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Sammanfattning 

Idag förbrukar världens befolkning naturresurser i en ohållbar takt. Vi skulle behöva ett och ett 

halvt jordklot för att klara av dagens konsumtion på lång sikt. Världens befolkning väntas också 

växa, och framförallt en växande medelklass kommer att bidra till en ökad förbrukning av 

naturresurser. Fler aktörer och mindre resurser gör att konkurrensen om resurserna tvingar 

resurspriserna uppåt. 

 

I dagens linjära ekonomi utformas produkter enigt en ”utvinn-tillverka-kassera”-mall och detta 

bidrar till att mer naturresurser än nödvändigt förbrukas. För att klara framtida konsumtion måste 

naturresurser användas mer effektivt. Därför har konceptet cirkulär ekonomi vuxit fram. I en 

cirkulär ekonomi planeras hela produktlivscykeln redan i utformningsfasen, och fokus ligger på 

att få ut så mycket nytta som möjligt ur resurserna genom exempelvis återanvändning av 

naturresurser i cirkulära försörjningskedjor eller genom delad användning av produkter som till 

exempel tvättmaskiner.  

 

Ett verktyg för att återanvända produkter är modularisering. Modulariserade produkter består av 

moduler som har gemensamma gränssnittsregler. Ur ett resursförbrukningsperspektiv är 

modulariserade produkter ett sätt att förbruka mindre resurser då det är enkelt att byta ut enbart 

defekta delar. Därmed motverkar man kassering av delar som inte är defekta och minskar således 

förbrukningen av naturresurser.  

 

Vi visar i denna rapport att modularisering kan användas för att förlänga produkters livslängd 

och minska förbrukningen av naturresurser. Vi har gjort det genom att jämföra modulariserade 

och icke-modulariserade produkter, vilket vi har gjort inom barnvagnsbranschen. Jämförelsen 

görs mellan barnvagnstillverkare som använder sig av modularisering och barnvagnstillverkare 

som inte gör det; genom en konsumentenkät, en praktisk jämförelse, en kartläggning av 

andrahandsmarknaden på blocket.se och en intervju. Jämförelsen kompletteras med en 

teoristudie. 

 

Resultaten visar att modulariserade barnvagnar håller längre, vilket visas genom teoristudien, 

kartläggningen på blocket.se och intervjun. Modulariserade barnvagnar behöver inte heller byta 

delar oftare än icke-modulariserade barnvagnar, vilket betyder att den längre livslängden inte 

kommer på bekostnad av ökad resursförbrukning i form av fler reservdelar. Den praktiska 

jämförelsen visade också att modulariserade barnvagnars delar är lättare att byta ut och har 

kritiska funktioner placerade på mindre moduler. Allt detta bidrar till minskad resursförbrukning 

hos modulariserade barnvagnar.  

 

Nyckelord: modularisering, cirkulär försörjningskedja, barnvagnar, resursförbrukning 
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Abstract 

Today, the world’s population consumes natural resources at an unsustainable rate. We would 

need one and a half earth to maintain today’s consumption in the long run. The world’s 

population is also expected to grow, and coupled with a growing middle class, the consumption 

of natural resources will increase even more. More actors and less resources increase the 

competition and force commodity prices to rise. 

 

In today’s linear economy products are made in a “take-make-dispose” pattern and this 

contributes to more natural resources than necessary being consumed. To handle future 

consumption natural resources need to be used more efficiently. Hence the concept of circular 

economy has been developed. In a circular economy the whole product life cycle is planned for 

already in the design phase, and focus is on extracting as much utility as possible from the 

resources through, for example, reuse of natural resources in circular supply chains and shared 

use of products such as washing machines. 

 

A tool to reuse products is modularization. Modularized products are made up of modules with 

common interfaces. From a resource consumption perspective modularized products is a way to 

consume less resources because of the simplicity of changing only defect parts. Hence disposal 

of non-defect parts is limited and thus decrease the consumption of natural resources. 

 

In this report we show that modularization can be used to prolong product life span and decrease 

the consumption of natural resources. This is done through a comparison between modularized 

and non-modularized products, which is conducted in the stroller business. Stroller 

manufacturers who modularize their strollers are compared to their counterparts who don’t 

modularize their strollers; through a consumer inquiry, a practical comparison, an online survey 

of the second hand market and an interview. In addition, a literature study is conducted. 

 

The results show modularized strollers last longer, which is shown in the literature study, the 

online survey and the interview. Modularized strollers don’t need to change parts more often 

non-modularized strollers, which means the longer life span is not a result of increased resource 

consumption from the use of more spare parts. The practical comparison also shows modularized 

strollers have more easily replaced parts, and critical functions are placed on smaller modules. 

All this contributes to decreased resource consumption for modularized strollers.  

 

Keywords: modularization, circular supply chain, strollers, resource consumption 
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1. Inledning 

När jordens befolkning växer och levnadsstandaren samtidigt stiger i många utvecklingsländer 

kommer det att sätta ökad press på jordens resurser. Fram till år 2030 kommer världens 

medelklass ha växt med tre miljarder individer [Ellen Macarthur Foundation, 2014]. I och med 

att befolkningen och levnadsstandarden ökar kommer även efterfrågan på produkter att öka. För 

att möta framtida efterfrågan på produkter, utan utvecklad teknologi, kommer vi använda tio 

gånger så mycket resurser om femtio år som vi använder idag [Rashid et al., 2013]. Redan idag 

skulle vi behöva 1,5 jordklot för att uppehålla vår livsstil på lång sikt [WWF, 2013]. Resurserna 

räcker inte till, och problemen kommer att förvärras med en ökad världsbefolkning och 

framförallt en växande medelklass. Därför behövs en ny strategi gällande vår resursförbrukning. 

Med resursförbrukning menas i denna rapport förbrukning av naturresurser för tillverkning av 

material till produkter.  

 

Det finns flera föreslagna lösningar på problemet med förbrukning av resurser. Rashid et al. 

anger att den mest användbara strategin är att tillämpa cirkulär ekonomi, och framförallt 

cirkulära försörjningskedjor [Rashid et al., 2013]. Cirkulär ekonomi är ett koncept där ekonomin 

ska efterlikna naturens kretslopp och resurser ska återanvändas, exempelvis genom att endast 

använda material som går att återvinna. Cirkulär ekonomi sträcker sig även till hur vi använder 

produkter, till exempel genom delad användning av tvättmaskin eller uthyrning av bilar. I en 

cirkulär försörjningskedja utformas produkter för hela produktlivscykeln, och man tar hänsyn till 

hur resurserna används för att skapa mest nytta. Allt för att inte producera fler produkter än vi 

behöver [Ellen Macarthur Foundation, 2014]. 

 

För att uppnå en cirkulär ekonomi där företag använder sig av cirkulära försörjningskedjor är 

modularisering av produkter en lämplig lösning [Seliger & Zettl, 2008]. Det är den lösningen 

som vi kommer fokusera på i denna rapport.  

 

Barnvagnar är produkter som har lång livslängd, samtidigt som varje användare nyttjar 

produkten under en relativt kort period. Det finns dessutom en stor andrahandsmarknad. Ur ett 

cirkulärt perspektiv är det bra att produkterna återanvänds av flera användare, eftersom det då 

behöver produceras färre produkter. Att produkterna återanvänds gör att barnvagnsbranschen 

skulle kunna lämpa sig för uthyrning, likt fallen med bilar och tvättmaskiner. Däremot lämpar de 

sig inte för delning eftersom de används dagligen. 

 

Eftersom barnvagnsbranschen har en stor andrahandsmarknad är den intressant ur ett 

modulariseringsperspektiv. Modularisering kan potentiellt förlänga livslängden på produkter och 

underlätta individanpassning [Kwak & Kim, 2013; Östlin et al., 2009; Modular Management, 

2015; Seliger & Zettl, 2008]. På en andrahandsmarknad är detta något som ger fördelar till 

kunder. Bugaboo är en barnvagnstillverkare som tillämpar modularisering på sina produkter, och 
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de kommer därför att användas som fallstudieobjekt. Fallstudieobjektet kommer jämföras med 

barnvagnstillverkare som inte tillämpar modularisering i sin produktutformning. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

För att avgöra om modularisering skulle kunna vara en lösning på problemet med ökad 

resursförbrukning ska vi undersöka ifall modulariserade barnvagnar har längre livslängd och 

mindre resursförbrukning än icke-modulariserade barnvagnar. Modulariserade produkter har 

potentialen att ha längre livsläng, syftet med denna rapport är att undersöka ifall detta stämmer, 

vilket vi ska göra i barnvagnsbranschen. Längre livslängd leder till mindre resursförbrukning 

förutsatt att mer resurser inte förbrukas under livslängden. Därför ska vi också undersöka om 

modularisering av barnvagnar även leder till minskad resursförbrukning. Detta ledde oss fram till 

frågeställningen: 

 

Har modulariserade barnvagnar längre livslängd och mindre resursförbrukning än icke-

modulariserade barnvagnar? 

 

För att svara på huvudfrågan, behöver vi också svara på dessa underfrågor: 

 Vilka funktioner på en barnvagn har kortast livslängd och hur påverkar de barnvagnars 

livscykel? 

 Hur ofta måste barnvagnar repareras?  

 Hur länge håller barnvagnar och hur lång ekonomisk livslängd har de? 

 Kan modularisering leda till minskad resursförbrukning? 

 Är modularisering ekonomisk hållbart ur ett företagsekonomiskt perspektiv? 

För att besvara dessa frågor behöver vi fördjupa vår kunskap inom modularisering och olika 

anledningar till varför företag väljer att modularisera sina produkter. Om modularisering ska vara 

ett verktyg för minskad resursförbrukning ser vi att modularisering bör vara en del i en cirkulär 

försörjningskedja inom en större cirkulär ekonomi. Därför behöver vi också fördjupa oss inom 

cirkulär ekonomi och cirkulära försörjningskedjor. Dessutom behöver vi förstå hur barnvagnar är 

uppbyggda och hur ofta de behöver repareras. 

 

1.2 Avgränsningar 

Cirkulär ekonomi är ett koncept som innehåller många olika forskningsområden. I denna rapport 

kommer vi avgränsa oss till de områden som är relevanta för modulariseringens påverkan på 

resursförbrukning och produktlivslängd, vilket främst innefattar cirkulära försörjningskedjor. 

