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Sammanfattning 
Den snabba befolkningstillväxten och teknikutvecklingen leder till en konsumtionsökning 
av elektronikprodukter. Det skapar en stor mängd elektronikavfall och avfallsmängden ökar 
med 4 % per år, vilket gör elektronikavfall till den snabbast växande avfallskällan. Bärbara 
datorer är ett viktigt verktyg i vårt samhälle och utgör en växande del av det 
elektronikavfallet. År 2014 såldes ca 174 miljoner enheter och enligt prognosen kommer den 
siffran att överstiga 200 miljoner enheter innan utgången av 2016.  
 
Den genomsnittliga livscykeln för bärbara datorer är tre till fem år beroende på 
användningsområde. Den snabba teknikutvecklingen gör att datorer kasseras innan de är 
obrukbara. Återproduktion av bärbara datorer är en lösning för att reducera mängden 
elektronikavfall. I denna studie undersöker vi hur en bärbar dator kan utformas för 
återproduktion och om modulariserad utformning kan underlätta återproduktionen.   
 
Studien inleddes med en litteratursammanställning. Två intervjuer genomfördes därefter 
med experter inom Eco-Design och modularisering.  Slutligen gjordes en bildanalys av 
demonteringen av fyra bärbara datorer för att undersöka hur de var anpassade för 
återproduktion.  
 
Bärbara datorer analyserades med avseende på ett antal viktiga egenskaper hämtade från 
RemPro-matrisen. Dessa egenskaper innefattade enkel fastsättning, identifiering, åtkomst, 
separation av enskilda komponenter samt anpassning för kontroll av de enskilda 
komponenternas funktion. För att vara enkla att återproducera bör ingående komponenter 
också vara av god kvalitet med hög slitstyrka. Resultat visar att egenskaperna hos de fyra 
undersökta datorerna uppfyller delar av dessa kriterier.  
 
En modulär produkt består av moduler som har ett specifikt gränssnitt, standardiserade 
mått och funktioner. Modularisering är ett verktyg för att underlätta återproduktionen, då 
standardiserade gränssnitt förenklar demontering av produkten. 
 
Vi undersökte också i vad mån moderna bärbara datorer är modulariserade. Resultaten 
visar att något äldre datorer är mer modulariserade än dagens tunna och lätta bärbara 
datorer. En tunnare och smäckrare design har uppnåtts genom ökad integrering av de olika 
komponenterna, något som lett till minskad modularisering.  Hos den tunnaste datorn som 
undersöktes är i princip alla komponenter integrerade på moderkortet. Det tycks föreligga 
en konflikt mellan dagens smäckra design och modularisering vilket har lett till att moderna 
bärbara datorer är mindre modulariserade än de äldre. För att underlätta återproduktion 
krävs att viktiga egenskaper från RemPro-matrisen tillämpas redan från början i 
produkternas kravspecifikation.  
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Abstract 
The consumption of electronic products is rising rapidly, as a result of a growing population 
and a rapid technological development of these products. This creates an increasing 
amount of electronic waste. In fact, electronic waste is rising by 4% a year, which makes it 
the most rapidly growing category of waste. Laptop computers are an important tool in our 
society and represent an increasing proportion of electronic waste. There were about 174 
million units sold only in 2014. According to the forecast, that figure will exceed 200 million 
units by the end of in 2016. 
 
The average life cycle for laptops is three to five years depending on purpose of use. As a 
consequence of the rapid technological development laptops, which are still functional, are 
wasted. Remanufacturing of laptops is a solution for reducing the amount of electronic 
waste. In the current study, we examine how a laptop can be designed for remanufacturing 
and if modularization can facilitate re-production. 
 
The study was performed as a literature review complemented with interviews of experts 
within the fields of Eco-Design and modularization. In addition, in an attempt to investigate 
to what degree laptop computers of today are designed for re-manufacturing, four standard 
laptop computers were selected for an image analysis of dismantling procedures. 
 
The selected laptops were analyzed for characteristics facilitating dismantling and re-
manufacturing, such as access, identification, attachment, of individual components. All 
components should also be of good quality with high durability. Results show that the 
characteristics of the four surveyed computers meet parts of these criteria. 
 
For modularization individual components of the product should fulfill the criteria for being 
module, i.e. they should have a specific interface with standardized dimensions and 
functions. Modularization is a tool to facilitate remanufacturing, as standardized interfaces 
simplifies disassembly of the product. 
 
We also examined to what extent modern laptops are modularized. The results show that 
some older computers are more modular than today's ultra-thin and light laptops. A thinner 
and slimmer design has been achieved through higher degree of integration of the various 
components, which has led to reduced modularization. In the thinnest laptop tested 
basically all the components are integrated on the motherboard. There appears to be a 
conflict between the ultra slim design of modern laptops and modularization and as a result 
modern laptops are less modularized than older ones. 
 
To enable re-manufacturing it is important that facilitating design characteristics are 
implemented from the start of the design process of a new product. 
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Förord 
Detta är ett kandidatexamensarbete inom industriell produktion. Arbetet är utfört på 
Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm under vårterminen 2016. Temat för årets arbete 
var resurseffektiv produktion och ämnet inom temat var fritt.  
 
Vi vill börja med att tacka Mats Bejhem som gett oss kontakter till våra intervjupersoner. 
Anna Hedlund Åström och Colin de Kwant för den ovärderliga information de kunde bidra 
med från deras intervjuer.  
 
Slutligen vill vi också tacka vår handledare Bo Karlson för återkoppling och vägledning 
genom vårt arbete.  
 
