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Sammanfattning 
Världspopulationen ökar samtidigt som teknisk utveckling och konsumtion driver tillverkande 
företag till att förbruka mer av planetens begränsade resurser. Elektroniskt avfall är den 
avfallsström som ökar kraftigast och det primära ansvaret att hantera problemet tilldelas idag 
myndigheter. Myndigheternas allmänna hanteringsmetoder som återvinning smälter bort allt 
investerat värde i produkten förutom det ingående materialet. Då alltfler produkter slängs 
innan produkten är fullständigt obrukbar eller reparerbar förloras mer värde än vad som 
återvinns. Detta utgör behovet av nya strategier och synsätt, där tillverkande företag proaktivt 
tar mer ansvar för hela produktens livslängd.  
 
Cirkulär ekonomi syftar på det industriella system där cirkulära kretslopp tillämpas för 
produkter och material för att bemöta den icke hållbara utvecklingen. Omställningen för 
tillverkande företag är stor, men innebär också nya hållbara affärsmöjligheter. För att hjälpa 
företag att ta första steget mot det cirkulära förhållningssättet har projektet ResCoM startats.  
 
En av de hanteringsmetoder som ResCoM anser ha oanvänd potential är återtillverkning, där 
en produkt returneras till tillverkaren och används som råmaterial för tillverkningen av nästa. 
Detta tar vara på företagets tidigare investerade resurser i form av energi, arbetskraft och 
kapital. Denna typ av återtillverkning tillämpas redan av företag som Xerox, vars affärsidé är 
att leasa ut kontorsskrivare som returneras och återtillverkas som en ny produktserie. Det är 
dock inte alla produkter som anses lämpliga för återtillverkning, bland annat ställs krav på 
produktdesignen med tanke på återtillverkningsprocessen. Detta har myntat till begreppet 
DfRem som är en designmetodik avsett för återtillverkning. Ett verktyg för DfRem är 
RemPro-matrisen som ger en översikt över sambanden mellan produktegenskaper och 
återtillverkningssteg. 
 
Mobiltelefoner utgör en ökande del av det elektroniska avfallet och slängs ofta innan 
produkten är obrukbar vilket tyder på det starka behovet av att tillämpa cirkulär ekonomi. 
Efter en demontering och analys utifrån RemPro-matrisen av två befintliga mobiltelefoner 
konstateras att deras design utgör en svårighet för återtillverkningsprocessen och nya 
designriktlinjer behövs, vilket även intygades genom diskussioner som hölls under intervjuer. 
Produktmodularisering, där mobiltelefonens funktioner indelas i moduler, har diskuterats som 
en framtida lösning av organisationen Phonebloks. På detta vis förses även mobiltelefoner 
med uppgraderingsmöjligheter för komponenter som genomgår hög teknologisk utveckling. 
Modularisering underlättar inte bara återtillverkningen, utan samtliga behandlingsmetoder. 
Det extremfall som Phonebloks-konceptet är möjliggör återanvändning, vilket är mer önskvärt 
än återtillverkning. Med återtillverkning i åtanke är dock inte extremfallet av modularisering 
nödvändigt, utan en mer modulär design än den befintliga anses underlätta bland annat 
demonteringen och återmonteringen väsentligt. 
  



Abstract 
The world population is increasing at the same time technical development and consumption 
are forcing the manufacturing industry to use more of the planets’ limited resources. 
Electronic waste is the most increasing waste stream and the responsibility is delegated to 
government authorities. Approaches used by authorities such as recycling melts away the 
value invested in the product except for the material. Considering an increasing amount of 
products are thrown away before the product is completely unusable or repairable, more value 
is being lost than gained through recycling. This sums up the need for new strategies and 
approaches, where manufacturers proactively take more responsibility for the entire lifecycle 
of the product.  
 
A circular economy is the industrial system where a circular loop is applied to products and 
materials in response to the unsustainable development. The full change is immense for 
manufacturing companies, but it also offers new sustainable business opportunities. To help 
companies take the first step towards the circular approach, project ResCoM has been 
established. 
 
One of the methods which ResCoM considers to have unused potential is remanufacturing, 
where a product is returned to the manufacturer and used as raw material in manufacturing a 
successor. This reuses the company’s previously invested resources such as energy, labor and 
capital. This form of remanufacturing is already being used by companies such as Xerox, 
whose business model is to lease office printers that are returned and remanufactured as a new 
line of products. Not all products are considered suitable for remanufacturing, the 
remanufacturing process has certain design needs. This has coined the term DfRem, a design 
methodology meant for enabling and increasing remanufacturing efficiency. One of the tools 
used for DfRem is the RemPro-matrix that gives the designer an overview of the relationship 
between product properties and the remanufacturing steps.  
 
Mobile phones are an increasing part of the electronic waste stream and are often thrown 
away before the phone is unusable which emphasizes the need for applying a circular 
economy to mobile phones. After a disassembling and analysis, based on the RemPro-matrix, 
of two current mobile phones, it is concluded that their design hinders the remanufacturing 
process and therefore new design methods are needed, a conclusion confirmed through 
discussions held during interviews. Product modularization, where the functions of the mobile 
phone are divided into modules, has been discussed as a future solution by the organization 
Phonebloks. This enables mobile phones with the possibility of upgrading components that 
undergo a rapid technological development. Modularization does not only aid 
remanufacturing, but all EoL-strategies. The Phonebloks concept, being the extreme case of 
modularity for mobile phones, enables reuse which is considered more preferred than 
remanufacturing in a circular economy. However, with solely remanufacturing in mind the 
extreme case of modularity is not needed, a more modular design than the current is believed 
to aid disassembly and reassembly substantially. 
  



Förord 
Denna rapport är ett resultat av ett kandidatexamensarbete utfört vårterminen 2015 inom 
industriell produktion vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Temat för årets 
kandidatexamensarbeten är resurseffektiv produktion i tillverkande företag.  
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Terminologi  
 

o EoL – End-of-Life, slutet av en produkts livscykel. 
o DfX – Design-for-X, designval med något specificerat syfte i åtanke. 
o DfRem – Design-for-Remanufacturing, designval som underlättar återtillverkning. 
o DFA – Design-for-Assembly, designval som underlättar montering. 
o DFM – Design-for-Manufacturing, designval som underlättar masstillverkning. 
o OEM – Original Equipment Manufacturer, det företag som ursprungligen tillverkat en 

produkt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är konstaterat att världspopulationen har en kontinuerligt pågående expansion, från en 
miljard år 1820, till två miljarder år 1930, tre miljarder år 1960, fortsatt till sju miljarder år 
2012. Tillsammans med den expanderande världspopulationen genomgår den vetenskapliga 
och teknologiska utvecklingen under 2000-talet en exponentiell tillväxt [1]. Prognoser för 
expansionen av världspopulationen förutsäger att denna kommer uppnå ett antal på cirka 10 
miljarder människor år 2050. Förutsatt att världsresurserna förblir oförändrade, kommer det 
att krävas en fördubbling av materialresurser och energiförbrukning. Detta resulterar i en 
fördubbling av produktionsavfall för att kunna motsvara de mest grundläggande behoven av 
den globala populationen [2].  
 
Tillverkningsindustrin bidrar till stor del till världens resursförbrukning och är den tredje 
största bidragande faktorn för genererat avfall [3]. Då den nuvarande situationen indikerar en 
fortsatt expansion på miljöns bekostnad, krävs nya metoder för att tillfredsställa marknadens 
efterfrågan. Problematiken kan indelas i fyra områden; brist på resurser, avfallsgenerering, 
energikonsumtion och tillfört värde. 
 
Idag har politiskt påtryck införts där industrier tvingas ta ansvar för produkter även efter 
användningsfasen.  Detta innebär att det fysiska och/eller ekonomiska ansvaret skiftas, helt 
eller delvis, till tillverkaren istället för statliga myndigheter samt att tillverkaren tar större 
hänsyn till miljöaspekterna då de utformar sina produkter [4]. Genom att tillverkande företag 
följer dessa riktlinjer och tar ansvar kan en stor mängd av genererat avfall inom 
tillverkningsindustrin undvikas. 
 
I samband med den teknologiska utvecklingen har mängden producerade varor ökat vilket 
bidragit till ett ändrat konsumentbeteende. Som följd av den ökade produktionen har urvalet 
på marknaden expanderat och ökat konkurrensen som i sin tur minskat priserna på nya varor. 
Tidigare ansågs det vara mer lönsamt att reparera en produkt medan det idag anses vara mer 
lönsamt att ersätta med en ny produkt. Nya produkter har ett betydligt högre tekniskt värde 
idag än den tidigare anskaffade, men fortfarande brukbara produkten. Den tekniska 
utvecklingen i kombination med att skillnaden mellan inköpspriset för en ny vara och 
reparationspriset för den äldre varan är anmärkningsvärt låg medför att införskaffandet av den 
nya varan föredras. Detta resulterar i att konsumenterna idag tenderar att sluta bruka en 
produkt innan den nått EoL trots att den fortfarande har ett värde.  
 
En marknad där den teknologiska utvecklingens följder reflekteras tydligt är den för 
mobiltelefoner. Indien anses ha världens näst största marknad för mobiltelefoner där andelen 
abonnenter och sålda mobiltelefoner ökar markant, se Figur 1 [5].  
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Figur 1. Ökningen av sålda mobiltelefoner och abonnenter i Indien från år 2004 till 2012 [5]. 

 
Som en följd av konsumtionen av mobiltelefoner, har mängden genererat elektronikavfall 
ökat avsevärt samtidigt som avfallshanteringen inte utvecklats i samma utsträckning. Enbart 
den andel som motsvarar mobiltelefoner av det totalt genererade elektronikavfallet beräknas 
anta ett värde som är 18 gånger högre år 2020 än det uppmätt år 2007.  
 
Under en enkätundersökning som togs fram genom ett samarbete mellan Indian Institute of 
Technology och Indian Institute of Science undersöktes konsumtionen av mobiltelefoner. Det 
konstaterades att främsta orsaken till byte av mobiltelefoner var på grund av 
prestandaegenskaper men även att de nya modellerna ansågs vara mer attraktiva och att den 
äldre mobiltelefonen inte bedömdes vara reparerbar, se Figur 2.  

 

 
 

Figur 2. Förekommande anledningar till att byta mobiltelefon, flera val möjliga [6]. 
 