 

Det finns flera fördelar med modularisering, men fokus i vårt arbete kommer att vara hur 

modularisering påverkar resursförbrukningen samt den ekonomiska och användbara livslängden 

på produkter, oavsett vad syftet med modulariseringen var från början. Vi kommer alltså inte ta 
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hänsyn till om man haft resurseffektivisering i produktionen som syfte när man valde att 

modularisera. 

 

Vi har även valt att begränsa oss till att jämföra kombinerade ligg- och sittvagnar. Därför utesluts 

andra typer av barnvagnar, som liggvagnar, sulkyer och syskonvagnar. Barnvagnarna som valts 

är i samma prisklass och har likvärdiga funktioner. Detta för att skillnaden mellan barnvagnarna 

ska vara ifall de är modulariserade eller inte. 

 

Modulariserade barnvagnar har vi valt att tolka som barnvagnar som är helt modulariserade och 

där företaget som tillverkar barnvagnen aktivt använder sig av modularisering som verktyg. 

Även icke-modulariserade barnvagnar kan ha utbytbara delar eller delar som skulle kunna 

benämnas som moduler, men vi har valt att avgränsa vår definition av modulariserade 

barnvagnar till barnvagnar som är utformade med modularisering som verktyg. Detta därför vi 

ser att modularisering medför fler fördelar för resursförbrukningen än att delar är utbytbara.  

 

I litteraturen har vi funnit matematiska modeller relaterade till modularisering som verktyg. Vi 

har valt att inte använda oss utav någon av dem eftersom vi saknar tillgång till den typen av 

underlag som hade behövts för att göra dem, eftersom det är information som företag inte gärna 

ger ifrån sig. 

 

1.3 Metod 

Datainsamlingen har skett i två separata delar, en teoristudie och en fallstudie. I teoristudien har 

vi tagit del av relevant litteratur för att ge oss en teoretisk bakgrund. De områden som vi 

behandlar i teoristudien är cirkulär ekonomi, modularisering och barnvagnar. Litteraturen består 

främst av forskningsartiklar och produktkataloger.  

 

Fallstudien består av fyra delar. Inledningsvis genomförde vi en konsumentenkät som 

publicerades i en av Sveriges största barnvagnsgrupper på Facebook. Utifrån svaren på enkäten 

valde vi de tre vanligaste barnvagnsmärkena för att göra en praktisk jämförelse av deras 

konstruktion. De märken vi valde var Bugaboo, Brio/Britax och Emmaljunga. Vi valde sedan tre 

likvärdiga modeller, med avseende på pris och funktion, från de berörda märkena. I den 

praktiska jämförelsen undersökte vi de delar av barnvagnen som barnvagnsanvändarna i enkäten 

angav som mest problematiska. 

 

Enkäten och den praktiska jämförelsen kompletterade vi med en kartläggning av 

andrahandsmarknaden på blocket.se, för de valda märkena. Vi gick igenom aktuella annonser 

och jämförde dessa med avseende på ålder och pris. Slutligen genomförde vi en intervju med en 

erfaren produktutvecklare och hållbarhetsspecialist som arbetar hos vårt fallstudieobjekt 

Bugaboo. 
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2. Teoristudie 

I syfte att skaffa oss en teoretisk grund inleds rapporten med en teoristudie. Nedan beskrivs vad 

cirkulär och linjär ekonomi innebär samt vilka som är förutsättningarna för att skapa en mer 

cirkulär försörjningskedja. En cirkulär försörjningskedja kan skapas på flera olika sätt. Den 

metod som rapporten syftar till att fokusera på är modularisering. Modularisering beskrivs och 

definieras därför i efterföljande avsnitt. Slutligen presenteras fallstudieobjektet barnvagnar. 

Barnvagnens historia och funktioner lyfts fram.  

 

2.1 Cirkulär och linjär ekonomi 

Fram till år 2030 kommer världens medelklass att ha växt med tre miljarder individer [Ellen 

Macarthur Foundation, 2014]. I och med att befolkningen och levnadsstandarden ökar kommer 

även efterfrågan på produkter att öka. När efterfrågan på produkter ökar, ökar även efterfrågan 

på de resurser som används vid tillverkning av produkter. Den ökade efterfrågan kommer orsaka 

problem om vi fortsätter med samma strategier som nu. Därför har konceptet cirkulär ekonomi 

vuxit fram. I en cirkulär ekonomi utformas produkter för att resurser skall kunna användas i 

kretslopp, till skillnad från dagens linjära ekonomi. I en linjär ekonomi utformas produkter efter 

strukturen “utvinn-tillverka-kassera”. Med “utvinn-tillverka-kassera”-struktur kommer inte vår 

planet klara av framtida efterfrågan på, och användning av, dess resurser. Alltså måste en mer 

cirkulär ekonomi växa fram om vi ska klara av framtidens utmaningar [Rashid et al., 2013; Ellen 

Macarthur Foundation, 2014]. 

 

I den linjära ekonomin finns det medvetenhet beträffande återvinning. Återvinning är idag den 

vanligaste lösningen som anses påverka lönsamheten positivt, återvinning är dock inte tillräckligt 

[Gehin et al., 2007]. För många produkter finns även medvetenhet angående återanvändning, det 

vill säga att köpa och sälja begagnade produkter [Blocket, 2015]. Det som saknas är en mer 

komplett metod för att kunna återtillverka produkter. Kwak anger återtillverkning 

(remanufacturing) som en lösning för att uppnå hållbara och ekonomiskt framgångsrika företag 

[Kwak & Kim, 2013].  

 

I en cirkulär ekonomi utformas produkter redan från början för en cirkulär produktlivscykel. En 

cirkulär produktlivscykel innebär alltså inte enbart möjlighet till återvinning och återanvändning, 

utan även möjlighet till återtillverkning. Därmed behöver man inte använda mer resurser från 

naturen utan kan återanvända de som redan finns. Litteraturen anger samstämmigt att strategier 

för att hantera hela produktlivscykeln är den mest relevanta lösningen på problemet med 

förbrukning av jordens resurser. 

 

Återtillverkning 

I litteraturen finner vi en viss tvetydighet gällande definitionen av begreppet som vi valt att kalla 

för återtillverkning. Ofta används begreppet för att beskriva en industriprocess där produkter 
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kallas tillbaka till fabrik för att på olika sätt omvandlas till nyskick. Litteraturen beskriver 

huvudsakligen tre metoder som detta kan genomföras på: 

 

1. Produktrenovering - Begagnade produkter renoveras så att de blir som nya.  

2. Komponentrenovering - Specifika delar eller komponenter av en produkt renoveras så att 

de blir som nya, eller uppgraderas för att få en högre prestanda. 

3. Komponentåteranvändning - Återanvändning av felfria komponenter från en begagnad 

produkt som inte används längre. 

Något som, trots olika definitioner på begreppet återtillverkning, samstämmigt betonas i 

litteraturen är att återtillverkning inte ska hämma innovationer. Därmed bör införandet av en 

återtillverkningsstrategi inte endast ses som ett enkelt sätt att återtillverka produkter, utan som en 

dynamisk och innovativ strategi [Gehin et al., 2007]. 

 

Vi har utifrån de tidigare nämnda definitionerna på återtillverkning valt att göra en egen 

definition av begreppet. I denna rapport tolkar vi inte enbart begreppet återtillverkning som en 

industriprocess som sker hos företagen, utan även som en process som användaren själv har 

kontroll över. Främst genom att låta användarna själva byta ut moduler eller komponenter, men 

även genom att lämna in produkten till en återförsäljare eller verkstad för reparation. Genom att 

göra det möjligt för användarna att själva återtillverka sina produkter frångår företaget kostnader, 

exempelvis kostnader för transporter till och från fabrik samt personalkostnader i att genomföra 

återtillverkningsprocessen. Det blir företagets uppgift att utforma produkter för enkel 

återtillverkning och därmed potentiellt förlänga produkternas livslängd. 

 

En av de stora utmaningarna är att utveckla produkter som lämpar sig för återtillverkning [Östlin 

et al., 2009]. Produkter som lämpar sig för återtillverkning är sådana som har en eller flera delar 

som är svagare än resten av produktkonstruktionen. Om de svagare delarna kan bytas ut eller 

repareras leder det till att resten av produktens livslängd inte blir lidande [Östlin et al., 2009]. 

 

Incitament för cirkulär ekonomi 

Den cirkulära ekonomins struktur sträcker sig också till hur produkter används [Ellen Macarthur 

Foundation, 2014; Rashid et al., 2013; Asif, 2011]. Till exempel skulle resurser sparas ifall bilar 

hyrdes i större utsträckning än de köptes. 

 

I och med de växande resursförbrukningsproblemen världen står inför, förväntas även normer, 

lagar och regler kring resursförbrukning bli alltmer åtstramade [Gehin et al., 2007]. I 

fordonsbranschen stramas dessa regler åt. En av reglerna som införts är att produkterna ska 

utformas för att underlätta demontering för återanvändning och återvinning [Gehin et al., 2007].  

 

Utvecklingen med ökad resursförbrukning i kombination med minskade resurstillgångar ökar 

även priset på resurser. Mellan år 2002 och 2010 ökade priserna på råvaror med 150 %, något 
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som tog bort den reella prissänkning vi upplevt de senaste 100 åren [Ellen Macarthur 

Foundation, 2014]. Jordens resurser räcker inte till för att ge alla den standard vi blivit vana vid. 

Med tre miljarder nya individer i medelklassen fram till år 2030 kommer priserna öka ännu mer, 

det finns därför en viktig ekonomisk aspekt med cirkulär ekonomi. För företag kommer det 

framöver vara ekonomiskt ohållbart att inte tillämpa en cirkulär ekonomi, eftersom priserna 

kommer fortsätta att stiga. I exemplet med tvättmaskiner skulle företag kunna tjäna en tredjedel 

mer, samtidigt som kostnaden för kunder blir lägre. Det finns alltså klara ekonomiska incitament 

i en mer cirkulär ekonomi [Ellen Macarthur Foundation, 2014]. 