Stockholm, femte maj 2016 
 
Chengxue Huang & Emil Winberg   
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1. Inledning 
 

1. 1 Bakgrund 
Väldens befolkning ökar och har gjort så sedan mänsklighetens begynnelse. De senaste 
hundra åren har jordens befolkning gått från 1,65 miljarder, år 1900 (United Nations, 2004), 
till dagens 7,35 miljarder ( United Nations, 2016). År 2100 beräknas jordens befolkning 
uppgå till 11,2 miljarder ( United Nations, 2016). Det är inte bara den absoluta folkmängden 
som växer, välståndet hos världens befolkning gör det också. Detta har medfört att 
konsumtionen har ökat. Denna konsumtionsökning ser inte ut att minska utan tvärtom öka 
ytterligare. Enbart befolkningsökningen under det närmsta århundradet medför att dubbelt 
så mycket material och energi krävs samtidigt som mängden avfall kommer att dubbleras. 
Detta är endast vad som behövs för att möta de basala behoven för världens befolkning ( 
World bank group, 2015). 
 
Problemet med ökad konsumtion, eller till och med en konsumtion på dagens nivå, är att 
Jorden har begränsade resurser och att de pågående klimatförändringarna förvärras. Alla 
råvaror som krävs för att tillverka en ny dator såsom guld, silver, litium, m m finns i 
begränsade mängder och är därmed ändliga. Dessutom är brytningen av råmaterialen 
energikrävenade och tillför stora mängder koldioxid till atmosfären. Brytningen kan också, 
beroende på metall, släppa ut många andra miljöfarliga ämnen, t ex tungmetaller 
(Lundström, 2013), men även ytterligare utsläpp av andra växthusgaser.  
 
Konsumtionen bidrar också till att skapa en enorm mängd avfall. Endast under 2014 såldes 
ca 174 miljoner bärbara datorer, ett antal som beräknas öka ytterligare de kommande fem 
åren (The Statistics Portal, 2016). Alla produkter som tillverkas kommer förr eller senare att 
vara förbrukade. Om de då inte återvinns, och råvaror tas tillvara, bildas stora avfallshögar. 
Dessa soptippar släpper ifrån sig stora mängder miljöfarliga ämnen och växthusgaser som 
metan (Ijomah, 2008).  
 
Elektronikavfall är den typ av avfall som växer snabbast med en tillväxthastighet på 4 % per 
år (Seitz, 2014). En stor del av elektronikavfallet består av bärbara datorer, då de har en kort 
genomsnittlig livscykel, endast tre till fem år beroende på användningsområde. Den korta 
livslängden beror till stor del på den snabba utvecklingen av mjukvaran till datorerna, som 
kräver ännu mer prestanda och därmed modernare hårdvara. Följden blir att många 
bärbara datorer kasseras innan de blir oanvändbara (Jiang, et al., 2012).  
 
Energieffektiviteten för bärbara datorer förbättras kontinuerligt. Om den förbättras 
tillräckligt mycket över en generation skulle energibesparingen kunna motivera att 
användaren byter dator, eftersom användningen av datorn står för en stor del av 
miljöpåverkan under en dators livscykel. Detta undersöktes av Prakash och Schischke 
(Prakash & Schischke, 2011) och de kom fram till att miljöpåverkan vid tillverkningen är så 
stor att den inte kan uppvägas av energieffektiviseringen, åtminstone inte för en realistisk 
livstid av produkten. Om en dator har en livslängd på fem år skulle den nya generationen 
behöva vara 70 % mer energieffektiv för att kompensera för den nytillverkade produktens 
miljöpåverkan. Denna förbättring på en generation är orealistisk för en likvärdig dator. 
(Prakash & Schischke, 2011).  
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År 2014 deponerades mer än 72 miljoner ton elektronikavfall runt om i världen, varav endast 
18.4% återvanns (Jiang, et al., 2012). Elektronikavfallet som deponeras innehåller en 
betydande mängd giftiga och värdefulla metaller såsom zink, bly, aluminium, silver, guld 
och platina samt diverse kemikalier (Luttropp & Johansson, 2010). Skillnaden i utsläpp av 
växthusgaser mellan den normalt förekommande återvinningen och den effektivaste 
återvinningen är ca 2 kg CO2. Återvinningsgraden av guld, silver och palladium vid normal 
återvinning är ca 40 %. De bästa återvinningsmetoderna återvinner 93 % av guldet, 87 % av 
silvret och 91 % av palladiumet. Skillnaderna i utsläpp mellan återvinningsmetoderna är 
liten, då det är små mängder av metaller i datorer. Ser man däremot på den sammanlagda 
vinsten i utsläpp för alla datorer blir inverkan stor (Prakash & Schischke, 2011). 
 
Uppkomsten av växthusgaser och avfall kan reduceras genom minskat behov av råmaterial 
och med hjälp av olika metoder såsom återproduktion och modularisering. Återproduktion 
är en process där produkten återställs till ett nästan nytt skick med prestanda, funktion och 
garanti som motsvarar en nyproducerad. Modularisering ger en specifik komponent ett 
specifikt gränssnitt, standardiserade mått och funktioner (Eggen, 2002). Då behovet av 
bearbetning också minskar reduceras utsläppen ytterligare, eftersom dessa processer ofta 
står för en stor del av produktens totala miljöpåverkan. Avfallsmängden minskar också 
vilket gör problem med deponi mindre (Ijomah, 2008).  
 

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur återproduktion, som en del i en cirkulär ekonomi, 
kan tillämpas på en bärbar dator. Målet är att se hur dagens datorer är utformade med 
avseende på återproduktion och vilka möjliga problem som finns.  

 
1.3 Frågeställning  
Huvudfrågeställningen för arbetet har formulerats till: 
 
Hur kan en bärbar dator utformas för att underlätta återproduktion? 
 
För att kunna besvara huvudfrågeställningen har ytterligare tre underfrågor formulerats:  
 

• Hur bra är dagens bärbara datorer anpassade för återproduktion?  
• Kan modularisering av datorn bidra till att lättare återtillverka den? 
• Är återproduktion lämpligt för bärbara datorer?  
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1.4 Avgränsningar 
Cirkulär ekonomi är ett brett begrepp som omfattar både teknologer och affärsmodeller för 
att möjliggöra den. I detta arbete ligger fokus på teknologierna. Affärsmodellerna för att 
implementera cirkulär ekonomi nämns endast kortfattat. Ytterligare begränsning gällande 
behandlingsmetoder har gjorts. Projektet fokuserar på återproduktion och övriga metoder 
har ej berörts.  
  