Vid förfrågan om konsumenterna kunde tänka sig att köpa en återtillverkad mobiltelefon av 
den nya modellen som hade samma prestandaegenskaper som originalet för ett lägre pris än 
denna, besvarade 88 % att den återtillverkade versionen skulle föredras [6].  
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Bristen av resurser, ökningen av genererat avfall och energikonsumtion samt förlorat värde av 
restprodukter kräver en omvandling från en linjär till cirkulär ekonomi där avfall elimineras 
och istället hanteras som en råvara för ett mer hållbart samhälle och ansvarsfullt konsument- 
samt producentbeteende.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att utreda behovet och möjligheterna för tillämpningen av cirkulär 
ekonomi genom återtillverkning och modularisering för mobiltelefoner. Målet är att 
presentera den bakomliggande problematiken och den roll som produktdesign och 
återtillverkning spelar i den cirkulära ekonomin.  

1.3 Frågeställning 

För att uppnå målet med detta arbete formuleras huvudfrågan: 
 
Hur kan designen av mobiltelefoner anpassas för att underlätta återtillverkningsprocessen? 
 
För att besvara huvudfrågan och undersöka bakomliggande problematiken formuleras 
följande underfrågor som behandlas i kronologisk ordning: 
 

o Är det åtråvärt att tillämpa cirkulär ekonomi för mobiltelefoner? 
o Är det möjligt att tillämpa cirkulär ekonomi för mobiltelefoner genom att 

designanpassa dessa för återtillverkning?  
o Är produktmodularisering ett lämpligt verktyg för att underlätta återtillverkning 

genom enklare demontering av produkten? 
o Hur väl uppfyller två befintliga mobiltelefoner de önskade produktegenskaperna, 

enligt RemPro-matrisen, för återtillverkningsprocessen?  

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar gjordes genomgående under arbetet för att på bästa sätt besvara huvudfrågan. 
 
Cirkulär ekonomi är ett brett koncept som har flera tillvägagångssätt för tillämpning, både i 
form av affärsmodeller och behandlingsmetoder. Dessa två verkar i symbios, men detta arbete 
avgränsar till behandlingsmetoder. Det finns flera behandlingsmetoder för tillämpning av 
cirkulär ekonomi, i detta arbete är fokus på återtillverkning. Återtillverkning ställer krav på 
bland annat produktens marknadsvärde, konsumenterna, distributionskedjor och 
affärsmodeller. Arbetet fokuserar på de krav som ställs på produktdesignen som främst bidrar 
till återtillverkningseffektiviteten.  
 
ResCoM är ett omfattande projekt som diskuterar affärsmodeller, distributionskedjor, 
teknologiska hjälpmedel och riktlinjer för produktdesign. I detta arbete är produktdesignen 
och återtillverkning av intresse och därför avgränsas delar av ResCoM.  
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1.5 Metod 

För att bygga upp rapportens teoretiska underlag har litteratur insamlats och studerats, utifrån 
detta planerades den empiriska undersökningen för att besvara frågeställningen. Insamlad 
litteratur består primärt av publicerade vetenskapliga artiklar, sekundära källor som 
internetsidor har använts då uppdaterad statistik behövts eller då materialets typ är för 
specifikt för att hittas i primära källor. Den empiriska undersökningen bestod av två 
huvudmoment; intervjuer och demontering av två mobiltelefoner. Intervjuerna utfördes för att 
undersöka hur teorin uttrycker sig och tillämpas i praktiken och för att få en bredare 
förståelse, därför intervjuades ett flertal personer med olika befattningar och erfarenheter. En 
av dessa var Amir Rashid som är docent och universitetslektor vid avdelningen för industriell 
produktion på KTH och samtidigt projektledare för ResCoM. Då Rashids kompetens omfattar 
arbetet i sin helhet baseras empiridelen främst på hans uttalande och kompletteras med 
synpunkter från resterande intervjuer:  
 

o Anna Hedlund Åström, universitetsadjunkt vid KTH – För att få bredare förståelse för 
LCA och hållbar utveckling. 

o Conrad Luttropp, professor vid KTH – För sin sakkunskap inom EcoDesign. 
o Karl Bråtegren, erfaren konsult från Modular Management AB – För att diskutera 

produktmodularisering. 
o Andreas Thörnqvist, grundare till elektronikserviceföretaget GreenTech – För sin 

erfarenhet från en praktiserande verksamhet. 
 
Demonteringen av mobiltelefonerna utfördes för att undersöka den befintliga designen med 
avseende på önskade produktegenskaper enligt RemPro-matrisen. Samtliga steg 
dokumenterades och analyserades med det teoretiska underlaget och intervjuerna som stöd. 
Då demonteringsprocessen utförs utan tidigare erfarenhet presenteras processens steg i detta 
arbete för att läsaren ska kunna vara kritisk och bilda en egen uppfattning.  
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras teoretiskt underlag för arbetet. Kapitlet behandlar begreppet 
cirkulär ekonomi och tillämpningen av denna. I samband med detta presenteras resurssnål 
tillverkning och projektet ResCoM. Återtillverkning är en av de behandlingsmetoder som 
presenteras av ResCoM och anses ha stor outnyttjad potential. Denna redovisas både 
teoretiskt och hur det tillämpas i företaget Xerox. För optimering av 
återtillverkningsprocessen kan designmetodiken DfRem användas och presenteras därför i 
teorin. Med avseende på ökande elektronikavfall undersöks användningen av mobiltelefoner 
och det framtida konceptet Phonebloks. 

2.1 Cirkulär ekonomi – framtidens melodi 

Cirkulär ekonomi syftar på det industriella system där cirkulära kretslopp tillämpas för 
produkter och material. Systemet anses vara reparativt eller regenerativt då strävan är att 
eliminera avfall genom att istället möjliggöra alternativa åtgärder, sådana som återvinning, 
återanvändning eller återtillverkning. Detta ersätter den tidigare linjära synen på EoL med 
återställelse och förnyelse genom avancerad design av material och produkter samt 
utformning av affärsmodeller [7].  
 
Den cirkulära ekonomin baseras främst på huvudprinciperna eliminering av avfall och 
införandet av cirkulär livslängd för produkter. Vid eliminering av avfall bygger principen på 
optimerad produktdesign för lättare demontering och återanvändning. Syftet är att undvika 
kassering och även återvinning då en stor del av investerad energi och arbetskraft går förlorat. 
För tillämpning av cirkulär livslängd för en produkt krävs införandet av två olika kretslopp – 
ett för industriella material som kan återvinnas till nya produkter utan kvalitetsförlust och ett 
för biologiskt nedbrytbara material som tryggt kan återföras till miljön. Det förstnämnda anses 
bestå av hållbara komponenter, sådana som metall och plast, och kräver att de är 
designanpassade för återanvändning. 
  
Inom cirkulär ekonomi är det avgörande att maximera antalet livscykler och den livslängd per 
livscykel där produkten och dess komponenter fortfarande håller en hög kvalité. Detta för att 
minimera materialanvändningen vid återanvändning och återtillverkning av den returnerade 
produkten då det krävs mindre förändring av denna, vilket leder till att produkten snabbare 
återgår till användningsfasen. I samband med detta ökar värdeskapandet av redan investerat 
material, arbetskraft, energi och kapital samtidigt som den associerade negativa miljöinverkan 
minskar. 
 
För eliminering av avfall är det viktigt att undvika kassering genom tillämpning av en bredare 
återanvändning över hela värdekedjan för en produkt och dess respektive komponenter. Ett 
material kan till en början återanvändas som den primära produkten, men sedan återtillverkas 
och användas som en sekundärprodukt och därmed ersätta flödet av ny råvara i ekonomin. 
Material ska alltså inte återvinnas eller återföras till miljön förrän inget värde kan utvinnas 
från den. Genom att använda rena material ökar en produkts livslängd och därmed dess 
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produktivitet samtidigt som materialet håller en hög kvalité. Detta eftersom det lättare kan 
samlas in och effektivt omfördelas då svårigheter vid urskiljning samt sortering utesluts.  
 
Tillämpningar av den cirkulära ekonomin har börjat ske i form av både affärsmodeller som 
leasingkontrakt och innovativ design av produkter och material som demonteringsanpassade 
kontorsskrivare samt biologisk nedbrytbara livsmedelsförpackningar [8]. En förgrening av 
produktionsfilosofin resurssnål tillverkning som beaktar samtliga aspekter är Resource 
Conservative Manufacturing, ResCoM [9].   

2.2 ResCoM – ett steg mot resurssnål tillverkning  

ResCoM är ett EU-finansierat projekt lett av forskare från KTH. Målet med projektet är att ta 
fram underlag som är tänkt att hjälpa företag att övergå från linjärt till ett cirkulärt 
förhållningssätt där produkter och material återanvänds, återtillverkas eller återvinns [10]. 
 
Produkter som kasseras har ett restvärde i form av material, energi och produktvärde. Detta 
värde går ofta förlorat på grund av ofördelaktig hantering vid produktens EoL. För att 
maximera återvunnet värde och samtidigt minimera miljöpåverkan och energikonsumtion är 
lösningen som föreslås av ResCoM att produkter ska ha multipla livscykler, med förbestämda 
begränsningar för varje cykel. När varje cykel avslutas finns färdiga, specifika strategier för 
hantering av produkten. De olika hanteringsmetoderna kan sammanfattas som 
återanvändning, återvinning och återtillverkning, dessa definieras i Tabell 1. Då återvinning 
sällan är den hanteringsmetod som utvinner mest värde av produkten i fråga, ifrågasätter 
ResCoM det omotiverade valet av hantering. Återtillverkning anses vara ett område vars höga 
potential inte utnyttjas och föreslås därför som ett steg mot hållbar utveckling [11].  

 
Tabell 1. Sammanfattande förklaring av hanteringsmetoder vid EoL [11]. 
 
EoL Kommentar 

Återanvändning 
Kan syfta på återanvändning av en hel produkt eller att en komponent, med 
samma funktionella kvalité som en ny, återanvänds i en återtillverkad 
produkt alternativt som reservdel.   

Återvinning 
Återanvändning av ingående material. Allt inbyggt värde, produktens 
identitet och dess funktionalitet förloras. Kräver tillförd energi, men 
minskar mängden fast avfall och användningen av råmaterial.   

Återtillverkning 
En använd produkt med ett flertal komponenter återställs till nyskick i 
fabriken och säljs idealt sätt som ny.   

 
I de fall där restproduktens kapacitet och funktionalitet inte motsvarar konsumentens behov, 
anses återanvändning av dess komponenter optimalt då dessa fortfarande innehar ett högt 
värde. Detta förutsätter att de kan utnyttjas till en relativt låg kostnad vilket ställer krav på hur 
väl demonteringsanpassad produkten är. Om restprodukten inte anses ha ett finansiellt värde 
som är värt att reparera, föredras återtillverkning av denna. Det är inte förrän restprodukten 
bedöms bestå av omodern teknologi eller att dess funktion inte längre är åtråvärd, alternativt 



7 
 
 

att restprodukten är fullkomligt förbrukad och ett ekonomiskt värde inte längre kan utnyttjas 
från denna, som återvinning av materialet föredras. Vid återvinning förekommer det i vissa 
fall att de kostnader som medföljer under återvinningsprocessen överskrider det värde som 
erhålls från det återvunna materialet.  
 