 

Gehin et al. skriver att den största utmaningen idag är att avgöra för vilka företag och produkter 

som strategierna skulle vara lönsamma. En viktig aspekt är att planera för produktens 

livsslutskede mycket tidigt i produktlivscykeln, redan i utformningen av produkten. Ett stort 

problem är ofta att produktutvecklare har begränsad kunskap om produkters miljöpåverkan. I och 

med den bristande kunskapen kommer det att krävas verktyg som kan integreras i 

produktutvecklarnas dagliga arbete, som gör det möjligt att utvärdera effekterna och anger den 

framtida potentialen som återvinning, återtillverkning och återanvändning ger upphov till [Gehin 

et al., 2007]. Litteraturen föreslår därför ett flertal matematiska och datatekniska modeller som 

kan användas vid utformning av cirkulära försörjningskedjor. 

 

Historiskt sett har andra metoder än återvinning alltså ansetts vara olönsamma för företagen, 

dock finns det numera flera exempel som visar på motsatsen [Gehin et al., 2007]. Faktorer som 

påverkar lönsamheten i att återtillverka produkter är exempelvis medelvärdet av produktens 

livslängd, hastigheten hos den tekniska innovationen, slitaget, felfrekvensen av komponenter 

samt utbud och efterfrågan. Alla dessa delar kan påverka den framtida avkastningen från 

produkter i slutet av deras livscykel. Genom att väga in dessa delar och se till hela 

produktlivscykeln kan utbud och efterfrågan förutses och ge stöd för möjliga strategier [Östlin et 

al., 2009].  

 

Vinster som kan komma till följd av en produktutformning som underlättar återtillverkning kan 

vara minskad råvaruförbrukning, sänkta produktionskostnader, förbättrade produkter och ökad 

kontroll på andrahandsmarknaden. Produktutformningen påverkar alltså inte bara den första 

vinsten från tillverkningsstadiet, utan påverkar även framtida vinster i form av försäljning efter 

återtillverkning eller försäljning av reservdelar [Gehin et al., 2007; Kwak & Kim, 2013]. 

 

Varför modularisering? 

Produktlivscykelteori, alltså att utforma produkter för hela produktlivscykeln, kan vara effektiv 

om man försöker förutse allmänna trender och möjliga volymer. Svårigheten är att variablerna 

som behöver användas i en mer detaljerad analys ofta är osäkra och därmed eventuellt inte ger 

den önskade avkastningen, ofta på grund av att det är svårt att avgöra hur mycket produkterna är 
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använda och hur slitna de är. Ett annat problem är viljan hos användare att returnera använda 

produkter för att möjliggöra återtillverkning eller återanvändning [Östlin et al., 2009]. 

 

Att förbättra återanvändningen av resurser genom att förlänga en produkts liv, samtidigt som 

man förbättrar produktens funktioner och prestanda genom att hela tiden lansera nya modeller, 

skapar en motsägelse ifråga om att genomföra återanvändning som minskar miljöbelastningen. 

Därför föreslås, i flera publikationer, införande av modularisering som lösning på problemet 

[Kwak & Kim, 2013; Östlin et al., 2009; Modular Management, 2015; Seliger & Zettl, 2008]. 

Genom modularisering kan man göra det enklare att återanvända delar av produkten, och man 

behöver inte tillverka allt från början igen. Man kan även uppdatera separata moduler och 

därmed främja innovationsprocesser. En modulär produktutformningsstrategi kan även öka 

möjligheterna att kunna återanvända komponenter i andra produkter [Östlin et al., 2009].  

 

2.2 Modularisering 

En modul avser en del i en större produkt. Modulen uppfyller en uppsättning regler. Ett objekt 

som följer dessa regler kallas för en modulvariant. En modul har en tydlig funktion men samma 

modul kan också ha flera sammansatta funktioner. Modulen sitter i ett modulsystem och måste 

följa standardiserade gränssnittsregler [Erixon et al., 1996], till exempel i en bil. Där kan man 

ofta välja olika färg och material på klädseln. Klädseln kan då anses vara en modul; den har ett 

tydligt syfte och följer de gränssnittsregler som bilen har. Syftet är att skydda sätet och 

gränssnittsreglerna är att klädseln ska passa stolen. Vid framtagning av ett modulsystem kan 

antalet moduler reduceras genom att slå ihop lämpliga funktioner i samma modul [Erixon et al., 

1996]. 

 

En modul kan bestå av flera olika komponenter [Seliger & Zettl, 2008], till exempel en bilmotor. 

Bilmotorn består av många olika komponenter, och en bil kan ha olika motorer men ändå uppnå 

likvärdig prestanda. De olika bilmotorerna kan ses som olika modulvarianter. Modulvarianterna 

har alla samma tydliga syfte och följer samma standardiserade gränssnittsregler, men hur de är 

uppbyggda skiljer dem åt.  

 

Det finns olika anledningar till varför man modulariserar, och det är viktigt att 

modulariseringsstrategin är anpassad till företagets allmänna strategi [Seliger & Zettl, 2008; 

Erixon et al., 1996]. Konsultfirman Modular Management har valt att dela in 

modulariseringsstrategierna i tre huvudområden; operationell överlägsenhet (Operational 

Excellence), kundanpassning (Customer Intimacy) och produktledarskap (Product Leadership) 

[Modular Management, 2015]. 

 

Samma modulariseringsstrategi bör dock inte användas för varje modul i modulsystemet. När 

man strävar åt ett håll med sin modulariseringsstrategi brukar man ofta glömma de andra två. 

Genom att ha olika modulariseringsstrategier för olika moduler kan man uppnå bästa möjliga 
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resultat [Erixon et al., 1996]. Exempelvis skulle gaspedalerna i en bil kunna följa 

modulariseringsstrategin operationell överlägsenhet, för klädseln passar kundanpassning och för 

motorn produktledarskap. 

 

Operationell överlägsenhet 

Inom operationell överlägsenhet ingår till exempel överföring (carry-over). Med överföring 

menas här teknik som troligtvis inte kommer bli föråldrad under produktplattformens livslängd. 

Det är moduler som inte ändras när övriga moduler utvecklas [Erixon et al., 1996]. En annan 

strategi inom operationell överlägsenhet är användning av gemensamma enheter (common unit), 

vilket är en form av standardisering. I denna standardisering har man moduler som används i 

många olika produkter [Erixon et al., 1996]. Exempelvis använder många bilmärken samma 

chassi för olika modeller. Man kan också modularisera för att man vill förbättra produktionen. 

Man anpassar då modul och produktion till varandra. 

 

Återvinning kan också vara en motivation för modularisering. Då vill man utforma sina moduler 

så att de blir lätta att återvinna [Erixon et al., 1996]. Dessutom bidrar modularisering till att man 

inte behöver byta ut en hel produkt för att en del är trasig, man byter då istället endast ut den 

defekta modulen. Modularisering underlättar dessutom testningen av produkten, eftersom man 

kan testa varje modul för sig och då förbättra kvaliteten [Seliger & Zettl, 2008]. Den sista 

strategin inom operationell överlägsenhet är modularisering som förenkling av strategiska inköp 

(strategic supplier), då underleverantörer kan tillverka hela moduler istället för endast 

komponenter [Erixon et al., 1996]. 

 

Kundanpassning 

Många företag modulariserar sina produkter för att förbättra kundens nytta. Ett första exempel på 

detta är att modularisering kan förbättra servicen av produkten då man snabbare kan byta ut 

defekta delar. Det blir också enklare att anpassa sig efter trender, eftersom man kan omforma de 

moduler som påverkar produktens utseende utan att omforma de moduler som påverkar 

produktens funktionalitet [Erixon et al., 1996; Seliger & Zettl, 2008]. 

 

Modularisering förenklar också kundanpassningen då man kan anpassa modulers prestanda efter 

kundens önskemål utan att påverka resten av produkten. Som i exemplet med motorn i en bil. 

Bilföretaget kan ha flera olika motorer med olika prestanda som kostar olika mycket, och kunden 

kan välja den motor som passar kundens behov bäst. Detta gör också att det blir lättare att 

uppgradera produkten, då man kan förbättra modulerna för sig i små steg utan att behöva göra 

om hela produkten [Erixon et al., 1996; Seliger & Zettl, 2008]. 

 

Produktledarskap 

Genom att modularisera kan företaget också förbättra sin förmåga att ligga långt fram i 

produktutveckling. Om företaget redan på förhand vet att de kommer att utveckla vissa delar av 
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en produkt är det fördelaktigt att redan från början modularisera, därmed behöver de enbart ändra 

de berörda modulerna av produkten. Så länge gränssnittet är samma kan alla individuella 

moduler uppgraderas utan att man behöver ändra någon annan modul [Erixon et al., 1996; 

Seliger & Zettl, 2008]. 

 

Litteraturen beskriver även de ekonomiska för- och nackdelarna som modularisering för med sig. 

Ekonomiska risker med modularisering är främst relaterade till implementeringsfasen till följd av 

tidskrävande insatser i utvecklingen av den modulära produktstrukturen. När produktstrukturen 

är definierad, kan utvecklingen av nya produktvarianter utföras med mindre ansträngning genom 

att ändra endast enskilda moduler. För att skapa ekonomisk lönsamhet krävs dock större 

partistorlekar. Modularisering öppnar upp för större partistorlekar till följd av att samma modul 

kan användas till flera produkter. Tidigare studier visar också att modularisering har potentialen 

att på sikt korta ner utvecklingstiden vilket är ekonomiskt lönsamt [Seliger & Zettl, 2008; 

Watanabe & Takata, 2005]. 

 

Det finns alltså flera fördelar med modularisering som strategi för produktutformning. De vi 

fokuserar på i denna rapport är fördelarna som berör möjligheterna att lättare återtillverka 

produkter. Med det kommer möjligheterna för kunden att enklare själv kunna byta ut defekta 

delar, och även fördelarna med att lättare kunna uppdatera och uppgradera produkterna. 

 

2.3 Barnvagnar 

Barnvagnar har historiskt sett haft samma primära syfte, att transportera barn från födsel tills 

dess att de klarar av att gå längre sträckor själva. Tekniska museet skriver på sin hemsida under 

utställningen “100 innovationer” att barnvagnshistorien inleds i England och Tyskland. 

Barnvagnarna hade till en början en mycket enkel konstruktion med en flätad korg som barnet 

låg i och hjulen var betydligt större än dagens (se figur 1). Det dröjde till tidigt 1900-tal innan 

barnvagnar började massproduceras och därmed blev tillgängliga till överkomliga priser. Under 

samma period omformades barnvagnarna till att likna dagens barnvagnar då skillnad började 

göras mellan sitt- och liggvagn samt att hjulen blev mindre [Tekniska museet, 2015]. 