Modularisering kan ses som en egen lösning för att minska avfall och skapa cirkuläritet. I 
detta projekt har dock fokus legat på hur modularisering kan användas som ett verktyg för 
att underlätta eller möjliggöra återproduktion.  
 

1.5 Metod 
Rapporten består av en teoridel och en empirisk del. Teoridelen är baserad på information 
från olika vetenskapliga publikationer men även på andra källor såsom rapporter från olika 
organisationer.   
 
Den empiriska delen är uppdelad i två delar. En intervjudel, där forskare och experter inom 
området intervjuats. Detta för att få en mer uppdaterad och djupare kunskap inom området 
med tillämpningar på bärbara datorer.  
 
Andra delen i den empiriska studien består av en bildanalys. Utifrån publicerade bilder på 
olika bärbara datorers insida uppskattas hur lämpliga dagens datorer är för modularisering 
och återproduktion. Bilderna analyseras efter riktlinjer för hur produkter ska utformas för 
återproduktion, DfREm, och definitionen av vad en modul är, vilket presenteras i 
teorikapitlet. 
 
Det finns för- och nackdelar med den valda metoden. Då datorerna inte demonteras i 
verkligheten kan problem undgå undersökningen. Fördelen är dock att undersökningen kan 
utgå från fler datorer av olika typer och märken. Detta skapar en bredd i undersökningen 
som annars skulle vara omöjlig att uppnå, då projektet saknar både tid och ekonomiska 
resurser för att demontera ett större antal bärbara datorer. 
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2. Teori 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska grunden för arbetet. Teorin är fokuserad på 
återproduktion som modell för att uppnå en cirkulär ekonomi, där det generella begreppet 
beskrivs och hur det kan uppnås med hjälp av produkter som är direkt designade för 
återproduktion(DfREm). Kapitlet behandlar även modularisering och grunden till cirkulär 
ekonomi. 
 

2.1 Cirkulär ekonomi 
Traditionellt sett har vi sedan den industriella revolutionens genombrott levt i en linjär 
ekonomi. Då konsumeras resurser i en rak följd enligt ”tillverka-använda-kasta” mönstret. 
Detta gör att nya resurser i form av energi, råvaror och arbetskraft ständigt måste tillföras i 
starten på kedjan och att den förbrukade slutprodukten deponeras (Ellen MacArthur 
Foundation, 2013). 
 
Detta leder ofta till ett slöseri med värdefulla resurser i båda ändar av produktionsledet. 
Bakåt i tiden har tillgången på råmaterial, energi och arbetskraft varit riklig och därmed 
också relativt billig. I takt med att både jordens befolkning och välstånd växer har 
konsumtionen ökat. Idag börjar tillverkare av olika förbrukningsprodukter märka att 
råvarupriserna stigit, och att råvarukostnaderna räknat i fast penningvärde ökat sedan 
början av 1900-talet. Det finns också begränsat med råmaterial och i längden kommer 
dagens system inte att vara hållbart (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 
 
Cirkulär ekonomi är ett koncept som i teorin löser detta genom att minimera resursslöseri. 
Detta genom ett nytt industriellt system som är regenerativt till idé och utformning. Ett 
system som ersätter det gamla ”end-of-life” konceptet genom att använda mer 
miljövänliga och återvunna material, förnybar energi och minimera resursslöseri i hela 
processen genom att b la skapa slutna materialflöden, se Bild 1 (Ellen MacArthur 
Foundation, 2013). 
 

 
Bild 1. Visualisering av cirkulär ekonomis slutna materialflöden (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 
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I bild 1 ovan illustreras (blå pilar) hur materialflöden kan slutas genom att reparera, 
omdistribuera, återproducera och/eller återvinna produkten. I detta projekt fokuserar vi på 
flödet mellan användare och fabrik som kan skapas genom återproduktion. Det finns redan 
idag företag i Sverige som har som affärsidé att sälja använda datorer, ett av dem är Inrego. 
De köper använda datorer, rensar hårddisken, testar och om nödvändigt uppgraderar 
datorn för att sedan sälja den vidare på nytt. Därmed förlängs datorernas livscykel (Inrego, 
2016).  
    
Det cirkulära tankesättet, med avseende på slutna materialflöden, är inte nytt utan har 
funnits tidigare i historien. Innan den industriella revolutionen, när industrin bestod av mer 
hantverksbaserad produktion, var avfall såsom oanvändbart material sällsynt. Senare kom 
engångsprodukter som var tänkta att kasseras efter användning. Engångstänket drevs på 
ännu mer av mode och stil. Succesivt blev dock problemen med miljöföroreningar och 
soptippar så stora att problemen måste lösas. Långsamma steg har därefter tagits för att 
minska dem (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 
 
För att uppnå slutna materialflöden krävs olika affärsmodeller som styr mot sådana slutna 
flöden eller regelverk som tvingar företag att skapa dem. En affärsmodell som gör detta är 
leasing. Idag köper konsumenten en produkt som den därefter konsumerar. Leasing ser 
istället kunden som en användare. Företagen säljer en tjänst, där en produkt ingår med en 
viss prestanda. När produkten inte längre håller den prestanda som den köpta tjänsten 
avtalar ansvarar tillverkaren för att uppgradera eller byta ut produkten. Tillverkaren äger 
produkten genom hela dess livstid och blir därmed automatiskt ansvarig för att ta hand om 
produkten när den är förbrukad. Detta leder till att tillverkaren tjänar på att produkten har 
så lång livslängd som möjligt, eftersom kostnaderna för att erbjuda tjänsten då minskar. 
Möjligheter till att uppgradera produkten under varans livslängd skulle därför ses som en 
möjlig följd av konceptet. Det ger även en drivkraft för företagen att få ut värde av 
produkter som inte längre går att hyra ut, vilket skapar drivkrafter för exempelvis 
återproduktion (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 
 

2.2 Återproduktion 
Återproduktion är en process där produkten återställs till ett nästan nytt skick med 
prestanda, funktion och garanti som motsvarar en nyproducerad. Processen inkluderar 
sortering, inspektering, isärmontering, rengöring, återproducering och återtillverkning.  
Delar vars kvalité och funktion inte längre motsvarar den ursprungliga byts ut, vilket gör att 
den slutgiltiga produkten kommer att bestå av en blandning av nya och återanvända delar 
(Hatcher, et al., 2011) (Ijomah, 2008).  
 
