra 1. januar 2017.  
Regjeringen forventet at det ville føre til litt lavere skatteinntekter, og at  
bransjen ville senke prisene og dermed øke reparasjonene. Stikkprøver viser  
imidlertid at det ikke har skjedd. Før og etter momsreduksjonen er prisene 
omtrent de samme.

Tilskudd endte opp som overskudd

Det viser seg at det i Sverige, som i Norge, var så trange kår for reparatørene 
at de fleste brukte tilskuddet til å øke lønn og overskudd fra bedriften. Harald 
Throne-Holst er en av medforfatterne av SIFO-studien, som også tar for seg  
det svenske resultatet:
– Fordi marginene er så små, ender momsreduksjonen opp som lønn til  
reparatørene. Nå er jo ikke det nødvendigvis noe dumt, men det senket altså 
ikke prisen. Samtidig sier mange at tilskuddet forhindret prisøkning på  
reparasjoner, sier Throne-Holst.
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Ulike momssatser vil være dyrt og vanskelig for skattemyndighetene. Derfor 
vil et forslag om momsreduksjon for enkelte tjenester møte stor motstand i 
Finansdepartementet. Hvis det vi vil er å subsidiere reparasjon, så burde vi 
kanskje bare gjøre det? Reparatørene spiller en nøkkelrolle i den sirkulære 
økonomien. Det er arbeidsplasser som kutter materielt forbruk og holder liv 
i produktene vi er glad i. Throne-Holst foreslår at vi gir dem et rent tilskudd 
istedenfor en skatteendring.

Landbruket er avhengig av støtte gjennom subsidier og toll på importerte varer 
for å overleve. I likhet med landbruket konkurrerer reparatørene med lavere 
lønninger og miljøgevinster i utlandet. Skal vi ha en fungerende reparatør-
stand i Norge må vi kanskje begynne å tenke på å gjøre det samme for dem.

Harald Throne-Holst mener rent tilskudd til  
reparatører vil treffe bedre enn momsfritak. 

Foto: OsloMet

Det er vanskelig å si om tiltaket var 
effektivt i å fremme reparasjon. Når vi 
vet lønna og rekrutteringen er lav for 
reparatører, kan det jo høres rimelig 
ut med bedre marginer. Men Throne-
Holst er mest bekymret for et annet 
problem med å senke momsen.

– Mange i denne bransjen driver også 
med andre ting. Skomakere kjøper 
ødelagte sko, reparerer og selger dem, 
for eksempel. Med to ulike moms- 
satser på salg og reparasjon blir  
bokholderiet ganske komplisert.  

I fjor så et offentlig oppnevnt utvalg på moms, og konkluderte med at ulike 
momssatser er ugunstig, både for det private nærings-livet og for det offentlige.

Hvorfor ikke bare gi dem et tilskudd?
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Tankesmia Pan skal bidra til å forme helhetlig grønt politisk tankegods  

i opposisjon til grå politikk, uten å være avgrenset av det som defineres  

som klima-, natur- eller miljøpolitikk. Til grunn for dette legger vi  

naturens tålegrenser, økologisk tankegang, sosial rettferdighet, ikkevold,  

grasrotdemokrati og respekt for mangfold. Tankesmia Pan skal være  

åpen for alle, uavhengig av partitilknytning, som ønsker å få fram den  

grønn-gråe aksen i norsk politikk, på tvers av den rød-blåe.

Organisasjonsnummer: 919 840 935

Bankkonto: 1254.62.79721

tankesmiapan.no

info@tankesmiapan.no

+47 95 42 95 17

Økonomien skal bli «sirkulær» og «avfall er ressurser på avveie».  
Men har vi i farten glemt å få varene våre til å vare lenger? Denne  
rapporten undersøker hva som hindrer oss i å sakke på tempoet i  
utskiftingen av klær, telefoner og andre varer – og hvordan vi kan  
gjøre noe med det.
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