 

 
Figur 1. Barnvagn tillverkad runt sekelskiftet [Tekniska museet, 2015]. 
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På 1930-talet började barnvagnarna utformas för funktionalism. Materialutbyten skedde och 

barnvagnarna försågs med fjädring. Barnvagnarna utrustades dessutom med en parkeringsbroms. 

Först omkring 1950-talet blev barnvagnarna populära i Sverige och resten av Europa. Ett 

genombrott för barnvagnen sägs ha varit de nya trenderna för barnuppfostran. Det var först under 

denna period som det rekommenderades att barn skulle vistas utomhus. Barnvagnarna 

utformades sådana att korgen kunde tas av från chassit och placeras i baksätet på en bil, 

samtidigt som chassit gick att fälla ihop och placera i bakluckan. Barnvagnen får under denna 

period den utformning som vi är vana vid idag [Tekniska museet, 2015]. 

 

Redan år 1885 började Korgtillverkaren A W Nilsson tillverka barnvagnar i Sverige. Brio köpte 

upp företaget och började importera barnvagnar från Tyskland på 1920-talet. Först år 1935 

började Brio sin egen tillverkning i Sverige [Tekniska museet, 2015]. Idag har Brio blivit 

uppköpt av tillverkaren Britax [Britax, 2015]. I denna rapport benämns därför barnvagnar från 

Brio och Britax som Brio/Britax. Emmaljunga startades 1925 och är idag det enda företaget som 

tillverkar sina barnvagnar i Sverige [Emmaljunga, 2015]. 

 

Bugaboo är en holländsk barnvagnstillverkare som startades långt senare. Idén till den första 

Bugaboo-barnvagnen kom år 1994 och några år därefter lanserade Bugaboo sin första barnvagn. 

Vid denna tidpunkt gick barnvagnsbranschen över till svängbara framhjul för att lättare kunna 

manövrera i trånga miljöer [Bugaboo says Boo, 2012]. Bugaboo anger på sin hemsida att de tagit 

fram världens första modulariserade barnvagn [Bugaboo, 2015].  

 

Marknaden för barnvagnar har på senare tid växt. Blocket.se, som är en stor marknadsplats för 

begagnade varor på internet, har ungefär 120 000 barnvagnsannonser på sin hemsida varje år 

[Blocket, 2015]. 

 

I denna studie jämför vi Bugaboo, som är den enda barnvagnstillverkaren som modulariserar 

sina produkter, med Brio/Britax och Emmaljunga som inte modulariserar sina produkter. De 

modeller som valdes var Bugaboo Cameleon/Cameleon3, Brio/Britax Go/Go Next och 

Emmaljunga Nitro/Super Nitro. Förutom modulariseringen har barnvagnarna likvärdiga 

funktioner. De har alla svängbara framhjul som går att fixera för att få effekten av fyra fasta hjul, 

samt justerbar handtagshöjd med skyddande gummi eller plast för att skapa komfort för 

barnvagnsföraren. Sittdelen på alla modeller kan vändas så att barnet tittar antingen bakåt eller 

framåt. Barnvagnarna har också en sufflett och en parkeringsbroms som bromsar bakhjulen. De 

har även betydande plastdelar som används för att justera olika lägen, som till exempel vinkeln 

på barnets ryggstöd, höjden på handtaget samt hopfällning [Brio Barnvagnar, 2014; Bugaboo 

Produktbroschyr, 2013; Emmaljunga, 2015].  
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3. Fallstudier kring barnvagnar 

Barnvagnar är produkter som användarna nyttjar en relativt begränsad tid. Barn åker barnvagn 

från födsel till cirka tre års ålder. Under den perioden är det inte ovanligt att användarna 

använder flera olika barnvagnar, och det är heller inte ovanligt att samma barnvagn används av 

flera barn. På marknaden finns även en stor variation i betalningsförmåga hos kunderna. Alla 

dessa beteenden hos användarna kan bidra till den stora andrahandsmarknaden.  

 

Barnvagnen är också en produkt som visar sig ha en del svaga funktioner. Det vill säga att de 

olika funktionerna har olika lång hållbarhetstid. Genom att lätt kunna demontera barnvagnen, 

och därmed kunna reparera eller byta ut de defekta delarna, har produkten förmågan att 

effektivisera resursförbrukningen. Om det byts ut alltför många delar på kort tid skulle det kunna 

visa sig att en modulariserad barnvagn förbrukar mer resurser än en annan barnvagn som håller 

längre utan att behöva byta ut delar under sin livcykel.   

 

Fallstudien gick därför ut på att undersöka hur användarna ser på reparationer och 

andrahandsmarknaden samt få en uppfattning om hur hållbara barnvagnarna är och hur ofta 

något behöver repareras. Detta gjorde vi genom en konsumentenkät som följdes upp med en 

praktisk jämförelse där vi analyserade utbytbarheten av de mest sårbara funktionerna på 

barnvagnarna. Slutligen undersökte vi andrahandsmarknaden för att ta reda på hur de olika 

barnvagnsmodellerna utvecklas och genomförde en intervju med en ledande produktutvecklare 

och hållbarhetsspecialist inom barnvagnstillverkning. 

 

3.1 Konsumentenkät 

För att modularisering ska minska resursförbrukningen förutsätter det att barnvagnsanvändarna 

utnyttjar fördelarna som modularisering leder till. Det vill säga att de byter ut eller reparerar 

defekta delar istället för att kassera barnvagnen och köpa en ny. Vi valde därför att utforma en 

konsumentenkät vars syfte var att ge oss information om vilka delar som går sönder, hur ofta de 

går sönder och vad som avgör användarnas val av reparation.  

 

Enkäten publicerade vi i en av Sveriges största barnvagnsgrupper på Facebook. Gruppen heter 

Barnvagnar! och används främst för att köpa och sälja barnvagnar och barnvagnsrelaterade 

produkter, helt gratis, under kontrollerade former [Barnvagnar!, 2015]. Gruppen hade vid tillfälle 

för enkäten ungefär 25 000 medlemmar. Av forumets medlemmar valde 331 att delta i enkäten.  

 

Utformning av enkäten 

Frågorna var utformade så att svaren skulle bli möjliga att gruppera men utan att leda användarna 

till specifika svar. Därför hade vi svarsalternativ på en del frågor och en öppen textruta på andra. 

Enkäten bestod av tre delar; den första som en introduktion för att kategorisera användarna, den 

andra delen anpassades till de användare som någonsin hade kastat en barnvagn och den sista 
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delen behandlade reparationer av barnvagnar. Varje deltagare hade maximalt 20 frågor att 

besvara. Enkätfrågorna finns bifogade i slutet av rapporten (se Bilaga A). 

 

De första två frågorna syftade till att ta reda på vilka barnvagnsmärken användaren har använt 

för att kunna kategorisera vilka barnvagnar användaren uttrycker sig om i resterande del av 

enkäten. Vi uppmanade även användarna att ange sin primära barnvagn, alltså den barnvagn som 

användarna för tillfället använder mest, för att i vissa frågor kunna tydliggöra exakt vilket märke 

de uttryckte sig om. Vi valde fem stora barnvagnsmärken som alternativ, dessa var; Bugaboo, 

Brio/Britax, Kronan, Emmaljunga och Stokke. Vi frågade även hur de fick tag på sin nuvarande 

primära barnvagn för att få en uppfattning kring hur många som köper sin primära barnvagn ny i 

butik jämfört med på andrahandsmarknaden. Om den var köpt på andrahandsmarknaden 

kontrollerade vi även åldern på barnvagnen.  

 

En möjlig lösning på resursförbrukningsproblemet som har diskuterats under arbetets gång har 

varit uthyrning av barnvagnar.  Detta beskrevs i teoristudien som ett alternativ, eftersom det 

leder till att färre produkter behöver tillverkas, då produkterna används mer effektivt. Därför 

kontrollerade vi också intresset för att hyra barnvagn istället för att köpa.  

 

Vidare frågade vi användarna hur viktigt det är vid val av barnvagn att det är lätt att byta ut delar 

om de blir slitna eller går sönder. Detta för att kunna se ifall det är ett försäljningsargument att ha 

lättillgängliga delar. Nästa fråga handlade om hur länge användarna upplever att en barnvagn 

håller utan att behöva repareras. Detta för att få en uppfattning om hur ofta delar behöver bytas 

ut eller repareras. 

 

Som sista fråga på första delen kontrollerades om användarna någonsin hade slängt en barnvagn. 

Om svaret var ja fick användarna svara på varför de slängde barnvagnen samt hur gammal den 

var vid det tillfället. Syftet med dessa frågor var att få en uppfattning om hur gammal en 

barnvagn blir innan den behöver slängas. 

 

Därefter kontrollerades om användarna var intresserade av att byta ut delar eller reparera 

barnvagnen om den går sönder. Om svaret var ja fick de svara på den sista delen angående 

reparationer. Frågorna berörde användarnas preferenser gällande att själva reparera barnvagnen 

eller att lämna in den, och vad som avgör för kunden om de väljer att reparera en trasig barnvagn 

eller inte. Frågorna berörde också hur användarna påverkas om de själva kan byta ut delar, med 

eller utan verktyg, och hur viktigt det är för användaren att det är lätt att få tag på reservdelar och 

hur lätta de är att byta ut. Dessa frågor ställdes i syfte att kunna kartlägga vad som underlättar för 

kunden och vad som är problem för kunden i valet att reparera en trasig barnvagn eller inte.  
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Vi frågade även om användarnas syn på väntetider vid köp av reservdelar eller inlämning för 

reparation. Även detta för att se om det finns skillnader mellan olika märkens förmåga att möta 

kundens krav och därmed eventuellt spara resurser.  

 

Nästkommande två frågor var obligatoriska och ställdes i syfte att kunna räkna fram hur många 

delar som behöver bytas ut på en barnvagn per tidsenhet. Kunden fick svara på hur länge de hade 

haft sin nuvarande primära barnvagn samt hur många gånger de har behövt byta ut eller reparera 

någon del.  

 

Den sista frågan var en öppen fråga där användarna uppmanades att ange vad de upplever 

snabbast går sönder eller blir slitet på en barnvagn. Detta för att kartlägga vilka delar som är 

viktigast att kunna byta ut eller laga för att undvika att resurser förbrukas i onödan.  