Det övergripande synsätt ResCoM har till att bevara resurser är proaktivt istället för reaktivt, 
då åtgärder vidtas vid produktens skapande och EoL. Det krävs även en omställning i 
företagens linjära affärsmodeller för att kunna nyttja den ekonomiska potential som de 
multipla livscyklerna medför. Problematiken behandlas som ett helt system bestående av 
gynnsamma affärsmodeller, anpassade distributionskedjor, teknologiska hjälpmedel och nya 
riktlinjer för produktdesign [9] [11]. 
 
Befintliga produkter är generellt sett inte tillverkade med återtillverkning i åtanke, istället är 
ofta användarfasen eller produktionsoptimering i fokus. Det finns etablerade designriktlinjer 
som både hjälper och stjälper multipla livscykler, ingen av dessa är allomfattande och i vissa 
fall är de motstridiga sinsemellan. För att stödja multipla livscykler krävs designriktlinjer för 
tillverkning av nya produkter vars syfte är att underlätta hanteringen vid EoL. Studier har 
visat att produktdesignen har särskilt stor inverkan på hur pass effektiv återtillverkning som är 
möjlig, detta har myntat begreppet DfRem vars syfte är att öka effektiviteten. DfRem är ett 
omfattande begrepp då det krävs att den beaktar produkten under användarfasen och hur 
produkten ska återtillverkas vid EoL. För att främja att tillverkande företag ska följa dessa 
riktlinjer och kunna använda sig av återtillverkning bör de fungera väl i symbios med 
väletablerade riktlinjer som exempelvis DFM och DFA som underlättar massproduktion 
respektive montering [11] [12].  

2.3 Återtillverkning 

Återtillverkning är den process där värdet i en restprodukt, även kallat för kärnan, utnyttjas 
till skapandet av en ny produkt med snarlik prestandaegenskap och hållbarhet som 
originalprodukten genom reparation och ersättning av komponenter. Den grundläggande 
funktionen med återtillverkning är att återta det tidigare redan investerade värdet i form av 
energi, arbetskraft och kapital från materialet för att förlänga produktens livstid. 
 
Vid återtillverkning av en produkt krävs en relativt liten investering i form av energi, material, 
arbetskraft och kapital i förhållande till det erhållna värdet. En stor andel av de 
råmaterialkostnader som tillkommer med nyproduktion undviks genom återanvändning av 
kärnan. Denna anses därmed bestå av betydligt större ekonomiskt värde än den kostnad som 
krävs för att utnyttja kärnan. Vid en uppskattning framgick det att energiförbrukningen per 
återtillverkad enhet motsvarade cirka 60 % av det som förbrukas vid nyproduktion. Trots 
denna reducering av energiförbrukning under tillverkningen, besparas den största andelen 
energi genom återanvändning av den redan investerade energin i materialet. För förhållandet 
mellan andelen utnyttjat material från kärnan och tillskott av råmaterial hos den 
återtillverkade produkten, se Figur 3.  
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Figur 3. En återtillverkad produkts beståndsdelar enligt statistik [13]. 
 
Då kärnan når återtillverkaren bearbetas denna genom ett antal industriella processer.  Till en 
början demonteras restprodukten och användbara komponenter identifieras. Varje komponent 
inspekteras individuellt efter brister eller skador och rengörs. Vid behov repareras 
komponenter eller ersätts med nya för att slutligen återmonteras och testas för att 
säkerhetsställa att denna håller samma prestandaegenskaper och hållbarhet som 
originalprodukten.  
 
De förutsättningar som krävs från ett marknadsperspektiv för att återtillverkningen av en 
produkt ska vara lönsam är att kärnan hos restprodukten ska ha tillräckligt högt investerat 
värde och att den återtillverkade produkten antar större marknadsvärde än det kapital som 
investerats i återtillverkningen av denna. Kasseringskostnaden för en restprodukt kan i många 
fall orsaka ett negativt marknadsvärde för produkten, oavsett om denna fortfarande innehar ett 
högt investerat värde i kärnan. Trots återinfört värde i form av prestandaegenskaper och 
hållbarhet i en återtillverkad produkt, kan denna anses vara oattraktiv på marknaden i de fall 
där produktens tekniska värde inte är densamma. Ur ett marknadsperspektiv är det därmed 
produkter vars tekniska värde inte ändras avsevärt under åren som anses vara mest lämpliga 
för återtillverkning. 
 
De mest avgörande stadierna under återtillverkning är demontering och återmontering. Vid 
demontering identifieras komponenter vilket även kräver att de lätt kan urskiljas och vid 
behov repareras, förnyas eller ersättas ekonomiskt. Ju mer designanpassad en produkt är för 
demontering desto bättre kandidat anses denna vara för återtillverkning [13]. 

2.4 State-of-the-art: Xerox  

Xerox är ett företag som tillverkar och hyr ut kontorsmaskiner och andra 
dokumenthanteringsmetoder. Deras ansvarstagande för hållbar produktion har blivit nästintill 
exemplariskt med hjälp av bland annat deras mest välkända återtillverkningsbara kopiatorer 
och skrivare. Dessa genomgår en serie av industriella processer i fabrikerna där de kasserade 
produkterna totalt demonteras och användbara komponenter rengörs och återställs till deras 
ursprungliga tillstånd innan de återmonteras tillsammans med ett antal nya delar. Resultatet 
blir en återtillverkad enhet som är fullständigt ekvivalent till den originella nytillverkade 

Tillsatt råmaterial

Återanvänt
material
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produkten [14]. Företaget har genom leasing, och andra alternativa försäljningsmetoder där en 
direktlänk till konsumenten kan upprätthållas, behållit äganderätten av produkter och därmed 
kunnat arbeta mot deras miljömål om att skapa ”avfallsfri produktion i avfallsfria fabriker för 
att hjälpa kunder uppnå avfallsfria arbetsplatser” [15].   
 
Xerox tog sitt första steg mot en hållbar utveckling år 1987 då de inledde Asset Recovery 
Operation, ett program avsett för återhämtning av tillgångar vars syfte var avlägsna gamla 
kopieringsmaskiner från avfallsflödet och bearbeta dessa för att möjliggöra återförsäljning. 
Genom denna satsning sparade företaget omkring $65 miljoner redan vid år 1996 [16]. 
Återtillverkningsproduktionen medförde inte enbart lönsamhet sett ur ett ekonomiskt 
perspektiv, utan gynnade även företagets varumärke genom att förbättra deras miljöimage och 
rykte runt om i världen.  
 
Ett av företagets tidigare mest populära skrivarserie för stor volymproduktion var DocuTech 
som återtillverkades tillsammans med andra multifunktionella produkter på 
återtillverkningsfabriken Dundalk. Då restprodukten returnerats till Dundalk genomgår denna 
en standardiserad återtillverkningsprocess, se Figur 4.  
 

 
 

Figur 4. Processflöde i återtillverkningsfabriken Dundalk [14]. 
 
Demontering och rengöring 
En fullständig demontering sker standardiserat för att underlätta bland annat spårbarhet och 
granskning vid kvalitetsinspektion. Processen är inversen av den i tillverkningsfabriken.  
Rengöringen av restprodukten och dess komponenter sker främst genom 
högtrycksbesprutning av så kallad torr is, vilket är den fasta formen av koldioxid, tillsammans 
med ultraljudsbad och handrengöring med hjälp av borstar. 
 
Återtillverkning och montering 
Fabriken är strukturerad med enskilda arbetsceller som fokuserar på återtillverkningen av 
enskilda delmontage av restprodukten. Generellt ersätts standardkomponenter som 
exempelvis lager, packningar och tätningar och även andra komponenter vid behov. En 
fullständig inspektion genomförs av samtliga delmontage för att sedan återmontera produkten 
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utifrån dess original struktur och delmontage. Majoriteten av komponenterna i den 
återtillverkade produkten är återanvända från den tidigare restprodukten. Dock är vissa ersatta 
med mer moderna och högteknologiska komponenter som motsvarar den aktuella standarden 
vilket medför att den återtillverkade produkten kan ha en förbättrad effektivitet och 
funktionalitet än originalprodukten, som exempelvis högre utskrifthastighet eller färgutskrift.  
 
Kundanpassning, testning och paketering 
Den återtillverkade produkten kundanpassas med lämpliga installationer för att slutligen testas 
för att säkerhetsställa att denna antar samma standard som en nytillverkad produkt. Då detta är 
slutfört paketeras och fraktas produkten till kunden med samma garantivillkor som för en 
nytillverkad produkt [14].  

2.5 DfRem – Design med återtillverkning i åtanke 

DfRem är en designmetodik som strävar efter att maximera återtillverkningseffektiviteten hos 
en produkt genom att ta hänsyn till processtegen redan i designstadiet. På detta vis kan 
lönsamheten hos denna hanteringsmetod ökas vilket gör den mer åtråvärd för företag [12]. 
 
En strävan som delas av flera designmetodiker är att minimera totala antalet komponenter och 
maximera antalet standardkomponenter. Minimering av antalet komponenter minskar 
komplexiteten hos kärnan när den når återtillverkning, vilket effektiviserar processen. 
Användning av standardkomponenter gör att komponenter delas av flertalet produkter, vilket 
medför enklare ersättning.  
 
För att designers ska kunna applicera DfRem krävs verktyg och vägledning. Ett flertal olika 
verktyg har tagits fram, ett av dem är RemPro-matrisen, se Figur 5. Denna beskriver 
översiktligt vilka produktegenskaper som har samband med de olika återtillverkningsstegen 
[17]. 

 
 

Figur 5. Rem-Pro matrisen av Sundin som kopplar återtillverkningssteg med produktegenskaper [17]. 
 
För att möjliggöra nedmontering av kärnan får denna inte bestå av permanenta förband som 
exempelvis svetsning, lödning eller krimpning. En demonteringsanpassad produkt har förband 
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som är enkla att lossa, med minimalt antal demonteringssteg och nödvändiga verktyg och vars 
ingående komponenterna kan separeras från varandra utan att ta skada. Snäppfästen är en typ 
av förband som ofta används av flera DfX-metoder för enkel montering och enstaka 
servicetillfällen. Dock slits dessa ut vid den upprepade påfrestning återtillverkning innebär 
och kan inte appliceras utan att ta hänsyn till återtillverkningens process. Produktdesignen kan 
underlätta och effektivisera rengöringen genom att exempelvis göra ytorna lättillgängliga och 
därmed undvika svårrengörliga skåror. Vid inspektion av kärnan anses överlappande och 
omslutna komponenter försvåra processen och bör därför undvikas. Likaså komponenter som 
är svåra att identifiera [18].  
 