Detta område är dock inget nytt. Återproduktion förekom under de båda världskrigen i 
Europa, då resurserna var begränsande och nyproduktion därav inte var möjlig. Idag är 
återproduktion ett aktuellt ämne igen och orsaken är delvis densamma. Den ökade 
efterfrågan på produkter, främst beroende av den växande medelklassen i världen, leder till 
att efterfrågan på resurser och råvaror ökar. När skillnaden mellan efterfrågan och 
tillgången är för stor blir råvarorna för dyra och kan inte längre användas. Lägg där till ett 
ökat fokus på miljön och klimatet, med behovet att minska vår påverkan på naturen 
(Hatcher, et al., 2011).  
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Återproduktion förekommer också idag i pantsystemet. Glasflaskorna som samlats in 
transporteras till anläggningar där de registreras, sorteras och bearbetas inför 
återanvändning. Glasflaskorna går genom en rengöringsprocess och därefter fylls de med 
ny dricka för att slutligen gå vidare till försäljning igen. 
 
Återproduktion är ofta bra för miljön, då mindre energi och material krävs vid tillverkning av 
en återproducerad produkt jämfört med motsvarande nytillverkad produkt. Dessutom 
undviker man att uttjänta produkter hamnar på deponi (Hatcher, et al., 2011). Forskningen 
tyder på att i snitt 85 % av vikten på en återproducerad produkt kan komma från 
återanvända komponenter. Dessa produkter har jämförbar kvalité mot likvärdiga nya 
produkter men kräver 50-80 % mindre energi att producera. Det har också visat sig ha stor 
effekt på kostnaderna och kan ge en besparing på 20-80 % i produktionskostnader i 
jämförelse med vanlig tillverkning (Lund, 1984).  
 
Det finns emellertid flera anledningar till att återproduktion inte slagit igenom. Det är 
fortfarande ofta skillnad i kvalité mellan åter- och nyproducerade produkter vilket gör att 
grunddefinitionen för återproduktion, att produkten återställs till ett nästan nytt skick med 
prestanda, funktion och garanti som motsvarar en nyproducerad produkt, inte kan 
uppfyllas. Bristande förtroende är en annan, då både kunder och ursprungstillverkare 
fortfarande inte har samma tilltro för återproducerade produkter som för nya. Orsaken är 
främst brist på kunskap, expertis och redskap inom återproduktionsområdet men även brist 
på återproducerade produkter som kan motbevisa fördomar hos konsument och tillverkare 
(Ijomah, 2008). 
 
Ytterligare en nackdel är begränsningen som skapas av att använda återanvända 
komponenter. Om en stor del av komponenterna i en produkt återanvänds minskar 
företagens frihet i hur de kan utforma och utveckla den. Det ger därmed en hämmande 
effekt på utvecklingen av nya generationer av produkten. En annan trolig följd är att 
produkterna kommer att använda mer standardiserade delar, vilket också kommer att 
hämma friheten i produktutvecklingen (Lund, 1984). 
 
Ur ett marknadsperspektiv krävs också att de bevarade komponenterna har tillräckligt stort 
värde och att marknadsvärdet för den återtillverkade produkten är större än 
återproduceringsprocessens kostnad. Detta gör att produkter där teknikutvecklingen går 
långsamt är mer gynnsamma för återproduktion, då färre delar kommer att vara föråldrade 
med avseende på prestanda (Lund, 1984). 
 

Design för återproduktion (DfREm)  
För att återproduktionen ska bli så effektiv som möjligt krävs att aspekter såsom möjlighet 
till enkel isärmontering och rengöring tas i beaktande redan när produkten utformas. 
Design för återproduktion, DfREm, är ett samlingsbegrepp på olika designstrategier som 
möjliggör en mer återproduceringsvänlig produkt. Dessa strategier implementeras löpande 
genom hela designprocessen och konstruktören måste aktivt överväga alla problem vid 
återproducering och hur designen kommer att påverka dem (Ijomaha, et al., 2007). 
 
En av de avgörande faktorerna för återproduktion, och därmed också för DfREm, är att 
produkten lätt kan demonteras. Detta är även viktigt för såväl återvinning som 
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uppgradering och rekonditionering av produkten. Det är dock helt avgörande för 
återproduktion och uppgradering att komponenterna kan tas isär utan att skadas, då 
komponenten annars inte går att återanvända. För återvinning är detta krav sekundärt, 
eftersom komponenterna inte behöver vara i brukbart skick då återvinning ändå kräver 
separation av olika material (Lund, 1984). 
 
För att åstadkomma detta bör permanenta förband såsom svetsning och lödning undvikas. 
Även snäppförband, som ofta förespråkas för att minimera monteringstiden bör undvikas, 
då dessa inte är byggda för att klara av att återmonteras (Sundin, 2004). 
 
Det finns många olika riktlinjer för design för isärmontering. Vanligt förekommande är att 
minska antalet och varianter av fästdon, använda standarfästdon och undvika långa 
demonteringsvägar. Det är också viktigt att göra delarna så lättåtkomliga som möjligt. De 
flesta riktlinjer för design för montering, gäller även för isärmontering, däribland att den 
bästa monteringen är den som inte behövs, d v s minimera antalet komponenter (Ijomaha, 
et al., 2007). 
 