 

Svar på enkäten 

Här nedan följer en genomgång av de viktigaste resultaten som vi kunde utläsa från svaren på 

enkäten. 

 

De flesta angav Emmaljunga, Bugaboo och Brio/Britax som sin primära barnvagn. Resterande 

använder primärt en barnvagn från andra märken som exempelvis Kronan, Stokke, Babyjogger 

eller Mountain Buggy.  

 

Närmare 60 % hade någon gång ägt en Emmaljunga och lika många en Brio/Britax. Cirka 45 % 

hade någonsin ägt en Bugaboo. Därför valde vi att undersöka dessa tre märken. 
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Ungefär 70 % angav att de har köpt sin nuvarande primära barnvagn ny från butik, fysisk eller på 

internet. Resterande hade köpt sin barnvagn på andrahandsmarknaden. På frågan om användarna 

kunde tänka sig att hyra en barnvagn istället för att köpa svarade drygt 26 % att de kunde tänka 

sig detta. Majoriteten vill alltså inte hyra sin primära barnvagn. 

 

Resterande frågor handlade om barnvagnars hållbarhet och förmåga att återtillverkas. På frågan 

om hur viktigt det är att lätt kunna byta ut delar på en barnvagn om de går sönder valde drygt 65 

% alternativen 4 eller 5 på den 5-gradiga skalan, där 1 motsvarade “inte alls viktigt” och 5 

motsvarade “mycket viktigt”. 

 

Vi ställde även en öppen fråga gällande hur länge användarna upplever att barnvagnar håller och 

fick väldigt spridda svar, allt från 6 månader till 20 år. Vi kunde inte heller hitta något samband 

mellan livslängden och de olika barnvagnsmärkena, till följd av den spridda uppfattningen.  

 

En femtedel av de tillfrågade angav att de någon gång hade slängt en barnvagn. Även dessa hade 

mycket olika livslängder. Den kortaste livslängden var endast en månad, den längsta var 20 år. 

Den främsta anledningen till att barnvagnarna slängdes var mögel på tygerna. Några angav att 

det berodde på att barnvagnarna var för trasiga för att vara ekonomiskt lönsamma att laga, att 

barnvagnen var för gammal för att få tag på reservdelar till eller att de slängde barnvagnen till 

följd att de inte lyckats få den såld på andrahandsmarknaden.  
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99 % angav att de att på något sätt skulle reparera sin barnvagn om den går sönder. Som bilderna 

ovan visar har det en betydande roll, vid val av att reparera eller inte, hur lätt det är att byta ut 

den defekta delen. Enligt enkäten spelar det ännu större roll hur lätt det är att få tag på 

reservdelen. Det visar sig även vara viktigt för användarna att reparationen går snabbt. En 

betydande del vill få tillgång till reservdelen eller få tillbaka barnvagnen från verkstaden redan 

samma dag. Majoriteten kan tänka sig att vänta maximalt en vecka. 

 

De flesta angav i enkäten att de använt sin barnvagn kort tid i förhållande till livslängden. 

Majoriteten svarade att de använt sin primära barnvagn kortare tid än 1 år. Nästan 70 % angav 

dessutom att de aldrig har behövt laga eller reparera någon del av sin nuvarande primära 

barnvagn. Därmed var det svårt att utläsa hur ofta en barnvagn behöver repareras. De delar av 

barnvagnen som flest upplevde som problematiska var, i fallande ordning; hjul, handtag, tyger, 

plastdelar, parkeringsbroms, chassi och fjädring (se figur 2). 

 

 
Figur 2. Sammanställning av kritiska delar på barnvagnar. 
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3.2 Praktisk jämförelse av olika barnvagnsmodeller 

Utifrån svaren på enkäten identifierades ett antal funktioner på barnvagnar som användarna 

upplever oftast blir defekta. I enkäten identifierades även vilka märken som användarna primärt 

använder. Eftersom varje märke har många olika modeller valdes en av de vanligare modellerna 

som representant för märket. De barnvagnar som valdes var Bugaboo Cameleon/Cameleon3, 

Brio/Britax Go/Go Next och Emmaljunga Nitro/Super Nitro. Dessa barnvagnar ligger i samma 

prisklass och har övergripande samma funktionalitet.  

 

Eftersom användarna angav i enkäten att det påverkar dem hur lätt det är att byta ut reservdelen, 

är det jämförelsens fokus. Detta gjorde vi genom att besöka två återförsäljare av barnvagnarna 

och testade att själva demontera dem. Jämförelsen kompletterades med uppgifter från säljarna. 

Nedan följer en genomgång av de mest kritiska delarna.  

 

Hjul 

Enkätsvaren visade att hjulen var den del som användarna angav vara den som går sönder 

snabbast. Alla hjul på alla modeller som jämförts är enkla att klicka av och på och därmed lätta 

att byta. Emmaljunga lanserade sina uppdaterade modeller med utbytbara framhjul nyligen, 

medan Bugaboo och Brio/Britax har haft denna funktion sedan tidigare.  

 

Ett stort problem upplevdes vara låsning av snurrhjul. Där identifierades större skillnader. På 

Bugaboo identifierade vi att låsningsmekanismen sitter på själva hjulet (se figur 3). På de andra 

modellerna sitter låsningsmekanismen på chassit. Det leder till att låsningsmekanismen är 

enklare att byta ut på Bugaboo än på de andra modellerna.  

 
Figur 3. Från vänster: Framhjul Bugaboo Cameleon3 där låsningsmekanismen sitter på hjulet [Bugaboo, 2015]. 

Låsningsmekanism på Brio/Britax Go [Britax, 2015]. 

 

Handtag 

Den näst vanligaste delen som användarna upplever går sönder snabbast på en barnvagn är 

handtaget eller skyddet på handtaget. På alla modeller kan man byta ut handtaget med verktyg. 

På Brio och Emmaljunga krävs popnitshantering medan handtag på Bugaboo kan bytas med 

vanliga verktyg.  

 

Det finns även skillnader i möjligheten att byta ut skyddet på handtaget. På Bugaboo kan man 

byta ut det själv. För Brio och Emmaljunga går det att beställa som en separat reservdel, dock är 
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det dyrare än att byta hela handtaget, därför rekommenderar återförsäljare istället att byta hela 

handtaget, vilket alltså kräver mer resurser och medför att barnvagnen måste lämnas in på 

verkstad. 

 

Tyger 

I enkäten angavs mögel på tygerna som den främsta anledningen till att man väljer att slänga en 

barnvagn. På Bugaboo är alla tyger helt avtagbara utan användning av verktyg. Tygerna sitter 

fast med gummiband, kardborreband och spännen. Suffletter till Bugaboo ingår dessutom i det 

ordinarie sortimentet vilket leder till ingen eller kort väntetid. På Brio/Britax och Emmaljunga 

går suffletterna relativt lätt att byta själv men måste beställas som reservdel. På Brio/Britax är det 

möjligt att själv ta av och tvätta eller byta ut alla tyger själv, med verktyg. Dock berättar en 

mekaniker på Babyproffsen Hornsgatan att det är problematiskt och tidskrävande.  

 

Emmaljunga arbetar annorlunda. Alla tyger sitter fast med popnitar och går därmed inte att byta 

själv (se jämförelse mellan Bugaboo och Emmaljunga i figur 4). Samma mekaniker på 

Babyproffsen Hornsgatan berättar att han aldrig skulle rekommendera en kund att lämna in 

barnvagnen för att byta tygerna då de skulle kosta kunden flera tusen kronor mer än att köpa en 

ny barnvagn.  

 
Figur 4. Från vänster: Separata moduler på Bugaboo Cameleon3, tyger markerade med 2, 3, 8 och 9 [Bugaboo, 2015]. 

Sufflett på Emmaljunga Nitro [Emmaljunga, 2015]. 

 

Plastdelar 

De finns flera plastreglage och plastdelar på barnvagnar. De olika funktionerna som regleras med 

plastdetaljer är ofta handtagshöjden, reglering av ligg- och sittläge, fästanordning för ligg- och 

sittdel på chassit samt hopfällningsmekanism. Bugaboo har en ram som håller upp ett tyg med en 

träplatta som lösning på sittdelen, medan de andra modellerna har plastdelar som håller upp 

sittdelen. Flera angav i enkäten att sittplatta och ryggstöd ofta är delar som går sönder. Bugaboos 

lösning leder därmed till färre delar som kan gå sönder.  

 

På Bugaboo går alla plastdelar att få tag på och bedöms kunna bytas ut av vem som helst. Många 

av plastdelarna och plastreglagen på Brio/Britax går att byta själv, även om det ibland kräver 

mycket arbete. På Emmaljunga sitter nästan allt med popnitar och måste därmed bytas hos 

återförsäljare eller på en verkstad. 
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Parkeringsbroms 

Av de modeller som vi har jämfört är det endast Bugaboo Cameleon som har handbroms. Den 

går att byta ut själv med hjälp av ett verktyg som medföljer reservdelen. De andra modellerna har 

fotbroms som är den del av barnvagnarnas chassi (se figur 5). Båda dessa finns som reservdel 

och går att byta själv med verktyg.  

 
Figur 5. Från vänster: Bugaboo Cameleon3, bokstaven M visar parkeringsbromsen [Bugaboo, 2015], Parkeringsbromsen 

på Brio/Britax Go [Britax, 2015]. Parkeringsbromsen på Emmaljunga Nitro [Emmaljunga, 2015].  

 

Fjädring 

På Bugaboo sitter fjädringen i framhjulen (se figur 3), vilket gör det enkelt att byta ut endast 

hjulen om fjädringen går sönder. På Brio/Britax och Emmaljunga sitter fjädringen i chassit vilket 

gör att den blir svår att byta ut om den går sönder. Eftersom chassit är den största delen på 

barnvagnen är fjädringen omständig att reparera och kostsam att byta ut. 

 

Sammanfattningsvis går det att byta delar på alla modeller, men den modulariserade barnvagnen 

har fler utbytbara delar som är enklare att demontera. Det är även tydligt att de delar som oftare 

går sönder antingen är separata moduler, sitter på en mindre utbytbar modul eller är en reservdel 

som är relativt lätt att byta och få tag på. Flera funktioner är dessutom hopslagna i samma modul. 