Då produkten och dess ingående komponenter återställs till nyskick kan detta innebära 
behandling av slitna ytor och ersättning av defekta komponenter. Det sistnämnda kan vara 
mycket tidskrävande om komponenterna inte är menade för att bytas ut. Designen av 
produkten och dess komponenter kan både reducera tidsåtgången och förebygga skada från 
demonteringen [19]. 
   
Produktmodularisering 
En produkt innehållandes modulära komponenter har reducerad tidsåtgång för ned- och 
återmontering, vilket effektiviserar återtillverkningen [18]. En modul i en produkt har olika 
definitioner. Ett förklarande exempel är den stationära hemdatorn, där olika funktioner är 
uppdelade i instickskort som grafikkort, ljudkort och nätverkskort. Instickskorten placeras i 
buss-anslutningar på det centrala kretskortet, kallat moderkortet. Funktionaliteten på datorn 
kan således ändras genom att byta ut modulerna, det vill säga instickskorten. Det finns olika 
typer av modularitet som varierar beroende på hur modulerna interagerar genom gränssnitt, 
tre olika typer har definierats; slot-, buss- och sektionsmodularitet, se Figur 6 [20]. 

 
 
Figur 6. Illustration av slot-, buss- och sektionsmodularisering [20]. 
 
Modularitet hos produkter medför en mängd fördelar, inte enbart i återtillverkningssyfte. Om 
ett standardiserat gränssnitt används kan en komponent som inte presterar tillfredsställande 
enkelt ersättas. Detta medför även att idealt sett kan de modulära komponenterna uppgraderas 
individuellt från resterande delar av produkten och bemöta kundönskemålens utveckling. Ur 
ett produktutvecklingsperspektiv kan vissa moduler delas av flertal modeller, således kan en 
större variation av modeller tillverkas med färre delar. Genom att använda samma modul i 
flera produkter maximeras användningen av det investerade kapital och den arbetsmöda som 
dedikerats till att ta fram produktmodulen, istället för att varje ny modell ska utvecklas från 
grunden [17]. 
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2.6 Mobiltelefoner förr och idag 

Mobiltelefoner har gått från att vara orienterade kring samtal till att idag vara avancerade 
enheter med ett flertal funktioner för att attrahera kunder. Begreppet smarttelefon syftar ofta 
på avancerade mobiltelefoner vars funktioner tidigare enbart fanns i persondatorer [21]. Den 
globala försäljningen av mobiltelefoner sista kvartalet år 2014 bestod av 73 % smarttelefoner, 
en alltmer ökande andel [22]. Konkurrerande mobiltelefontillverkare framhäver modellernas 
förbättringar i vad som nu tillhör smarttelefoners standardfunktioner som bättre skärm, 
kamera, processorkraft, internethastighet och batteritid, likaväl som specialfunktioner som 
fingeravtryckssensor och pulssensor.   
 
För återtillverkning av mobiltelefoner kan de komponenter som behövs bytas ut vara antingen 
på grund av skada eller teknisk utveckling som orsakat att marknaden önskar uppgraderade 
komponenter. Smarttelefoner kännetecknas ofta av att ha en större display än de 
mobiltelefoner som enbart är till för samtal. Detta medför att en stor glasyta är ömtålig om 
mobiltelefonen tappas. En enkätundersökning i Storbritannien visade att 23 % av de 
förfrågade dagligen använde en mobil med skadad skärm [23].  
 
Användning av mobiltelefonen innebär fysiskt slitage på ytterhöljet och skärmen samt 
anslutningskontakter som hörlursuttag och laddningsporten. Internt sett försämras succesivt 
batteriets förmåga att lagra en laddning vid upprepade upp- och urladdningar, det kan 
dessutom skadas vid fel temperaturer [24]. En studie utförd av ett fristående försäkringsbolag 
på över 50 000 smarttelefoner visar att över 75 % av dessa gick sönder av olycksfall snarare 
än tillverkningsfel eller andra interna fel [25]. Därför är inte komponenternas livslängd 
problemet, vilket medför att fokus ur ett återtillverkningsperspektiv är att förse produkter med 
teknisk relevans. Uppgradering av komponenter som fyller populära funktioner, som 
exempelvis kameran eller högtalare, för att hålla ikapp med den tekniska utvecklingen kan 
således vara aktuellt för mobiltelefoner. Slutligen ökar mängden data vilket kan göra 
uppgraderingsmöjligheten av lagringsutrymme för mobiltelefoner alltmer attraktivt för 
konsumenterna. 

2.7 Phonebloks – Ett framtidskoncept  
Phonebloks började som ett designkoncept för mobiltelefoner av en privatperson. Konceptet 
innebär att alla funktioner modulindelas för att kunna bytas ut av användaren, se Figur 7. 
Syftet är att göra mobiltelefonerna enklare att reparera och uppgradera. Phonebloks har 
utvecklats till en organisation vars vision är att ändra mobiltelefonindustrins verksamhet och 
få dem att ta mer ansvar för elektronikavfall genom att ändra sina produkter och 
affärsmodeller [26].  
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Figur 7. Tidig konceptdesign för Phonebloks som illustrerar den modulära mobiltelefonen [26]. 
 
Google Project Ara 
Phonebloks-konceptet har adopterats av flera tillverkare, en tillämpning är Project Ara som 
leds av Google. Projektet har som mål att släppa en testversion till marknaden i slutet av 
2015, se Figur 8. Google har valt att främst utveckla den plattform som fäster och 
sammankopplar modulerna och lämnar därför ut underlag för andra tillverkare att utveckla 
modulerna. På så sätt ska en användare själv kunna välja konfiguration av moduler med olika 
tillverkare. Bakre panelen består av modulspår av tre olika storlekar som agerar gränssnitt, då 
exempelvis en minnesmodul kräver mindre plats än ett batteri. Modulspåren låser fast 
modulerna med elektropermanenta magneter, vars funktion kan slås till och från via 
mobiltelefonens mjukvara. Frontpanelen är även indelad i moduler så att användaren kan byta 
ut och välja skärm. Plattformen kommer i tre olika storlekar, med olika uppsättning av 
modulspår [27]. 
 

 
 
Figur 8. Prototypbild av Project Ara med tillhörande moduler [28].  
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3. Synen på den framtida utvecklingen 
I detta avsnitt undersöktes följande punkter med hjälp av intervjuer 
 

o Behovet av den cirkulära ekonomin,  
o Hur ResCoM förhåller sig gentemot tillämpningen av den cirkulära ekonomin, 
o Återtillverkning som en metod för tillämpningen av cirkulär ekonomi, 
o Produktmodularisering som ett verktyg för underlätta återtillverkning, 
o Behovet samt möjligheterna för tillämpningen av cirkulär ekonomi genom 

återtillverkning och modularisering för mobiltelefoner. 

Behovet av cirkulär ekonomi 
Under intervjun med Rashid tillfrågades han om hans synpunkter angående dagens 
konsumentbeteende och behovet av den cirkulära ekonomin.  
 
– Problematiken idag är den enorma avfallsgenereringen som en följd av en linjärkonsumtion, 
där mobiltelefoner är en av de produkter som orsakar störst avfallsgenerering inom 
tillverkningsindustrin. Orsaken till detta är en kombination av marknadsföringen av 
mobiltelefonerna och konsumentbeteendet som tillkommer med det. Det konsumentbeteende 
som råder idag skiljer sig stort från den som var aktuell för omkring ett decennium sedan, där 
det inte var ovanligt att använda en mobiltelefon som var över fem år gammal medan det idag 
förekommer alltmer sällan. Mobiltelefoner slutar användas innan de hunnit nå EoL och 
returneras sällan till en lämplig behandlingsmetod. Detta är ett konsumentbeteende som drivs 
av produkters marknadsföring och försäljning då det i nuläget lanseras nya modeller varje år, 
säger Amir Rashid.  
 
Då den otillräckliga hanteringen av restprodukter konstaterats, diskuterades den 
behandlingsmetod som främst förekommer idag för returnerade produkter – återvinning.  
 
– Återvinning är ofta inte den behandlingsmetod som är optimal eftersom hela produkten 
aldrig återvinns och mycket värde går förlorat under processen som i sin tur förbrukar energi. 
Detta resulterar i att det värde som erhålls ur materialet inte är tillräckligt högt i förhållande 
till restproduktens totala värde och energiförbrukningen under processen. Som en följd av det 
fortsatta linjära konsumentbeteendet och användandet av aktuella behandlingsmetoder som 
inte återhämtar tillräckligt mycket värde, kommer världen att uppleva allvarlig resursbrist om 
möjligtvis två till tre decennier då det inte kommer finnas tillräckligt med råmaterial för att 
motsvara behovet. Av denna anledning är det viktigare än någonsin att tillämpa cirkulär 
ekonomi där vi eliminerar avfall genom att återanvända resurser och därmed upphöra 
beroendet av råmaterial vid produktion. Innovationen som krävs är övergången från 
avfallshantering till värdehantering som bör ske på samma sätt som naturen sammanlänkar 
dess processer där ena processens avfall är den andra processens näring, menar Rashid.   
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ResCoMs roll inom cirkulär ekonomi 
Amir Rashid är en av ResCoMs projektledare som arbetat med att generera underlag för 
tillämpningen av cirkulär ekonomi för företag i många år och gör det än idag. Han förklarar 
att uppgiften är komplicerad och kräver affärsmodeller och designmetodiker som är tydliga 
och enkla för företagen att tillämpa.  
 
– Nyckeln till en välfungerande cirkulär affärsmodell är att produkter används så länge de är 
ekonomiska och miljövänliga och sedan returneras innan de slitits ut alltför mycket. Detta 
kräver direktkontakt mellan användaren och företaget för att säkerhetsställa returneringen av 
produkten och att denna genomgår en lämplig behandlingsprocess för att sedan återlämnas till 
samma alternativt en annan användare. Ju tidigare en produkt returneras, desto mindre 
resurser och energi antas det krävas för kommande behandlingsprocess, alltså anses det vara 
mer effektivt med avseende på energi, återanvändning av resurser, miljöinverkan med mera. 
Av denna anledning arbetar ResCoM med att utveckla affärsmodeller där företagen aldrig ger 
den ägande rätten till konsumenterna. Således säkras möjligheterna till återanvändningen av 
resurser och investeringar som redan införts i produkten tidigare, konstaterar Amir Rashid.  
  