Designmallar för återproduktion 
Det finns flera designverktyg för DfREm. Ett av dem är RemPro-matrisen. Matrisen togs 
fram av Sundin (2004) och kombinerar de olika återtillverkningsstegen med specifika 
produktegenskaper, se tabell 1. Detta grafiska verktyg underlättar för konstruktören att få 
en överblick över vilka produktegenskaper som behövs för respektive steg i 
återproduktionsprocessen.  
 

Tabell 1. RemPro-matris modifierad från (Sundin, 2004). 
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Enkel identifiering x  x x   x 
Lätt kontroll x       

Enkel åtkomst x x x  x  x 
Lätthanterlighet   x x x x  
Enkel separation   x  x   
Enkel fastspänning      x  
Enkel inriktning      x  
Enkel stapling    x    
Slitstyrka  x x  x x  

2.3 Modularisering 
För att övervinna den komplexitet som kundanpassade produkter skapar i 
tillverkningssystemet, kan modularisering användas som ett verktyg för att bryta ner 
produkten i mindre enheter. Dessa enheter kallas moduler och definieras som en 
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gruppering av komponenter som tillsammans har ett specifikt gränssnitt, standardiserade 
mått och funktioner (Eggen, 2002). 
 
En modulär produkt kan alltså definieras som en maskin eller komponent som utför en 
funktion genom att kombinera olika distinkta moduler (Stone, et al., 2000). Dessa moduler 
kan ha olika egenskaper och på så sätt kan produkten anpassas efter olika kunders specifika 
önskemål och behov. Det gör att produkter baserad på moduler har hög flexibilitet 
samtidigt som de kan tillverkas i stora volymer, vilket minskar tillverkningskostnaderna 
(Kasper, 2008). 
 
Modularisering är också ett verktyg som kan användas för att öka möjligheterna att 
återanvända eller återproducera produkter. Med moduler kan operationer för underhåll, 
reparation och återproduktion bli enklare. I stället för att kassera en hel produkt endast på 
grund av att enstaka komponenter inte fungerar, kan man i en modulär produkt enkelt byta 
ut den trasiga modulen. Därmed minskas förbrukningen av naturresurser (Kasper, 2008).  
 
För att kunna utnyttja fördelarna med den modulära produktutvecklingen är det viktigt att 
ha modularisering i åtanke från början av designprocessen. Potentialen hos modulära 
produkter är baserad på ett ömsesidigt beroende mellan dess komponenter. Idealt för 
modularisering är att modulerna ska kunna (Kasper, 2008): 

• utvecklas, tillverkas och tillhandahållas var för sig, 
• kombineras till varierande produkter, 
• installeras på andra produkttyper och 
• testas separat. 

 
Modularisering kan bidra till hållbarare livscykler för produkterna och möjliggör 
massproduktion av kundanpassade produkter. Modulbaserad produktion är dock inte 
lämplig för alla företag och produkter. Det omfattande konstruktionsarbete som krävs för 
modularisering kan bli olönsamt om företaget producerar för få enheter. Få varianter av en 
produkt medför också att modularisering är olämpligt. I vissa fall kan också en integrerad 
produkt vara att föredra. Exempelvis kan det gälla ljudnivån i en bilkupé. Konstruktörerna 
behöver ha omfattande kunskap om hur chassi, motor, kaross och drivlina påverkar 
varandra. Om olika delar tillverkats av olika konstruktörsgrupper, eller underleverantörer, 
med sina egna specialistkunskaper kan resultatet bli mycket bullrigt (Eggen, 2002). 
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3. Dagens bärbara datorer- återproduktions- och 
modulariseringsmöjligheter 
Vi har undersökt några utvalda datorer med avseende på återproduceringsaspekterna 
presenterade i teorikapitlet. Dessutom har vi undersökt om komponenterna i dem är 
modulära eller integrerade. Alla återproduceringsaspekter synliggörs inte av vår bildanalys 
och endast de rörande datorns utformning behandlas. Informationen från demonteringen 
är inte tillräcklig för att bedöma hur enkel hanterligheten är av individuella komponenter. 
Stapling undersöks heller inte då det ligger utanför arbetet. Om datorns inre komponenter 
består av moduler kontrolleras också om de är av standardmodell eller specialanpassade för 
den specifika  produkten. Fyra modeller har valts till studien: 

• Dell XPS 13”, 
• MacBook Pro 13”  
• MacBook 2006 och 
• Retina MacBook 12”. 

 
Dell XPS 13” och MacBook pro 13” har valts då båda är exempel på bärbara datorer med hög 
prestanda men från olika tillverkare. Därmed kan undersökningen visa om det finns 
skillnader mellan samma typ av datorer beroende på vilka aspekter tillverkarna prioriterar 
när de utformar datorn. MacBook 2006 och Retina MacBook 12” har undersöks då de är 
versioner av samma datortyp men med nio års åldersskillnad. Denna jämförelse belyser hur 
utformningen av bärbara datorer har förändrats, det senaste årtiondet, med avseende på 
återproduceringsaspekterna och modulariteten.  
 
Avgränsningar i studien har gjorts med avseende på antalet komponenter som analyseras. 
Återproduktionsaspekter och modularisering studeras endast vad gäller: 

• batteri,  
• internminne (RAM),  
• hårddisk och  
• moderkort.  

De tre förstnämnda komponenterna valdes eftersom de är huvudkomponenter i en dator. 
Den sistnämnda, moderkortet, är också en huvudkomponent men valdes då den är den del 
som de andra komponenterna integreras på, om dessa inte förekommer som separata 
moduler. Om istället alla datorns komponenter demonterats är det tänkbart att 
demonteringssvårigheter minskar, då exempelvis åtkomsten ökar.  
 
Alla datormodeller finns med varierande prestanda beroende på pris. I studien nedan visas 
maximal prestanda på de undersökta datorerna. Detta för att få en rättvis jämförelse mellan 
dem. Tabellerna innehåller också bara information gällande de komponenter som studien 
valt att fokusera på.  
 