Ett exempel på det är att Bugaboo endast har en stomme som används till både ligg- och sittdel 

(se figur 6). Ett annat exempel är hjulmodulen som förutom hjulfunktionen innehåller fjädring 

och hjullåsning. 

 
Figur 6. Från vänster: Bugaboo Cameleon3 stomme som används till både ligg- och sittdel. Sittdelstyg som fästs på 

stommen för att skapa en komplett sittdel [Bugaboo, 2015]. 

 

3.3 Kartläggning av andrahandsmarknaden på blocket.se 

Eftersom det finns en stor andrahandsmarknad för barnvagnar, var det intressant att undersöka 

hur de olika barnvagnsmodellerna utvecklades på denna. Därför gjordes en kartläggning av 

aktuella annonser på blocket.se för att bedöma prisutveckling och snittålder för de olika 
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märkena. Vi valde att undersöka samma märken och modeller som vid den praktiska 

jämförelsen. Undersökningen gjordes genom att vi studerade aktuella annonser för var och en av 

de berörda barnvagnsmodellerna. 

 

För att kunna göra beräkningar valde vi ut de annonser som innehöll information om pris och 

inköpsår, vilket inte alla gjorde. Många annonsörer säljer barnvagnar med en varierande mängd 

tillbehör, exempelvis åkpåsar. Vi identifierade inte någon skillnad mellan de olika modellerna, 

därför togs ingen hänsyn till eventuella tillbehör i kartläggningen. För jämförelsen användes 50 

annonser för varje modell med den eftersökta informationen; pris och inköpsår. Från vår 

inhämtade data kunde vi räkna ut snittåldern och genomsnittligt pris per år för de olika 

barnvagnarna (se Bilaga B för beräkningarna).  

 

Vi använde endast data från år 2008 och framåt eftersom en av barnvagnarna, Emmaljunga 

Nitro, inte tillverkades innan dess. Resultaten sammanställdes i diagram (se figur 7). Tabellerna 

visade att de Bugaboobarnvagnarna som säljs på andrahandsmarknaden har högre snittålder och 

behåller ett större procentuellt värde jämfört med sina konkurrenter.  

 

 
Figur 7 

Från vår inhämtade data kunde vi också räkna ut en ekonomisk livslängd, vilket vi anser kan 

vara en indikation på hur de faktiska livslängderna förhåller sig till varandra. Vi använde även en 

linjär modell där vi undersökte hur många år det skulle ta för barnvagnen att förlora sitt 

ekonomiska värde på andrahandsmarknaden med den prisutveckling som varit. Underlaget från 

år 2008 och år 2009 var bristfälligt, därför använde vi år 2010 till 2014 i våra beräkningar. Våra 

beräkningar visade på skillnader mellan märkena, där Bugaboo utmärker sig med en livslängd på 

över nio år, jämfört med Brio/Britax och Emmaljunga som båda har en livslängd på mindre än 

åtta år. 

 

3.4 Intervju med Bugaboo 

Sist i vår fallstudie genomförde vi en telefonintervju med Aernout Dijkstra, som är ledande 

produktutvecklare och hållbarhetsspecialist på Bugaboo. Syftet med intervjun var att få 

Bugaboos syn på modularisering samt hur och varför de arbetar med det. Intervjuunderlaget 

finns bifogat i Bilaga C. 
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Dijkstra berättade att Bugaboos primära syfte med modularisering är användarnas funktionalitet. 

För att erbjuda maximal funktionalitet använder de modularisering. Modularisering är för 

Bugaboo inte en uttalad strategi men de har kommit fram till att det är den bästa lösningen för att 

skapa multifunktionella produkter, där användarna får ut maximal funktionalitet. Med 

multifunktionella produkter menade Dijkstra bland annat Bugaboo Runner, en barnvagn som 

kommer att säljas med enbart chassi och hjul och där man kan använda sittdelen från andra 

Bugaboo-modeller. Detta medför att användarna inte behöver ha två separata barnvagnar. Ett 

annat exempel på mulitfunktionella produkter är att Bugaboo har en stomme för både ligg- och 

sittdel, vilket gör att användaren inte behöver en separat liggdel och en separat sittdel. På detta 

sätt leder Bugaboos modularisering till mindre resursförbrukning och även till användarvänlighet 

[Dijkstra, 2015]. 

 

Dijkstra berättade vidare att modularisering gör det lättare att uppdatera produkter. Han betonade 

också flera andra ekonomiska fördelar, exempelvis lagerhållning, som förenklas när man inte 

behöver ha lika många barnvagnar och reservdelar i lager. Bugaboo sparar också pengar på FoU 

då de inte behöver utforma nya barnvagnar från början, utan har en färdig produkt att 

vidareutveckla. Försäljning av reservdelar är en betydande intäkt för Bugaboo. 80 % av det som 

säljs på deras egen webbshop är reservdelar. Dijkstra poängterar dock att återförsäljare inte har 

samma fördelning, men framhäver ändå att det är en betydande intäktspost. Fokus ligger dock 

inte på lönsamhet, kundnyttan går alltid först [Dijkstra, 2015]. 

 

Genom hela intervjun framhäver Dijkstra kundnyttan som den främsta drivkraften. Bugaboo 

tänker även på lönsamhet och resursförbrukning ur ett hållbarhetsperspektiv, men det är inte det 

man fokuserar på. Sist i intervjun diskuterade vi barnvagnars hållbarhet och Dijkstra berättade att 

Bugaboos barnvagnar teoretiskt sett håller för evigt, då alla delar av barnvagnarna finns att köpa 

i deras webbshop och hos återförsäljare. En mer realistisk gissning från honom var dock att 

Bugaboos barnvagnar har tre gånger så lång livslängd som icke-modulariserade barnvagnar. Han 

poängterar dock att kunder ofta inte köper de dyraste reservdelarna, som exempelvis chassi, 

vilket kan leda till kortare livslängd [Dijkstra, 2015]. 
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4. Resultat och slutsatser 

Resultat av teoristudien 

Litteraturen anger samstämmigt cirkulär ekonomi, och framförallt cirkulära försörjningskedjor, 

som lösning på problemet med ökad resursförbrukning. Ett lämpligt verktyg för att uppnå 

cirkulära försörjningskedjor anges vara modularisering. Som beskrevs i teoristudien är 

modularisering mycket kostsamt i implementationsfasen men ger många ekonomiska fördelar på 

sikt. Till exempel ger det bättre möjligheter till att uppgradera och underhålla.  

 

Genom att analysera barnvagnshistorien ser vi att utvecklingen av de praktiska funktionerna på 

barnvagnen har utvecklats väldigt långsamt, och barnvagnar har fungerat på samma sätt sedan 

mitten av 1900-talet. Däremot utvecklas modet och utseendet kan ändras snabbt, till exempel 

tygers utseende. Detta är något som gör att barnvagnar lämpar sig för modularisering, då de delar 

som är modekänsliga kan uppdateras, samtidigt som de mer fasta delarna inte behöver ändras. Ur 

ett resursförbrukningsperspektiv betyder det att modekänsliga föräldrar bara behöver byta ut de 

modekänsliga modulerna och inte behöver köpa en ny barnvagn. Modulariserade barnvagnar 

sparar alltså också resurser genom att minska nyinköpen till följd av modeändringar. 

 

Resultat av enkäten 

Frågan som skulle ge oss svaret på hur ofta man behöver byta delar på en barnvagn var dåligt 

formulerad var vi tvungna att göra beräkningar utifrån rådande omständigheter. Vi valde att 

behandla fallet som gav maximalt antal utbytta delar per tidsenhet. Även i fallet med maximalt 

antal utbytta delar visar våra beräkningar att barnvagnsanvändare byter delar på barnvagnen mer 

sällan än en gång per år. Då är resursförbrukningen alltså mindre än en del per år utöver 

barnvagnens ursprungliga resurser. Därför anser vi att man kan dra slutsatsen att längre livslängd 

hos en barnvagn leder till mindre resursförbrukning, eftersom den längre livslängden inte 

kommer på bekostnad av ökad användning av resurser från många bytta delar. En barnvagn som 

håller längre förbrukar alltså mindre resurser sett över hela produktlivscykeln. 

 

Vi kunde inte utläsa något samband mellan barnvagnsmodell och antal defekta delar. Alla tre 

barnvagnsmodeller kan alltså anses hålla samma kvalitet. Anledningen till att de modulariserade 

barnvagnarna håller längre är inte kopplat till kvaliteten på produkten, utan enkelheten att 

underhålla produkten, vilket är modulariseringens förtjänst. 

 

Barnvagnen är en produkt som man använder under ett fåtal år. Till följd av att barnvagnar 

används under en begränsad tid finns det skäl att tro att det finns en stor mängd oanvända 

barnvagnar och att samhället helt enkelt tillverkar barnvagnar som inte används tills de går 

sönder eller återvinns. Här finns resurser att spara. Förutom modularisering har vi diskuterat 

uthyrning som möjlig lösning för att minska resursförbrukningen, på samma sätt som att man 

kan hyra bil eller ha delad tvättmaskin. Enkäten visade dock att de allra flesta 

barnvagnsanvändarna inte var intresserade av att hyra sin primära barnvagn. Vi drar därför 
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slutsatsen att uthyrning för närvarande inte är en bra metod för att spara resurser inom 

barnvagnsbranschen. 

 

Nästan alla kan tänka sig att reparera en trasig barnvagn, men för att barnvagnsanvändare 

faktiskt ska reparera barnvagnen måste det vara enkelt. Antingen genom att reservdelar är lätta 

att hitta och snabbt kan införskaffas eller genom att man enkelt kan lämna in barnvagnen på 

reparation. Barnvagnsanvändarna säger sig dessutom prioritera högt att det ska vara enkelt att 

byta delar. Här kan alltså modularisering vara ett hjälpmedel genom att ha moduler som är enkla 

att byta för användarna och lätta att få tag på. Detta går att genomföra även utan modularisering, 

dock går andra fördelar som modularisering medför (se avsnitt 2.2) förlorade.  