Genom att återinföra värde på returnerade produkter med hjälp av tillämpningen av lämpliga 
behandlingsmetoder, förses dessa med multipla livscykler. Dock är inte detta alltid önskvärt, 
noterar Rashid. 
 
– Generellt är införandet av multipla livscykler av att föredra framför en enskild lång 
livscykel. Dock är det viktigt att produkter utvärderas för att avgöra om en alternativ 
behandlingsprocess är nödvändig eller inte. Hänsyn bör tas till de investeringar som 
tillkommer med behandlingsprocesser i form av resurser och energi vid bedömning av 
lönsamhet, antyder Amir Rashid. 
 
Återtillverkning för tillämpning av cirkulär ekonomi 
För tillämpning av cirkulär ekonomi finns ett flertal alternativa behandlingsmetoder varav en 
av dessa är återtillverkning. Då vi med detta arbete valt att inrikta oss på återtillverkning, 
tillfrågades Rashid vad han ansåg om denna som en metod för att tillämpa cirkulär ekonomi.  
 
– Återtillverkning är en av de metoder som är nödvändig för ett välfungerande cirkulärt 
kretslopp. Metoden har funnits sedan länge men har inte varit en del av tillverkningsindustrin 
utan skett vid sidan om av tredje parter då tillverkare aldrig varit intresserad av att 
återtillverka sina egna produkter, det är här som en förändring krävs. Då tredje parter samlar 
in använda produkter för återtillverkning, går en stor del av restproduktens värde förlorat 
redan vid demonteringen då produkten inte är anpassad för detta. Det vi i ResCoM önskar är 
att OEMs ska involveras i återtillverkning av deras egna produkter och därmed ta hänsyn till 
aspekter som kan underlätta denna behandlingsprocess. Detta gynnar verksamheten och är i 
enlighet med deras affärsmål då OEMs blir en sekundär användare av deras produkter vid 
returnering. Av denna anledning bör produktdesignen anpassas för att effektivisera och 
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optimera hanteringen av restprodukterna under behandlingsprocessen samt för att utnyttja 
maximalt värde från dessa, understryker Amir Rashid.   
  
Diskussionen om återtillverkning fortskred genom poängterandet av dess affärsmässiga 
potential. 
 
– Återtillverkning som verksamhet är lönsam även i den form som den förekommer mestadels 
i idag, där tredje parter återtillverkar slumpmässigt utan garanterad vinst genom 
återanvändandet av redan investerade resurser samt arbetskapital som de utvinner från 
restprodukterna. Detta är ett bevis på de affärsmöjligheter och potential som ligger inom 
återtillverkning för OEMs där vinstmarginalen kan utökas med hjälp av designanpassningar 
då företagen bland annat får möjligheten till att uppgradera äldre produkter och återförsälja 
dessa, säger Amir Rashid.   
  
Produktmodularisering som lämplig designanpassning 
I enlighet med det universitetslektorn intygar är, som tidigare nämnt i teorin, Xerox ett företag 
som har en cirkulär affärsmodell genom designanpassning av deras produkter, vilket 
underlätta hanteringen av dessa, och leasingavtal som säkerhetsställer returneringen.  
För att underlätta övergången från en linjär till cirkulär produktion utforskar ResCoM 
designmetodiker för att företag enkelt och smidigt ska kunna designanpassa sina produkter för 
bland annat återtillverkning. Idag finns ett flertal designmetodiker som är anpassade för olika 
processer. Rashid blev därför tillfrågad om hur designmetodiken som ResCoM utvecklar 
förhåller sig till de nuvarande designmetodikerna.  
 
– ResCoM har som mål att utveckla en designmetodik som är en kombination av de 
nuvarande designmetodikerna, som exempelvis tar hänsyn till både montering, demontering 
och återmontering. Detta eftersom designers får uppdrag av OEMs i enlighet med 
verksamhetsmålen som är anpassade efter affärsmodellen som vi önskar är cirkulär. Det krav 
som ställs på designer då är effektivisering och optimering vid hantering av produkterna, både 
vid tillverkning och återbehandling, därmed är en kombination av de nuvarande 
designmetodikerna nödvändigt. Det ResCoM fokuserar på är produktmodularisering som 
framförallt möjliggör individuella uppgraderingar av komponenter. Optimalt vore det för 
designers att utgå från en modulär design samtidigt som de tar hänsyn till samtliga 
designmetodiker när produkter utformas. Produktmodularisering är ett mycket användbart 
redskap för tillämpningen av cirkulär ekonomi då det inte bara underlättar återtillverkning 
utan samtliga efterbehandlingsprocesser, poängterar Rashid. 
 
Mobiltelefoners potential inom cirkulär ekonomi 
Då det konstaterats att mobiltelefoner är en av de produkter som orsakar störst 
avfallsgenerering inom tillverkningsindustrin, tillfrågades Rashid om möjligheterna för 
mobiltelefoner ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv med avseende på återtillverkning genom 
produktmodularisering.  
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– Behovet av att tillämpa cirkulär ekonomi genom delvis återtillverkning för mobiltelefoner är 
välbefogat där produktmodularisering är ett verktyg med goda förutsättningar som kan 
underlätta genomförandet av detta. Det förekommer ofta att människor antyder att 
mobiltelefoner genomgår en snabb tekniskt utveckling och att detta kan vara ett hinder för 
tillämpningen av ett cirkulärt kretslopp för dessa produkter. Dock är det i själva verket ett 
fåtal komponenter som genomgår en teknisk utveckling men trots detta ersätts hela 
mobiltelefonen, inklusive de komponenter som är densamma i den nya modellen.  Av denna 
anledning är en modulär design av mobiltelefoner nödvändig för att undvika ytterligare 
avfallsgenerering. Om inte en fullkomlig produktmodularisering önskas, bör åtminstone de 
komponenter som genomgår en snabb teknisk utveckling inom mobiltelefoner prioriteras och 
modulariseras, säger Rashid.  
 
Bråtegren delar även denna idé och menar att för företag vars affärsidé är att snabbt möta ett 
marknadsbehov som kan uppstå av en hastig teknisk utveckling har stor nytta av 
modularisering, då detta förkortar tiden att ta fram en ny produkt eller produktvariant. Företag 
vars ambition istället är stora produktionsvolymer och lägre kostnader tjänar även på 
produktmodularisering, dock genom att modularisera de delar som inte utvecklas fort. Dessa 
delar kan då delas av flera produkter under en längre tid menar Bråtegren. 
  
Rashid fortsätter diskutera modulariseringen av mobiltelefoner. 
 
– För att tillämpa produktmodularisering på mobiltelefoner är det lättare att utgå från en helt 
ny design där man från början inför plattformskonceptet, precis som med konceptet 
Phonebloks där mobiltelefonens komponenter är uppdelade i moduler. Nästa steg är att 
optimera denna design för att erhålla samma och till och med bättre produktegenskaper i 
jämförelse med de aktuella modellerna på marknaden som ställer höga krav på vikt och 
utformning. Trots att denna förändring kräver stora investeringar, anses det vara lönsamt i en 
långsiktig investeringsbedömning. Modulär design är hållbart och tekniskt möjligt, det som 
kräver förändring är affärsmodeller som gynnas av produktmodularitet, säger Rashid. 
 
Som kontrast ansåg Luttropp att den modularisering som Phonebloks föreslår är en mycket 
dyr och komplex utmaning för designers. Bråtegren konstaterar att Luttropps uppfattning är 
vanligt förekommande bland de företag han kommit i kontakt med och menar att det synsättet 
är kortsiktigt. Han bekräftar att den första modulariserade modellen är dyrare och tar längre 
tid att framställa än normalt, men redan nästkommande modell återanvänder den 
investeringen.  När det gäller modularisering av mobiltelefoner anser både Bråtegren och 
Luttropp att det största problemet är minimaliseringen, det vill säga att smarttelefoner blir 
alltmer kompakta, och en ny modulär plattform kan behöva bryta detta mönster. Bråtegren 
poängterar dock att smarttelefoner var mindre kompakta för bara fem år sedan, och ges 
möjligheten till den modulära mobiltelefonen att utvecklas i fem år kan även denna komma att 
kompakteras väsentligt.   
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Slutligen frågade vi Rashid vad han ansåg om de produktegenskaper som erhålls från 
RemPro-matrisen av Erik Sundin. 
 
 – Ett problem med RemPro-matrisen är att denna enbart fokuserar på återtillverkning medan 
cirkulär ekonomi innebär mer än så.  Därmed går man miste om produktegenskaper som kan 
vara nödvändiga för andra alternativa behandlingsmetoder. Dock är de produktegenskaper 
som presenteras i matrisen lämpliga för återtillverkning förutsatt att OEMs tar hänsyn till 
dessa vid designfasen av produkter. Den modulära designen uppfyller dessa 
återtillverkningsspecifika produktegenskaper samtidigt som det omfattar nödvändiga 
produktegenskaper för samtliga behandlingsmetoder. Exempelvis möjliggör och effektiviserar 
produktmodularitet återvinning genom att upprätthålla rena materialströmmar i designen med 
hjälp av materialgrupperingar bland moduler. På detta vis behöver inte modulerna plockas isär 
utan kan istället återvinnas som en helhet, sa Rashid avslutningsvis.  
 
Bråtegren intygade att modularisering kan underlätta återvinning genom rena 
materialströmmar och tillägger att komponenter innehållandes miljöovänliga material bör 
modulariseras som batteriet i mobiltelefoner. Utöver detta kan det vara fördelaktigt att 
definiera innehållet och hanteringskraven på moduler än en komplett produkt, menar 
Bråtegren. 
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4. Återtillverkningsprocessen 
I detta kapitel redovisas och analyseras demontering av två mobiltelefoner utifrån 
återtillverkningsprocessens steg och med avseende på de designaspekter som identifierats i 
RemPro-matrisen som underlag. Arbetet avgränsades från testande och stapling av kärnan då 
dessa går utanför arbetets fokus. Analysen bygger på tidigare teorikapitel samt intervjuer och 
diskussioner, i detta kapitel används främst intervjun med Andreas Thörnqvist, grundare till 
elektronikserviceföretaget GreenTech.  
 

4.1 Studieobjekt 
För att få en bra representation av nuvarande produktdesign använder sig denna studie av två 
studieobjekt, Mobil A respektive B från två olika tillverkare, se Tabell 2. Dessa är två 
populära mobiltelefoner tillverkade samma år och anses därför vara jämförbara. 
 
Tabell 2. Jämförelsetabell över studieobjekten Mobil A och Mobil B. 
 