Utrymme är avgörande för många av de aspekter som undersöks. Hos bärbara datorer är 
det tillgängliga utrymmet främst beroende av hur stor skärm datorn har. Därför har studien 
gjorts på datorer av liknande skärmstorlek, 12-13 tum.  
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3.1 Undersökning av Dell XPS 13” 
Dell XPS 13 ingår i segmentet av högpresterande premiumdatorer. Datorn är på sin 
tjockaste punkt 1,5 cm och har en vikt på 1,18 kg. Den är utrustad med en 4K skärm (3200 x 
1800 upplösning). Prestanda i övrigt finns listad i tabell 2. Datorns chassi är gjort av 
aluminium och kolfiber.  
 

Tabell 2. Tekniskspecifikation Dell XPS 13 (Dell, 2016). 
Batterier RAM (internminne) Hårddisk Processor 
56wHR, 4-Cell  16GB 1866MHz 1TB PCIe SSD Core i7 -6560U 

 

Demontering 
Först måste chassit öppnas. På denna modell görs det från datorns undersida. Understycket 
är fäst med åtta stycken T5 torx-skruvar och ett klämförband mellan understycket och 
övriga chassit, se bild 2. När detta gjorts synliggörs största delen av datorns inre 
komponenter.  
 

 
Bild 2. Demontering av chassits baksida (Ifixit, 2015). 

 
För att lossa batteriet krävs ytterligare två steg. Först skall batterikontakten till 
moderkortet lossas. Detta kräver precision då det är ont om plats och det krävs viss kraft för 
att kontakten skall släppa, se bild 3. Därefter skall skruvarna som håller fast batteriet lossas. 
Batteriet är monterat med tre stycken M2x2 skruvar och en M1.6x4 skruv. Efter det att 
skruvarna lossats kan batteriet lyftas ut. En del kablar såsom högtalarkablarna är dock 
fästade vid batteriet med tejp, se bild 3.  
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Bild 3. Demontering av batterikontakt (Ifixit, 2015). 

 
Internminnet är integrerat i moderkortet och kan därmed inte demonteras separat. 
Hårddisken är ansluten via en SATA 3 port till moderkortet med formfaktor M.2, se bild 4. 
Den hålls fast i porten med en skruv. Efter det att skruven är borttagen kan hårddiskkortet 
dras ut.  
 

 
Bild 4. Hårddisken ansluten till moderkortet (Ifixit, 2015). 

 
För att demontera moderkortet krävs först att alla anslutna kort och kablar lossas. 
Nätverkskortet är separat och fastsatt med en skruv. Kylflänsen till processorn är även den 
fäst med en skruv och kan, efter att skruven avlägsnats, tas bort. Kontakter till fläkt, 
högtalare, styrplatta och tangentbord behöver därefter lossas. Moderkortet är tvådelat, 
med en fläkt i mitten, vilket gör att ytterligare en kabel som sammanbinder dem måste 
lossas. Därefter lossas de totalt 17 skruvarna som håller de två moderkortsdelarna på plats. 
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Produktegenskaper för återproduktion 
Dell XPS 13s inre komponenter är tydligt utmärkta med etiketter som beskriver typ av del, 
tillverkare och specifikationer på delen. Detta gör att identifiering av olika komponenter 
enkelt. Alla komponenter synliggörs från ett plan, genom enkel demontering av den undre 
chassiplåten.  
 
Lätt kontroll syftar på att det enkelt går att se yttre skador på alla olika delar. Då datorns 
inre komponenter är skyddade av datorns chassi är yttre skador på inre komponenter 
osannolika. Innan respektive del är identifierad är denna kontroll svår, då datorns många 
delar och kablar gör bilden rörig. Efter att de respektive delarna har demonteras kan detta 
dock göras utan problem. 
 
Åtkomsten i en kompakt produkt är begränsad. Alla komponenter går dock att komma åt 
från datorns undersida. Inga kablar eller delar är fästa på bottenplattan som skyddar de inre 
komponenterna, vilket ytterligare underlättar åtkomsten. Kabeldragningen inne i datorn är 
dock ett hinder. De är fästa med tejpförband på olika komponenter såsom batterier, vilket 
gör att dessa måste lossas innan komponenten kan tas loss. Utformningen lider därmed av 
lagringsproblem, d v s ej berörda komponenter kan behöva demonteras för att komma åt 
den sökta. 
 
Enkel separation av olika komponenter underlättar både montering och demontering. Alla 
förband som används går att öppna och försluta. Kontakter, som den mellan batteriet och 
moderkortet, är svåra att separera, då för stor kraft kan skada moderkortet. Chassits 
undersida är fäst med dubbla förband, skruv- och klämförband, vilket försvårar öppnandet. 
Inga specialverktyg behövs för att skilja olika komponenter.  
 
En annan egenskap är fastspänning av förbanden. De skruvförband som finns i datorn 
använder sig av två typer av skruv, vanlig stjärnskruv och torx-skruvar. Detta är en 
försvårande omständighet. För att minimera monteringstider och underlätta hanteringen 
bör endast en typ av skruv användas. Tejpförbanden, som återfinns i datorn, bidrar till 
svårigheter att återsluta förband.  
 
Enkel inriktning underlättar montering och återmontering av komponenter. Moderkortet 
har en unik form vilket gör det lätt att placera den i rätt orientering, vilket underlättar 
inriktningen. Detta gäller även övriga komponenter bortsett från batteriet som är 
rektangulärt och därmed kan placeras på fyra sätt, varav endast ett är korrekt. Det finns 
fästen som delarna kan vila på medan skruvarna riktas in för slutning av förbandet. 
 