 

Resultat av den praktiska jämförelsen 

Två delar som ofta går sönder på barnvagnar är hjul och parkeringsbroms. Här har alla 

tillverkare i vår jämförelse gjort delar som är enkla att byta för kunden, oavsett om de är 

modulariserade eller inte, men skillnaden blev tydligare på andra delar, exempelvis tyger, där 

Bugaboo var enda barnvagnen där kunden enkelt kunde byta tyg. Man kunde se en skillnad 

mellan märkena; där Bugaboo var utmärkande eftersom alla delar på barnvagnen kan bytas av 

kunden själv. På Brio/Britax finns det popnitar som försvårar för kunder att byta och 

Emmaljunga utformar sina barnvagnar på ett annat sätt, där nästan allt måste lämnas in för att 

bytas. 

 

I enkäten angavs att den största anledningen till att man slänger barnvagnar är mögliga tyger. 

Ofta går det inte att byta tygerna på barnvagnar och det kan ibland vara dyrare att laga en 

barnvagn med ett skadat tyg än att köpa en ny, vilket inte är optimalt ur ett 

resursförbrukningsperspektiv. Med hjälp av modularisering kan man komma runt detta problem 

genom att låta tygerna vara egna moduler. Även det här går att lösa utan modularisering, 

exempelvis genom tyger som inte möglar eller genom att använda tyger som går att byta utan att 

vara modulariserade. Slutsatsen blir ändå att modularisering minskar resursförbrukningen genom 

att eliminera problemet med mögliga tyger. 

 

För barnvagnstillverkarna går det alltså att utforma barnvagnar för enkel demontering och utbyte 

av delar utan att barnvagnarna är modulariserad. Som teoristudien visade kan dock 

modularisering leda till kostnadsbesparingar då till exempel samma modul kan användas på flera 

produkter. I och med att införandet av modularisering medför stora kostnader i början, kräver 

strategin större volymer för att investeringen ska återbetala sig. Kostnadsbesparingarna kommer 

alltså till följd av andra fördelar med modularisering än att delar blir enklare för kunden att byta. 

Därför kan införandet av mer lättutbytbara delar bli mindre lönsamt i längden än införandet av 

modularisering för företaget. Då möjliga vinster av andra fördelar med modularisering går 

förlorade.  
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Resultat av undersökningen på blocket.se 

Genom undersökningen på blocket.se kunde vi se att modulariserade barnvagnar som låg ute till 

försäljning hade en signifikant högre snittålder och tappade mindre procentuellt värde de första 

fem åren, än de icke-modulariserade barnvagnarna. Den högre snittåldern berodde till stor del på 

att det var ett större antal äldre modulariserade barnvagnar som låg ute för försäljning. Dessa 

resultat indikerar att modulariserade barnvagnar har en längre livslängd. Barnvagnarna som valts 

för undersökning ligger i samma prisklass och har samma funktionalitet. Det finns alltså 

indikationer på att modulariserade barnvagnar håller längre vilket enligt tidigare resonemang, 

angående antalet utbytta delar per år, leder till att modulariserade barnvagnar använder mindre 

resurser sett över en livscykel. I och med att de modulariserade barnvagnarna dessutom tappar 

mindre i värde, procentuellt sätt för kunden, är modularisering lönsamt ur kundens perspektiv.  

 

Resultat av intervju 

Dijkstra på Bugaboo bekräftade under intervjun flera av de resultat som våra övriga metoder 

indikerat. Till exempel att han upplever att modulariserade barnvagnar förbrukar mindre resurser 

än icke-modulariserade barnvagnar och att modulariserade barnvagnar har en längre livslängd. 

Detta trots att syftet med modularisering för Bugaboo inte är minskad resursförbrukning. Den 

minskade resursförbrukning är alltså en ytterligare fördel för Bugaboo som kommer till följd av 

modularisering.  

 

Bugaboos primära syfte med modularisering är att skapa maximal kundnytta genom att ta fram 

multifunktionella produkter. Som vi ser det är även detta något som maximerar nyttan av 

resursförbrukning. Som exemplet med nyheten Bugaboo Runner. Istället för att köpa en separat 

ligg- och sittvagn och en separat springvagn, kan kunden använda delar från sin ligg- och 

sittvagn på springvagnschassit. Detta betyder att Bugaboo Runner har potentialen att förbruka 

mindre resurser än andra springvagnar.  

 

Slutsatser 

I arbetets begynnelse åtog vi oss att besvara ett antal frågor. Vårt arbete har lett oss fram till 

följande slutsatser. 

 

Vilka funktioner på en barnvagn har kortast livslängd och hur påverkar de barnvagnars 

livscykel? 

Vi lyckades genom vår enkät lokalisera de delar på barnvagnen som snabbast blir defekta. Dessa 

var hjul, handtag, tyger, plastdelar, parkeringsbroms och fjädring. Efter att ha praktiskt jämfört 

barnvagnarna med avseende på dessa delar kunde vi konstatera att flera av delarna gick att byta 

på alla tre barnvagnsmodeller som vi analyserade, även om det var lättare på den modulariserade 

barnvagnen än på de icke-modulariserade barnvagnarna. På den modulariserade barnvagnen satt 

dessutom många av de kritiska delarna på mindre moduler som är lättare att byta eller reparera. 
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En av de kritiska delarna som har betydande påverkan på barnvagnars livslängd är tygerna. Den 

vanligaste anledningen som barnvagnsanvändarna angav i enkäten som orsak till slängda 

barnvagnar var mögliga tyger. Eftersom tyger är en del med kort livslängd är det viktigt att den 

går att byta. En slutsats vi drar är att oavsett om man använder sig av modularisering eller inte är 

tyger en del som ska vara lätt att byta då det är en kritisk del som ofta blir defekt och som har 

stor påverkan på produktlivslängden hos barnvagnar. 

 

Hur ofta måste barnvagnar repareras? 

Enkäten gav oss svar på ungefär hur ofta barnvagnar går sönder och måste repareras. Våra 

beräkningar visade att genomsnittet för bytta delar per år var mindre än en del.  

 

Hur länge håller barnvagnar och hur lång ekonomisk livslängd har de? 

Genom vår undersökning på blocket.se kunde vi beräkna en ekonomisk livslängd för de olika 

barnvagnsmodellerna, där den modulariserade barnvagnen hade en ekonomisk livslängd på 

ungefär nio år jämfört med mindre än åtta år för de bägge icke-modulariserade barnvagnarna. 

Den genomsittliga åldern för modulariserade barnvagnar var ungefär fyra år jämfört med tre år 

för de icke-modulariserade barnvagnarna. Den faktiska åldern var svårare att beräkna då 

enkätsvaren inte gav något tydligt svar, till följd av att svaren var väldigt spridda. Barnvagnar har 

alltså en ekonomisk livslängd på åtta till nio år, men den faktiska livslängden är svår att avgöra.  

 

Kan modularisering leda till minskad resursförbrukning? 

Både i teorin och i vår fallstudie har vi funnit stöd för vår tes att modularisering minskar 

resursförbrukningen på barnvagnar. I utformningen av barnvagnen har modularisering hjälpt 

genom att kritiska delar har placerats på mindre, lätt utbytbara moduler till skillnad från de 

barnvagnar som inte är modulariserade. Delarna på modulariserade och icke-modulariserade 

barnvagnar visade sig också bytas ungefär lika ofta, vilket betyder att modulariserade barnvagnar 

inte behöver repareras oftare än icke-modulariserade barnvagnar, vilket hade påverkat 

resursförbrukningen negativt. Modularisering leder också till minskad resursförbrukning genom 

ökad förmåga till multifunktionalitet. Som exemplet med Bugaboo Runner, där användaren inte 

behöver köpa en hel springvagn, utan bara köper chassi och hjul, och sedan sätter på sittdelen 

från en annan barnvagn. Detta betyder att användaren inte behöver köpa två hela separata 

barnvagnar. 

 

Är modularisering ekonomisk hållbart ur ett företagsekonomiskt perspektiv? 

Teoristudien visade att det på sikt är lönsamt ur ett företags perspektiv att modularisera. Detta till 

följd av att reparationer och uppdateringar kräver mindre ansträngning och samma moduler kan 

användas till flera produkter. Det i sin tur leder till kortare utvecklingstider. Dessutom har 

litteraturen visat att längre livslängd på produkter leder till ökad lönsamhet, vilket ger ytterligare 

en indikation på att modularisering ökar lönsamheten. Aernout Dijkstra berättade i intervjun att 

Bugaboo ser ekonomiska fördelar med modulariserade produkter, som att de minskar utgifter 
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genom minskad resursförbrukning och lagerhållning samt ökar intäkter genom försäljning av 

reservdelar. Därför anser vi att modularisering är ekonomiskt hållbart ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv.  

 

Sist har vi vår huvudfrågeställning som arbetet syftade att besvara: 

Har modulariserade barnvagnar längre livslängd och mindre resursförbrukning än icke-

modulariserade barnvagnar? 

Sammanfattningsvis kan man säga att våra beräkningar indikerar att modulariserade barnvagnar 

har längre livslängd än icke-modulariserade barnvagnar. Teoristudien och intervjun med Aernout 

Dijkstra förstärker denna tes. Med längre livslängd tar det längre tid innan en ny barnvagn måste 

byggas för att ersätta den gamla. Detta indikerar att modulariserade barnvagnar förbrukar mindre 

resurser, eftersom resurserna används längre.  

 

En invändning mot detta är dock att modulariserade barnvagnar skulle kunna använda mer 

resurser då delarna byts oftare. Då skulle den längre livslängden realiseras på bekostnad av ökad 

resursförbrukning från de extra delar som krävs för att hålla barnvagnen brukbar. Här visade 

dock vår enkät att delarna på modulariserade barnvagnar inte byts oftare än på icke-

modulariserade barnvagnar, vilket indikerar att modulariserade barnvagnar förbrukar mindre 

resurser än icke-modulariserade barnvagnar, då modulariserade barnvagnar har längre livslängd.  

 

Vi har i detta avsnitt också diskuterat ytterligare fördelar från modularisering som påverkar 

resursförbrukning positivt, vilket leder till slutsatsen att modulariserade barnvagnar både har 

längre livslängd och mindre resursförbrukning än icke-modulariserade barnvagnar. 
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5. Diskussion 

5.1 Reflektioner 

Vår teoristudie är komplett ur avseendet att vi inte endast förlitar oss på en källa per område. 

Dock är ett flertal av våra källor inte ultimata, exempelvis på barnvagnsavsnittet där 

informationen kommer från tillverkarna själva. Vi skulle även kunnat motivera fördelar med 

modularisering med fler källor, då ämnet är en så stor del i rapporten. 