Mobil A Mobil B 
Introducerad 2011 Introducerad 2011 
3,5-tums pekskärm 4,3-tums pekskärm 
Bak- och framsida i glas Framsida i glas 
Saknar utökningsbart minne Utökningsbart minne via minneskort 
Inbyggt litiumjonbatteri Löstagbart litiumjonbatteri 
Chassi i borstat rostfritt stål Chassi och baksida i hårdplast 
Tillverkarspecifik 30-pin laddningsport Standardiserad micro-USB laddningsport 

 
Företaget som tillverkar Mobil A har en enstaka serie med mobiltelefoner, men tillverkar även 
vissa andra elektroniska konsumentprodukter som exempelvis datorer, surfplattor och 
multimediaspelare. Mobil A är den femte i serien, se Figur 9. Den tidigare modellen släpptes 
ett år innan och en senare modell släpptes ett år efter att Mobil A introducerades. Skillnaden 
mellan dessa är helt intern då företaget valt att uppgradera komponenter som processorn, 
batteriet, bakre kameran och lagringsutrymmet. Mobiltelefonen är designad så att användaren 
själv kan byta SIM-kort med medföljande verktyg, utöver detta hänvisas användaren till 
serviceverkstäder. 
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Figur 9. Fotografi av studieobjekt Mobil A, sedd framifrån. 
 
Företaget som tillverkar Mobil B har en bred variation av mobiltelefoner och tillverkar en stor 
mängd andra elektroniska produkter och komponenter. Mobil B är den andra modellen i en 
mobilserie, se Figur 10. Den första modellen släpptes ett år innan, och den tredje modellen ett 
år efter att Mobil B introducerades. Skillnaden mellan dessa är mer påtaglig än i fallet A då de 
även ändrat utformningen på mobiltelefonen. De har uppgraderat bland annat skärmen, 
processorn, batteriet, bägge kameror, och även lagt till nya funktioner som kamerablixt och 
gyroskop. Mobiltelefonen är designad så att användaren har möjlighet till att byta SIM-kort, 
batteri och minneskort själv utan verktyg. Utöver detta hänvisas användaren till 
serviceverkstäder. 
    

 
 

Figur 10. Fotografi av studieobjekt Mobil B, sedd framifrån. 
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4.2 Demontering 
RemPro-matrisen visar att demonteringen kräver enkel identifikation, tillgång, hantering och 
separation samt motstånd mot slitage.  
  
Under utredningen demonterade vi två mobiltelefoner. Varje moment fotograferades och 
samtidigt loggfördes antal moment, använda verktyg, borttagna komponenter, lossade förband 
och separerade kontakter. Förbanden delades upp i skruvar, lim och snäppförband medan 
kontakterna delades upp i kabelkontakter och kontaktbleck. Ett moment definierades som 
varje handling som krävs för att komma vidare i demonteringen, det kan exempelvis vara att 
bända upp en kontakt eller skruva bort en av de två skruvar som håller fast en komponent. 
Verktygen som användes var ett bändverktyg i plast, ett spetsigt verktyg som medföljde 
Mobil A för att ta ut SIM-kortet och en bitsmejsel med stjärn-, spår- och pentalob-bits där 
varje bits räknas som ett verktyg. Under demonteringen anses färre använda verktyg och 
verktygsbyten underlätta processen. Kabelkontakter sammankopplar komponenter med hjälp 
av kablar vilket kräver verktyg för att avlägsna, medan kontaktbleck sammankopplar 
komponenter med hjälp av direkt elektrisk kontakt sinsemellan via metalliska kontaktbleck 
och kräver ingen verktygshantering. Tiden loggfördes inte då denna inte enbart påverkas av 
designen utan även av erfarenheten hos den som demonterar och av vårt loggförande som 
fördröjde processen. Samtliga moment redovisas inte löpande i texten utan enbart de steg som 
vi anser vara viktiga eller knutna till RemPro-matrisen.  
 
Under demonteringen noterades det att innan vissa komponenter kunde avlägsnas måste andra 
komponenter avlägsnas först, detta illustreras i flödesscheman nedan för Mobil A, se  
Figur 11.  De illustrerade komponenterna representerar inte hela processen och speglar inte 
antalet steg, utan syftet är att illustrera hur viktiga komponenter är placerade och 
sammankopplade i konstruktionen.  

 
 
Figur 11. Mobil A - Flödesschema över ordningsberoende komponenter, vänster till höger. 
 
Flödesschemat illustrerar exempelvis att logikkortet inte kan avlägsnas fören baksida, kamera 
och SIM-kort avlägsnats först, medan batteriet är oberoende av om högtalare eller kamera har 
avlägsnats. För flödesschema av Mobil B, se Figur 12.  
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Figur 12. Mobil B - Flödesschema över ordningsberoende komponenter, vänster till höger. 
 
I flödesschemat för Mobil B noteras att skärmen är djupt in i konstruktionen precis som för 
Mobil A och att kameran är djupare in i konstruktionen i jämförelse med Mobil A. 
Mittstycket är vad vi väljer att kalla en plastkåpa som utgör mittersta lagret i konstruktionens 
skelett. 
 
Batteriet 
Att montera bort batteriet från Mobil A krävde att baksidan öppnades genom att två 
pentalobskruvar skruvades bort. Väl inne i konstruktionen behövdes en metallplatta som 
täckte batteriets kontakt lossas, denna var fäst med två stjärnskruvar. Efter detta kunde 
kontakten bändas upp med bändverktyget. Batteriet var fastlimmat och man var därmed 
tvungen att dra upp denna med hjälp av en förmonterad plastflik, demonteringen finns som 
bildserie i Figur 13. 
 

 
 
Figur 13. Mobil A - Demontering av batteriet. Pentalobskruvar (a) och stjärnskruvar (b) markerade. 
 
Motsvarande process för Mobil B innebar att mobiltelefonens baksida som var fäst med 
snäppfästen öppnades, vilket inte krävde något verktyg. Direkt efter detta kunde batteriet 
avlägsnas utan verktyg då denna överför ström via kontaktbleck och är fysiskt inpassad i 
konstruktionen, se Figur 14.  
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Figur 14. Mobil B - Demontering av batteriet. 
 
Loggförd data sammanfattades enligt diagrammet i Figur 15. 
 

 
Figur 15. Loggförd data från demonteringen av batteri. 
 
Det var en markant skillnad i antalet förband, moment och verktyg som krävdes för att 
demontera batteriet ur Mobil A i jämförelse med B. Mobil B har ett modulärt batteri anslutet 
med kontaktbleck så att användaren ska kunna byta batteri själv, vilket speglas i diagrammet.  
 
Högtalarna 
I Mobil A är högtalarna inte fristående utan är en del av ett delmontage där bland annat 
mikrofonen finns. Att montera bort detta delmontage i Mobil A krävde att kabeln till batteriet 
lossas då en av de två kablar som leder till delmontaget skyms under batterikabeln, markerat 
med (a) i Figur 16. Den andra kabeln som måste avlägsnas hade en metallplatta som skyddade 
kontakten, nedskruvad med två stjärnskruvar. Samma kabel var även limmad och drogs därför 
upp försiktigt.  
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Figur 16. Mobil A - Kablar som kopplas bort innan högtalare avlägsnas, kontakt skymd av batteri markerad (a). 
 
Efter dessa har kopplats ur återstod två stjärnskruvar som höll fast delmontaget, därefter 
kunde dessa bändas upp ur mobiltelefonen, se bildserien i Figur 17.   
 

 
 

Figur 17. Mobil A - Högtalarmontaget separeras från mobiltelefonen efter att kabeln bänts bort. 
 
Precis som i Mobil A är högtalarna i Mobil B inte fristående utan istället sammankopplade 
med bland annat mikrofonen som ett delmontage. För att ta bort högtalarna ur Mobil B 
behövdes baksidan, batteriet och mittstycket lossas. Mittstycket lossades genom att först 
skruva bort sju stjärnskruvar och sedan bändes denna bort då den även var fäst med 
snäppfästen, se Figur 18.  
 

 
 
Figur 18. Mobil B - Mittstycket avlägsnas för att komma djupare in i konstruktionen. 
 

(a) 
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Mittstycket vändes över och högtalarmontaget satt fast med snäppfästen i kåpan och måste 
därför bändas bort, se Figur 19. Montaget hade alltså kontakt med logikkortet via 
kontaktbleck vilket gjorde att mittstycket kunde tas bort utan att några kablar behövdes 
kopplas bort. 
 

 
 
Figur 19. Mobil B - Avlägsnat mittstycke och högtalarmontaget (a) bänds bort, notera kontaktblecken. 
 
Loggförd data redovisas i diagrammet nedan, se Figur 20.  
 

 
Figur 20. Loggförd data från demonteringen av högtalare. 
 
Även i detta fall var det en skillnad i antalet moment som krävdes vid demonteringen trots att 
totala antalet förband var identiskt. Vad som främst skiljde sig åt var typen av förband. Om 
antalet moment antas direkt påverkar svårighetsgraden för demonteringen av komponenter, 
kan diagrammet vara bevis för att valet av förband påverkar svårighetsgraden.  
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Minneskortet 
Mobil A har inte ett minne som är avsett för att kunna uppgraderas efter tillverkning, detta är 
därför fastlött på logikkortet. För att kunna jämföra med Mobil B har vi alltså förutsett att det 
är hela logikkortet som bytes ut om minnet önskas uppgraderas. För att avlägsna logikkortet 
behövdes SIM-kortssläden, baksidan och kameran avlägsnas. Antaget att kameran redan är 
bortmonterad, vilket redovisas i senare del, behövdes totalt ytterligare sex kabelkontakter 
lossas där en av dem var täckt av en metallplatta som hålldes ned av en stjärnskruv.  
Logikkortet hölls även fast av två spårskruvar och tre stjärnskruvar, när dessa lossats bort 
kunde logikkortet avlägsnas för hand, se Figur 21.  
 

 
 
Figur 21. Mobil A - Demontering av logikkortet genom lossade skruvar och kabelkontakter. 
 
För logikkortet separerat, se Figur 22. 
 

 
 

Figur 22. Mobil A - Logikkortet avlägsnat till vänster i bilden. 
 
Mobil B har en minneskortplats där användaren kan ändra lagringskapaciteten efter behov. 
Denna nåddes genom att baksidan avlägsnades och batteriet lyftes ur mobiltelefonen, vilket 
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inte krävde något verktyg. Minneskortet var fäst med en fjädrande låsmekanism där 
dataöverföring sker via kontaktbleck. Loggförd data redovisas i diagrammet i Figur 23. 
 

 
Figur 23. Loggförd data från demonteringen av minneskort. 
 