Slitstyrkan är begränsad hos all elektronik. De inre komponenterna är inte gjorda med yttre 
slitstyrka i åtanke. Dessa är också ytters känsliga för statisk elektricitet, vilket försvårar 
rengöring. Normalt används därför bland annat tryckluft till rengöring (Malec, 2015). 
Slitstyrkan på datorns olika fästförband är däremot relativt bra. Huvuddelen av förbanden 
består av skruvar som utan problem kan monteras och demonteras upprepade gånger utan 
risk för slitage. Det finns också en del tejpförband. Dessa är inte särskilt tåliga och kommer 
efter ett fåtal demonteringar behöva bytas. Chassits botten är fäst med både skruv- och 
klämförband. Det sistnämnda är känsligt för upprepade förslutningar och bör därmed 
undvikas för produkter som skall återproduceras.  
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Modularitet 
Dell XPS 13s har integrerat internminnet på moderkortet.  Övriga undersökta delar är 
separata. Hårddisken är av formfaktor M.2, vilken är ett standardformat. Den är ansluten 
med en SATA 3 port, lokaliserad på moderkortet, se bild 4. Då den har ett specifikt 
gränssnitt med standardiserade mått kan denna ses som en modul. Batteriet har ett tydligt 
rektangulärt gränssnitt, fastsatt med fyra skruvförband. Om formatet är av standardformat 
är okänt men den kan ändå ses som en modul. Moderkortet är tvådelat. Det har inget 
tydligt gränssnitt, utan är av udda form. Det har därmed varken specifikt gränssnitt eller 
standardiserat mått och kan därmed inte ses som en modul enligt Eggens (2002) definition 
presenterad i modulariseringskapitlet ovan.  
 

3.2 Undersökning av MacBook Pro 13” 
MacBook Pro är den av Apples bärbara datorer med hög prestanda, se specifikationer i 
tabell 3 nedan. Den är 1,8 cm tjock och väger 1,58 kg. Chassit är nästan enbart gjort av 
aluminium med enstaka plastdetaljer.  
 

Tabell 3. Specifikationer MacBook Pro 13” (Apple, 2016). 
Batterier RAM (internminne) Hårddisk Processor 
74,9 Wh 16 GB 1866 MHz  1TB PCIe SSD 3,1 GHz 

dubbelkärnig Intel 
Core i7 4 MB delad 
L3-cache 

 

Demontering 
Datorns chassi behöver öppnas för att möjliggöra demontering av de sökta inre 
komponenterna. Detta görs genom att demontera aluminiumlocket på datorns undersida. 
Locket är fäst med tio stycken pentalobe-skruvar i storlek fem. Det är en specialskruv som 
därmed försvårar demontering (Ifixit, 2011). Då skruvarna är lossade kan locket lyftas av. 
Inga kablar eller komponenter är monterade på lockets insida, se bild 5.  
 

 
Bild 5. Bortvägande av datorchassits lock (Ifixit, 2015).  

När locket är borttaget synliggörs de inre komponenterna. Först kan noteras att flera 
komponenter såsom internminnet är täckt av skyddsplåt, se bild 6. För att demontera 
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batteriet behöver först batterikontakten till moderkortet lossas, se bild 6. Även kontakten 
till styrplattan behöver kopplas loss från moderkortet, då den är dragen över batterierna, se 
bild 6. Efter det ska batterierna lossas från chassit. Den l-formade plastbiten på höger och 
vänster sida (3) av batterierna demonteras först, se bild 6. Då dessa rymmer högtalarna 
måste den vänstra och högra högtalarkontakten först lossas från moderkortet. För att 
komma åt dem krävs att kabeln (4) som förbinder de tvådelade moderkortet först lossas. 
Denna är täckt av en metallplåt fäst med ett skruvförband bestående av två stycken T5 torx-
skruvar. När plåten är demonterad kan kontakten sedan lossas. Nu kan högtalarkablarna 
också lossas från moderkortet. Därefter lossas tre T5 torx-skruvarna till vardera plastbiten. 
En ram som stabiliserar de olika batterienheterna lyfts bort, då den inte är fastsatt med 
något förband. Batterierna är sedan fastsatta med ett limförband, vilket försvårar 
demontering. Värmekuddar kan läggas på batterierna för att smälta limmet. Med hjälp av 
en skrapa kan sedan batterierna lossas.   
 

 
Bild 6. Insidan av MacBook pro 13 (Ifixit, 2015).  

 
Internminnet är integrerat direkt på moderkortet och kan därmed inte demonteras. 
Hårddisken är monterad ovanpå moderkortet, se bild 6 ovan.  Det är en SSD hårddisk som 
ansluts med SATA-600 port till moderkortet, detta är en ovanlig anslutning och kan ej ses 
som en vedertagen standard. Den hålls fast av en T5 torx-skruv. När den är lossad kan 
hårddisken dras ut ur porten.  
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För att demontera moderkortet krävs först att kylflänsen med tillhörande värmeledning 
från processorn tas bort. Den är fäst med totalt fem skruvförband bestående av T5 torx-
skruvar. Dessa skruvar är täckta med gummi som först måste tas bort innan skruvförbanden 
kan demonteras. Därefter kan kylfläkten lyftas bort. Alla kontakter som fortfarande är 
ansluta till moderkortet skall lossas såsom webkameran, skärm nätverkskort, m m. Vidare 
lossas de tre skruvförbanden, bestående av T5 torx-skruvar, som håller fläkten på plats. Den 
lyfts därefter bort från chassit. Moderkortet är fäst med fem skruvförband med T5 torx-
skruvar. När dessa är lossade kan moderkortet lyftas ut ur chassit och demonteringen är 
klar.  
 

Produktegenskaper för återproduktion 
MacBook pro 13s inre komponenter är svåra att identifiera. Flera delar, t ex internminnet, 
täcks av skyddsplåt. Det gör att alla komponenter inte synliggörs på ett plan. Kontakter 
såsom batterikontakten täcks av plast med varningsinformation. Detta försvårar 
identifieringen av olika komponenter.  
 