 

Flera av våra metoder hade kunnat utveckas. Till exempel var enkäten inte optimalt utformad. 

Speciellt svarsalternativen hade behövt förbättras, med mer exakta svarsalternativ än till exempel 

alternativet ”1-2 år” på frågan om hur länge man ägt sin barnvagn. Detta eftersom många av 

användarna på forumet där enkäten lades ut haft sin barnvagn väldigt kort tid, vilket gjorde det 

svårt att se några skillnader, då nästan alla användare klumpas ihop i några få kategorier. 

 

Även svarsalternativet ”1-2 gånger” på frågan om hur många gånger man lagat sin barnvagn har 

förbättringspotential, eftersom det är troligt att man bara lagat sin barnvagn en gång. Dessa två 

frågor ställde vi för att kunna beräkna hur många delar som byts per år i snitt per barnvagn, 

vilket blev svårt när vi hade spann på alternativen.  

 

Genom enkäten hade vi också förhoppningen att kunna se hur gamla barnvagnar blir innan man 

slänger dem, de svar vi fick var inte av den karaktär som vi tänkt oss, då svaren var väldigt 

spridda. Detta sammankopplat med svårigheten att räkna ut hur många delar som faktiskt byts 

per år gjorde att vi endast kunde jämföra den relativa livslängden och enbart få indikationer på 

barnvagnars livslängd. 

 

Med utgångspunkt i våra beräkningar kring antalet delar som byts ut per år på en barnvagn, har 

vi dragit slutsatsen att modulariserade barnvagnar förbrukar mindre resurser. Kritik kan riktas 

mot denna slutsats då många av barnvagnsanvändarna som svarade på enkäten hade köpt 

butiksnya barnvagnar som de hade använt kort tid. Det är inte omöjligt att barnvagnarna behöver 

byta få delar i början men att antalet delar som behöver bytas ökar exponentiellt med tiden.  

 

Något som enkäten däremot gav information om var vilka delar som snabbast går sönder på 

barnvagnar, och vi kunde sedan analysera dessa i vår praktiska jämförelse. Problemet vid den 

praktiska jämförelsen var att vi inte hade några kvantitativa sätt att jämföra de olika 

barnvagnarna med, utan analysen var enbart baserad på vår egen observation, vilket ökar 

osäkerheten kring våra resultat. Vi har indikationer på att vår tes stämmer men inga exakta 

siffror. Ett annat problem som dök upp vid den praktiska jämförelsen var att vi ibland behövde 

fråga säljare. Det är inte säkert att säljarna vi frågade var kunniga eller opartiska, vilket ger 

resultaten en viss osäkerhetsfaktor.  
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Undersökningen på blocket.se stödde även den vår tes, men det är osäkert ifall 50 barnvagnar är 

ett tillräckligt stort urval för att göra någon analys. Materialet från vissa år var dessutom 

bristande vilket försvårade våra beräkningar. En annan lösning för att se den ekonomiska 

utvecklingen hade varit att valt ett annat underlag för denna undersökning än för den om 

barnvagnarnas snittålder, och då valt samma antal barnvagnar för varje år man valt att analysera. 

Svårigheten här är att hitta tillräckligt med äldre annonser, och det hade medfört mer arbete, men 

hade som sagt givit bättre resultat för vår undersökning av den ekonomiska utvecklingen på 

andrahandsmarknaden.  

 

Vår intervju med Aernout Dijkstra gav samma indikationer som våra undersökningar. Dock var 

hans svar vinklade, till exempel berättade han att modulariserade barnvagnar håller tre gånger så 

länge samtidigt som våra undersökningar visade att de håller ungefär ett år längre. Skillnaden 

beror med stor sannolikhet på att han jobbar för Bugaboo och därmed är vinklad. Det hade därför 

varit bra att intervjua personer hos de andra barnvagnstillverkarna, men ingen av de andra 

barnvagnstillverkarna hade möjlighet att delta.  

 

Även om resultaten av våra metoder stöder vår tes, har vi endast hittat indikationer på att 

modulariserade barnvagnar har en längre livslängd och alltså förbrukar mindre resurser. 

Teoretiskt sett kan Bugaboos barnvagnar ha längre livslängd och förbruka mindre resurser utan 

att det beror på modularisering. För att kunna dra kompletta slutsatser om modulariserade 

barnvagnar hade det varit fördelaktigt att undersöka fler tillverkare som tillämpar 

modularisering. Problemet där är att Bugaboo idag är den enda barnvagnstillverkaren som uttalat 

använder sig av modularisering. 

 

Vi har lyft fram argument för att modulariserade barnvagnar har längre ekonomisk livslängd. 

Viktigt är dock att det inte behöver vara resursförbrukningseffekterna som ligger till grund för att 

modulariserade barnvagnar håller sitt ekonomiska värde bättre. Det skulle kunna bero på andra 

fördelar som modularisering leder till, som möjligheten för kunden att följa modet genom att 

byta enskilda moduler.  

 

Eftersom vi inte har haft tillgång till försäljningssiffror och annan intern information kunde vi 

inte heller använda oss av de matematiska modeller vi funnit i litteraturen. Detta gör att vi måste 

förlita oss på våra egna metoder för att stödja våra resultat. Det hade styrkt våra resultat ifall vi 

kunde backa upp dem med beräkningar förankrade i litteraturen. 

 

Vi har lagt fram argumentet att modularisering kan leda till minskad resursförbrukning också på 

grund av att modekänsliga användare kan byta modekänsliga delar istället för att köpa en helt ny 

barnvagn. Däremot skulle man kunna argumentera för att ökade möjligheter att byta delar gör att 

fler byter delar som de kanske inte skulle ha gjort om de inte hade den möjligheten. Vi menar 

dock att det inte är ett bra argument då valmöjligheten blir begränsad. Om användarna vill byta 
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till exempel tyg ka de kunna det. Målet är inte att minska resursförbrukningen så mycket som 

möjligt, utan att använda resurser på ett så effektivt sätt som möjligt med bibehållen funktion. I 

fallet med användare som vill ha moderiktiga barnvagnar är modularisering en lösning som gör 

att mindre resurser förbrukas. Modulariserade barnvagnar förbrukar mindre resurser för 

användare som vill uppdatera sina barnvagnar än vad icke-modulariserade barnvagnar gör.  

 

5.2 Förslag till fortsatt arbete 

Vi kunde i vårt arbete inte använda oss av de matematiska modeller som litteraturen förslog, 

eftersom vi inte hade tillgång till barnvagnstillverkarnas interna information. Det vore därför 

intressant att undersöka företag inifrån och jämföra hur väl våra resultat stämmer överrens med 

resultaten av de matematiska modellerna.  

 

Då vi har kommit fram till att Bugaboo, som modulariserar i syfte att få maximal kundnytta, 

sparar resurser genom sin modularisering skulle det vara intressant att undersöka om andra 

företag som har annat fokus med sin modularisering får samma resursförbrukningseffekter. Om 

även företag med andra syften med sin modularisering får samma effekter skulle man kunna 

uttala sig om att modularisering alltid leder till minskad resursförbrukning.  

 

När vi genomförde vår praktiska jämförelse, jämförde vi genom våra egna observationer. Vi 

hade inget kvantitativt mått att jämföra barnvagnarna med. Därför skulle ett potentiellt 

forskningsområde vara att utveckla en metod för att kvantitativt kunna jämföra olika modulers 

funktionalitet och utbytbarhet.  
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Bilagor 

A. Enkät 
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B. Beräkningar 

 

Beräkning av antal delar som byts varje år 

När vi sammanställer svaren från enkäten grupperar vi användarna i olika kategorier, beroende 

på hur många år de använt sin nuvarande primära barnvagn och hur många delar de har behövt 

byta. Därefter beräknas det genomsnittliga antalet delar som byts varje år genom formeln: 

 

∑(
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑑
)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒
 

 

Eftersom svarsalternativen hade spann på till exempel 1-2 år, valde vi att räkna på det maximala 

antalet delar som byts varje år, för att se hur extremfallet såg ut. Vi valde då den övre gränsen i 

”Antalet utbytta delar” och den undre gränsen i ”Tid”. Vi valde bort svaren från alternativet 

”Kortare än 6 månader” för att bara räkna med barnvagnar som används en längre tid, så att 

resultatet inte påverkas för mycket av nästan oanvända barnvagnar. Våra beräkningar gav då att 

det genomsnittliga antalet delar som byts är 0,69 stycken per år.  

 

  

 

Beräkning av snittålder 

Vi sammanställde vår insamlade data från blocket.se i en tabell med information om ålder och 

pris för varje barnvagn. Snittåldern räknades ut genom formeln: 

 

∑
Å𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐵𝑎𝑟𝑛𝑣𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟
 

 

Snittåldrarna beräknades till: 

Bugaboo: 4 år 

Brio/Britax: 2,8 år 

Emmaljunga: 3,2 år 
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Beräkning av bevarat värde av nypris 

Vi summerade snittpriset för varje enskilt år för de berörda åren och sammanställde i en graf.  

 

Beräkning av ekonomisk livslängd 

Vi gjorde en linjär modell där vi utgick ifrån de berörda åren (2010-2015) och undersökte hur 

lång tid det tog innan barnvagnarnas värde blev 0. Formeln vi använde var: 

 

𝑁𝑦𝑝𝑟𝑖𝑠

(
𝑁𝑦𝑝𝑟𝑖𝑠 − 𝑃𝑟𝑖𝑠(2010)

6 )
 

 

De ekonomiska livslängderna beräknades till: 

Bugaboo: 9.0 år 

Brio/Britax: 7.9 år 

Emmaljunga: 7.8 år 

 

C. Intervjuunderlag 

Dessa frågor ställdes till Aernout Dijkstra på Bugaboo i vår telefonintervju kl. 13:00 den 28 april 

2015. Följdfrågor och förtydliganden skedde efter behov. Resultatet av intervjun finns 

sammanfattat i kapitel 3.4. 

 

 What is the purpose behind modularization for Bugaboo? Why do you use 

modularization? 

 Have you always used modularization? 

 Does modularization affect profitability? How does modularization affect profitability? 

 How much profit do you make from spare parts compared to from new strollers? 

 How much do you think modularization can prolong product life? 