Att minnet i Mobil A inte är tänkt att bytas ut gör avtryck i diagrammet. Byte av logikkort 
enbart för att utöka minnet är alltså möjligt men omständligt eftersom detta krävde mycket 
demontering och även tillgång till ett ersättande logikkort, vilket förmodligen har betydligt 
högre värde i jämförelse med ett minneskort. Valet att göra lagringskapaciteten till en 
modulenhet med kontaktbleck som i Mobil B förenklade processen avsevärt.  
 
Kameran 
Kameramodulen i Mobil A kunde demonteras efter att baksidan tagits bort. Modulen hade 
kontakt med logikkortet via en kabelkontakt, denna var dock skymd under en skyddande 
metallplatta som var fäst med fyra stjärnskruvar, se Figur 24. 
 

 
 
Figur 24. Mobil A - Demontering av kameramodul genom avlägsning av metallplatta och lossad kabelkontakt. 
 
I Mobil B kunde kameramodulen demonteras efter att baksidan, batteriet, mittstycket och 
logikkortet avlägsnats. Logikkortet hade tre delade skruvarna som även var fäst i mittstycket, 
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vilket innebar att dessa redan tagits bort. Sedan återstod två stjärnskruvar och sex 
kabelkontakter som behövde lossas, se Figur 25.  
 

 
 
Figur 25. Mobil B - Skruvar och kabelkontakter till logikkortet lossas. 
 
Innan logikkortet lyftes bort noterades att kablarna till volymreglaget och 
avstängningsknappen var fastlödda i logikkortet, vilket innebar att knapparna behövdes lyftas 
upp tillsammans med logikkortet. Alla knappar var limmade och behövdes därmed bändas 
bort, efter detta lyftes logikkortet upp, se Figur 26.  
 

 
 

Figur 26. Mobil B - Limmade volymknappar bänds bort och logikkortet avlägsnas. 
 
På logikkortets undersida var kameramodulen ansluten och dessutom limmad men kunde 
avlägsnas med bändverktyget, se Figur 27. 
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Figur 27. Mobil B - Kameramodulens kontakt på logikkortets undersida lossas och kameran avlägsnas. 
 
Loggförd data sammanfattas i diagrammet nedan, se Figur 28. 
 

 
Figur 28. Loggförd data från demonteringen av kamera. 
 
I Mobil A är kameramodulens kontakt på ovansidan av logikkortet vilket innebär att 
logikkortet inte behöver demonteras för att avlägsna kameran. Detta designval har stor 
inverkan på demonteringsprocessen, som kräver fler moment i Mobil B.  
 
Skärmen 
I både Mobil A och B är skärmen inte direkt demonterbar, utan mycket beroende av att andra 
komponenter avlägnsas först. I Mobil A krävdes att baksida, batteri, högtalare, kamera och 
logikkort avlägsnats innan arbetet med skärmen kunde påbörjas. Skärmen behandlas som en 
del och består av ett montage av glas, LCD skärm och trycksensor. Fyra stjärnskuvar i 
respektive hörn av mobiltelefonen behövdes sedan skruvas bort. Därefter lossades ytterligare 
sex stjärnskruvar längsmed mobiltelefonens långsidor. Här noterades att en av dessa var 
skymd av den fastlimmade vibrationsmotorn, som alltså behövdes bändas bort för att komma 
åt skruven, se Figur 29.  
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Figur 29. Mobil A - Frigöring av skärmen, skruvar avlägsnas (a) respektive lossas (b), notera skymd skruv. 
 
När skruvarna var lossade, användes bändverktyget mellan stålchassit och skärmen för att 
bända bort skärmen, se Figur 30. 
 

 
 
Figur 30. Mobil A – Efter ett flertal komponenter avlägsnats kan skärmen bändas bort och avlägsnas. 
 
I Mobil B var skärmen ihoplimmad med den plastdel som utgör monteringsplatta för 
logikkortet och övriga komponenter, därför behandlades hela delmontaget som skärm. Av 
denna anledning rensades istället skärmen från kvarstående komponenter. Efter det att 
baksidan, batteriet, mittstycket och logikkortet med kameran avlägsnats, återstod 
vibrationsmotorn, hörlursuttaget, frontkameran och ett kretskort med laddningsporten. 
Kretskortet var fastskruvat med två stjärnskruvar och hade även en fastmonterad kabel som 
var limmad på undersidan och behövdes därför bändas bort. Efter det kunde kretskortet 
avlägsnas, se Figur 31.  
 

(a) 
(b) (b) 

(b) 
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Figur 31. Mobil B - Kretskortet med laddningsport demonteras, notera limmad kabel som bänds bort. 
 
Överst på mobiltelefonen var vibrationsmotorn sammankopplad med bland annat 
samtalshögtalaren och hörlursuttaget. Motorn var limmad och behövdes bändas bort, därefter 
kunde denna lyftas upp som ett stycke. Frontkameran var skyddad med en metallplatta vars 
snäppfäste behövde bändas upp. Efter frontkameran avlägsnats var alla löstagbara delar borta 
från skärmen, se Figur 32. 
 

 
 
Figur 32. Mobil A - Vibrationsmotorn, frontkameran med flera avlägsnas för att göra skärmen fristående. 
 
Loggförd data sammanfattas i diagrammet nedan, se Figur 33. 

 
Figur 33. Loggförd data från demonteringen av skärm. 
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Då skärmen är mycket beroende av att andra komponenter avlägsnas, anses det vara en bra 
representation av mobiltelefonens totala sammansättning och demonteringen av denna. 
Diagrammet tyder på att designen av mobiltelefonerna har en stor inverkan på hur pass 
demonteringsvänlig dessa är. Luttropp ansåg inte att någon av mobiltelefonerna var lämpligt 
anpassade för den demontering som återtillverkning innebär. Vidare menade han att de inte 
ens kan anses vara lämpligt anpassade för återvinning, och att återtillverkning skulle utgöra 
ytterligare en kvalitetsstämpel.  
 
Phonebloks 
Phonebloks har ambitionen att en oerfaren användare ska kunna demontera mobiltelefonens 
komponenter så att dessa kan bytas ut eller uppgraderas vilket medför att antalet moment och 
verktyg bör minimeras. I Project Ara har detta designproblem lösts genom att modulerna är 
fastlåsta med elektropermanenta magneter som kan inaktiveras via mobiltelefonens mjukvara. 
Efter att modulspårets magnet inaktiverats kan modulen skjutas ut med handkraft, inga 
verktyg krävs således. 

4.3 Inspektion 
För inspektion menar RemPro-matrisen att enkel identifikation, verifikation och tillgång är 
viktiga. Inspektion av mobiltelefonerna kan delas in i intern och extern. Den sistnämnda utgör 
externa förslitningar, sprickor och liknande som är enkla att upptäcka visuellt på produktens 
yttre delar som omslutande skal och skärm. Likaså kan knappars funktion undersökas taktilt, 
men att utreda om de uppfyller sin tekniska funktion kräver att mobiltelefonen är igång. Detta 
skiljer sig inte mellan de två mobiltelefonerna.  
 
Internt sett är mobiltelefoner högteknologiska och har få mekaniska funktioner, vilket gör 
funktionaliteten svår att bedöma genom en visuell inspektion av komponenterna. Bråtegren 
såg detta som en nackdel då komponenternas funktioner blir mer abstrakta än i en mekanisk 
produkt. I de mobiltelefoner vi undersöker är flera elektroniska komponenter svåra att 
identifiera då deras funktion har svag eller obefintlig relation till dess utformning och 
placering i produkten, de är dessutom lika till utseende sinsemellan, se Figur 34. 
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Figur 34. Mobil B - Översikt över några interna komponenter, se separerat logikkort till höger i bilden. 
 
Båda mobiltelefonerna har även flera komponenter, kontakter och kablar som överlappar 
varandra vilket försvårar inspektionen. Mobil A har dessutom många skyddande metallplattor 
över komponenter och kabelkontakter vilket medför att exempelvis en dåligt isatt kontakt är 
omöjlig att identifiera utan viss demontering, se Figur 35. 
 

 
 
Figur 35. Mobil A - Demontering av skyddande metallplatta som försvårar inspektion.  
 
Phonebloks 
I Phonebloks-konceptet är mobiltelefonens funktioner indelade i tydligt identifierbara 
moduler för att de enkelt ska kunna bytas ut. I Project Ara är modulerna direkt tillgängliga 
utan att något skal eller dylikt måste tas bort. Modulerna är fortfarande komplexa elektroniska 
komponenter vilket innebär att exempelvis felsöka en defekt modul fortfarande är svårt, men 
Bråtegren poängterade att modulindelningen gör det enklare att testa varje moduls funktion 
för sig.  

4.4 Rengöring 
Rengöring underlättas enligt RemPro-matrisen av enkel tillgång och motstånd mot slitage.  
Först är det en fråga om hur och var smuts och rengöringsrester kan fastna i produkten, sedan 
hur pass svår rengöringen av dessa är. Den första aspekten påverkas av mängden springor, 
håligheter och dylikt som produkten har. Att baksidan av Mobil B är fäst med snäppfästen gör 
att det uppstår en tydlig springa där smuts trätt in i vårt exemplar. Bägge mobiltelefoner har 
öppningar för mikrofon, högtalare, laddningskontakt och hörlurar vilka har ansamlat smuts. 



34 
 
 

Öppningarna är svåråtkomliga för noggrann rengöring i jämförelse med de plana ytorna som 
skärmen eller omslutande skalet. Smuts från öppningarna har även trätt längre in i 
mobiltelefonerna, vilket innebär att för att få fullständigt rent behöver dessa plockas isär, se 
Figur 36. 
  

 
 
Figur 36. Mobil B - Smutsansamling vid glipor i snäppfästet (a) och öppningar som högtalargallret (b). 
 
Elektroniska produkter ställer krav på rengöringsmetoden, exempelvis är ultraljudsbad som 
används av Xerox enbart applicerbart på icke-elektroniska komponenter av mobiltelefonen 
som då behövs separeras innan rengöring. De elektroniska komponenterna är byggda för att 
alltid omges av ett skyddade hölje, och är därför inte slitagetåliga fristående. Detta innebär att 
rengöringen troligen måste utföras till stor del eller uteslutandes för hand, en kärna i taget 
efter behov. 
 
Phonebloks 
Den design som föreslås av Phonebloks innebär betydligt fler ytliga skåror där smuts kan 
fastna i jämförelse med Mobil A och B. Likaså har Project Ara skåror mellan modulerna och 
plattformen där smuts kan träda in. Luttropp kritiserade detta och menade att modulernas 
kontaktbleck kan vara känsliga för smuts. Modulerna kan dock lossas och göras rent separat.   

4.5 Återtillverkning  
Återtillverkningen underlättas av enkel tillgång, hantering, separation och motstånd mot 
slitage enligt RemPro-matrisen.  
 
Denna studie är inte tillräcklig för att svara på hur individuella komponenter ska hanteras vid 
återtillverkningen utan har istället visat demonteringen av dessa, vilket påverkar möjligheten 
att byta ut eller uppgradera en komponent. 
 
Att byta ut en komponent kräver att den kan demonteras och ersättas med en funktionerande 
enhet av samma typ. Det ställer således krav på att demonteringen och återmonteringen är 
möjlig. Utöver detta kriterie är det värt att ifrågasätta hur pass lämpligt det är med avseende 
på svårighetsgraden eller mängden arbete som krävs. 
 

(b) (a) 
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Reparation av en komponent innebär att återställa den till fullt funktionerande skick. I och 
med att mobiltelefoner är högteknologiska produkter bestående av svåridentifierade 
komponenter är det svårt att se ett scenario där reparation av en individuell komponent skulle 
vara lämplig. Ett tänkbart scenario är att de delar som ingår i en komponent, exempelvis 
skärmen som ett delmontage, har stor variation i värde bland de ingående delarna i 
delmontaget. Om ett spräckt glas på en fungerande skärm skulle vara enkel att byta ut och 
därmed medföra att skärmen som komponent återställs till fullt funktionerande skick, skulle 
det tekniska värdet upprätthållas utan att hela skärmen behöver bytas ut. Thörnqvist menar att 
detta scenario förekommer, att ett litet fel kan leda till att hela produkten eller stora delar av 
denna byts ut, då den inte är tillverkad med reparationsmöjligheter i åtanke.  
 
Uppgradering av komponenter ställer krav på produktdesignen i form av standardiserade 
gränssnitt, menar Bråtegren. Den enda komponent som har nyttjat detta fullt ut är i Mobil B 
där minnet kan utökas i efterhand via en standardiserad minneskortsanslutning. Utöver detta 
är även mobiltelefonernas laddningsportar till viss del standardiserade, poängterar Bråtegren. 
Laddningsporten i Mobil A är specifikt framtagen av företag A och delas av föregående men 
inte senare modeller i produktserien, medan micro-USB porten i Mobil B delas av ett flertal 
smarttelefontillverkare.  
 
Phonebloks 
Bråtegren understryker att det viktigaste för att erhålla fördelarna med produktmodularisering 
är standardiserade gränssnitt, vilket Phonebloks förespråkar. Project Ara har buss-modulärt 
gränssnitt då modulerna kan flyttas runt fritt mellan modulspåren. Då modulindelningen 
förenklar utbyte och uppgradering av modulerna, stärks dessa som hanteringsval istället för 
reparation.  

4.6 Återmontering 
Enligt RemPro-matrisen underlättas återmontering med enkel hantering, fastspänning, 
uppriktning och motstånd mot slitage. 
 
Att återmontera mobiltelefonerna är en reverserad demonteringsprocess, men problem som 
inte uppstått under demonteringen kan uppstå under återmonteringen. Exempelvis ansåg 
Thörnqvist att en produkt med minimal variation i skruvar sparade tid och förenklade 
återmonteringen. Han såg det som en kvalitetsstämpel på modellen när tillverkaren tagit detta 
i åtanke vid produktframtagningen då en variation av skruvarna anses vara ett problem när det 
gäller identifikation och hantering.  Detta problem noterades i Mobil A, där skruvar som 
fyllde samma funktion skiljde sig åt storleksmässigt med marginaler knappt visuellt märkbara. 
Att återmontera mobiltelefonen med rätt skruv på rätt ställe kräver således ökad noggrannhet 
och rutin vid hanteringen. Motsvarande scenario förkom även till viss del i Mobil B, dock 
tenderade skruvar som uppfyllde samma funktion vara av samma typ. Den variation som 
fanns var markant med avseende på skruvarnas färg och storlek. Skruvar i finelektronik är 
generellt mycket små till storleken vilket gör dem svåra att hantera och inpassa med verktyg i 
skruvhålen. Trots detta anser Thörnqvist att skruvar i många fall är att föredra framför 
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snäppfästen, då de sistnämnda blir enkelt skadade och tappar styvhet efter upprepade 
påfrestningar utifrån hans erfarenhet. 
 
Limförband förekom i båda mobiltelefonerna. Vid återmontering fanns rester av lim kvar 
vilket gjorde återmontering möjlig, dock är det okänt om limmets fästande förmåga avtagit till 
den grad att det påverkar produkten. Det är även en förbandsmetod som kräver tillförd kraft 
vid separation, vilket ökar risken för att någon komponent skadas vid demonteringen.  
 
Den fastspänning som RemPro-matrisen syftar på kan vara mer relevant för hantering av 
större produkter eller maskinrelaterade processer. Flera plana ytor finns på mobiltelefonerna 
vilka förenklar fastspänning, men då mobiltelefonerna är designade för att hållas i handen och 
demonteringen kräver hantering med händerna, anses inte fastspänningen relevant. 
 
Phonebloks 
Återmonteringen av moduler i Phonebloks-konceptet är likaså tänkt att kunna utföras av 
användaren utan verktyg. I Project Ara innebär processen att skjuta in modulerna i 
modulspåren och återaktivera spårets magnet.  
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5. Diskussion och slutsats 
Arbetet har presenterat den problematik som utgör behovet av en cirkulär ekonomi. Politiskt 
påtryck via miljöpolicys som EPR och resursbrist kombinerat med vinst- och 
besparingsmöjligheter för tillverkande företag gör återtillverkning till en åtråvärd metod mot 
den cirkulära ekonomin. Det är dock inte alla produkter som är lämpliga för återtillverkning, 
det finns krav på bland annat produktdesign, marknad, affärsmöjligheter och teknisk 
utveckling. Fysiska krav ställs på produkten för att erhålla mer värde från återtillverkningen, 
därmed behövs nya designriktlinjer som DfRem och produktmodularisering. 
 
Xerox lösning för problematiken kring tillämpningen av cirkulär ekonomi genom 
återtillverkning är produktmodularisering som inte enbart effektiviserar processen, utan som 
även möjliggör uppgraderingsmöjligheter för deras produkter. På detta vis återanvänder 
företaget tidigare investerade resurser vid utformningen av nya produkter som motsvarar 
marknadens behov. De utgör därmed gott exempel som ett väletablerat företag med en 
framgångsrik affärsmodell baserat på leasing som gynnas av hållbar produktion.  
 
Mobiltelefoner är en del av den avfallsström som ökar kraftigast, vilket understryker vikten av 
förändring. Att skifta ansvaret från konsumenterna till producenterna blir alltmer aktuellt där 
en del av ansvarstagandet innebär produktdesignanpassning för bättre hantering vid EoL och 
därmed återhämtning av redan investerat värde. Studier från världens näst största marknad för 
mobiltelefoner intygar den enorma avfallsgenereringen och visar att efterfrågan för 
återtillverkade mobiltelefoner finns. 
 
I arbetet konstaterades det att mobiltelefoners komponenter genomgår hög teknologisk 
utveckling som tros bidra till det skadliga konsumtionsbeteendet. Vetenskapliga artiklar 
konstaterar att produkter med hög teknologisk utveckling inte är lämpliga för återtillverkning, 
dock inkluderar detta inte mobiltelefonen som helhet då det endast är ett fåtal komponenter i 
produkten som utvecklas. Att införa cirkulär ekonomi för mobiltelefoner kräver därför 
uppgraderingsmöjligheter av enskilda komponenter. 
 
Modularisering av mobiltelefoner anses vara en bra lösning både för att effektivisera 
återtillverkningsprocessen och kompensera för den tekniska utvecklingen via 
uppgraderingsmöjligheter, likt Xerox. Paradoxalt nog kan modularisering i den extrema grad 
som Phonebloks och Project Ara förespråkar helt eliminera behovet av återtillverkning och 
möjliggör istället återanvändning genom att ge mer kontroll till konsumenter att själva välja 
sin modulkonfiguration. Även detta är ett steg mot den cirkulära ekonomin, men en annan 
lösning än återtillverkning. I strikt återtillverkningssyfte har modularisering i mindre 
utsträckning än Phonebloks mycket att tillföra för att öka återtillverkningseffektiviteten då 
flera av processens steg förenklas, i synnerhet demontering och återmontering. 
 
Under demonteringen av de två mobiltelefonerna konstaterades det att dessa inte är i enlighet 
med de produktegenskaper som presenteras i RemPro-matrisen för återtillverkningsprocessen. 
Således anses marknadens aktuella modeller inte vara lämpliga för återtillverkning. Vid 
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jämförelse med det modulära Phonebloks-konceptet ansågs denna inte enbart motsvara de 
produktegenskaper lämpade för återtillverkning, utan även för samtliga behandlingsmetoder. 
För exempelvis återvinning krävs rena materialströmmar som kan förses med hjälp av 
noggrann modulindelning med avseende på materialegenskaper. En aspekt som utgör 
svårighet för den modulära designen är de moderna mobiltelefonernas kompakta design som 
idag förväntas av konsumenterna, dock anses detta vara ett fullt möjligt utvecklingsområde. 
 
Tillämpningen av cirkulär ekonomi för mobiltelefoner är åtråvärt med avseende på följande 
aspekter 
 

o Miljö – För en mer hållbar produktion genom återanvändandet av resurser och därmed 
minskning av avfall. 

o Producenter – Ökad vinstmarginal genom nyttjandet av tidigare investerade resurser 
vid produktion.   

o Konsumenter – Erbjuder attraktiva produkter och uppgraderingsmöjligheter till en 
lägre kostnad genom innovativa affärsmodeller och produktdesign.  

 
Genom att designanpassa mobiltelefoner för återtillverkning möjliggörs tillämpningen av 
cirkulär ekonomi. Detta kräver främst en designanpassning avsedd för demontering och 
återmontering då mycket värde av restprodukten går förlorat om dessa stadier inte beaktas i 
ett tidigt skede. Utifrån demonteringen av två mobiltelefoner konstaterades det att dessa inte 
uppfyllde de önskade produktegenskaperna enligt RemPro-matrisen för 
återtillverkningsprocessen. Främst på grund av de omfattande demonteringsstegen som 
krävdes och den svårighetsgrad som uppfattades vid återmonteringen. Produktmodularitet är 
en lösning på dessa problem och underlättar därmed återtillverkningsprocessen. 
 
Designen av mobiltelefoner kan anpassas genom DfRem och produktmodularisering för att 
underlätta hantering vid EoL och därav även återtillverkningsprocessen. Detta eftersom 
produkterna lätt kan demonteras och återmonteras samtidigt som komponenterna lätt kan 
urskiljas och ersättas. 
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