Lätt kontroll syftar på att det enkelt går att se yttre skador på alla delar. Då datorns inre 
komponenter är skyddade av datorns chassi är yttre skador på inre komponenter 
osannolika. Alla kablar i datorn är dragna så de inte syns. Det gör att datorns inre 
komponenter syns bra. Hårddisken, som är placerad ovanpå moderkortet se bild 6, är 
därmed lätt att kontrollera, utan att behöva demontera den. Det gäller även batteriet.  
Moderkortet är dock fortfarande rörigt, då det är många kontakter som ansluter till det. 
Detta kommer därmed att behöva demonteras för att göra en fullgod kontroll.  
 
Åtkomsten i en kompakt produkt är aldrig bra. Alla komponenter nås från datorns 
undersida. Inga kablar eller delar är fästa på bottenplattan som skyddar de inre 
komponenterna, vilket ytterligare underlättar åtkomsten. Kabeldragningen inne i datorn är 
överlag bra. Kablarna är inte fästa i andra komponenter och är mestadels dragna så de inte 
döljer andra komponenter. Det finns dock ett lagringsproblem som gör att fler 
komponenter än nödvändigt måste demonteras för att komma åt den sökta delen. Detta 
gäller t ex kabeln som sammanknyter styrplattan med moderkortet, som är dragen över 
batteriet, och kabeln mellan moderkortets två delar, som täcker kontakten till högtalarna.  
 
Enkel separation är att alla förband kan monteras och demonteras utan problem. Alla 
förband som används går att öppna och försluta, utom limförbandet som håller batteriet på 
plats. Det kan öppnas genom att försiktigt smälta limmet men för att återmontera batteriet 
måste nytt lim tillföras. Ytterligare kan nämnas att täckplåtar ger ytterligare steg vid både 
montering och demontering.   
 
Fastspänning av förbanden har brister. De skruvförband som finns i datorn använder sig av 
två typer av skruv, pentalobe- och torx-skruvar. Pentalobe-skruvarna är en försvårande 
omständighet, då de är specialskruvar (Ifixit, 2011). Alla torx-skruvar är dock av samma 
storlek, T5, vilket underlättar. När väl chassit är öppnat behöver endast en mejsel användas. 
Optimalt skulle samma typ av skruv används genom hela produkten. Datorn har även ett 
limförband för att hålla batteriet på plats. Limförband är inte lämpliga för produkter som 
lätt ska kunna återproduceras eftersom det är förbrukade efter demontage. 
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Enkel inriktning underlättar då en komponent ska monteras och återmonteras. Moderkortet 
har en unik form vilket gör den lätt att placera rättorienterad. Det gäller även batteriet, som 
dock består av flera enheter som sammanfogas med kablar. Alla skruvar monteras vertikalt, 
vilket underlättar orientering. Det finns fästen som delarna kan vila på medan skruvarna 
riktas in för fästning av förbandet. 
 
Elektronik är generellt känslig med låg slitstyrka. Komponenterna är känsliga för statisk 
elektricitet, vilket försvårar rengöring. Normalt används därför bland annat tryckluft till 
rengöring av elektronik (Malec, 2015). Slitstyrkan på datorns olika fästförband är bra. 
Skruvförband, som utgör huvuddelen av förbanden, har hög slitstyrka. Limförbanden är 
starka men har dålig slitstyrka för återmontering. Datorns yttre chassi är dock väldigt 
slitstarkt då det nästintill enbart består av aluminium.  
 

Modularitet 
Internminnet är integrerat på moderkortet och är därmed ingen modul. Hårddisken har ett 
specifikt gränssnitt och standardiserad funktion. Måtten och främst kontakten till 
moderkortet är inte av standardtyp. Det finns fler tillverkare än Apple men de är få. Det är 
gränsfall om hårddisken kan definieras som modul, men vi har valt att göra det. Batteriet 
består av sammanlänkade batteripaket och kontrollenheter. Det är inget tydligt gränssnitt 
och ses därmed inte som en modul. Moderkortet har en specifik funktion. Däremot är 
varken dess mått standardiserade eller har ett specifikt gränssnitt. Moderkortet ses därmed 
inte som en modul (Eggen, 2002).  
 

3.3 Undersökning av Macbook 2006 
Detta är en äldre modell av Retina MacBook 12”. Den är tänkt som ett budgetalternativ och 
här även för sin tid låg prestanda, se tabell 4. Chassit är gjort av plast.  
 

Tabell 4. Teknisk specifikation MacBook 2006 (Ifixit, 2016). 

Batterier RAM (internminne) Hårddisk Processor 
55 W h Li-Poly 2 GB 80 GB (5400 RPM) Intel Core 2 Duo 

 

Demontering 
Batteriet återfinns på undersidan av datorn och är säkrat av en låsskruv. För att ta ut 
batteriet ska låsskruven vridas 90 grader medurs med hjälp av ett mynt, se bild 7.  
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Bild 7. Demontering av batteriet (Ifixit, 2016).  

 
När batteriet är borttaget syns tre stycken philips-skruvar längs ena väggen i batterifacket. 
Då de har avlägsnats kan det L-formade locket, som täcker ramminnena, skjutas åt höger 
och lyfts ur chassit. För att sedan avlägsna ramminnen dras metallspaken, se bild 8, tillbaka 
och ramminnena kan skjuts ut ur facket.  
 

 
Bild 8. Demontering av ramminnen, modifierad bild från (Ifixit, 2016). 

  
När det L-formade locket i batterifacket är avlägsnat synliggörs också en vit plastlapp till 
vänster. Denna är fästad vid hårddisken och genom att greppa plastlappen och dra den till 
höger frigörs hårddisken från datorn, se bild 9. Slutligen avlägsnas de två svarta T8 torx-
skruvar som håller fast fästet i hårddisken. 
 

1: philips-skruvar. 
2: metallspak. 

1 1 1 

2 
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Bild 9. Demontering av batteriet (Ifixit, 2016). 

 
Moderkortet och de flesta övriga komponenterna är fastmonterade på undre chassit varför 
övre chassit måste lossas för att komma åt de inre komponenterna. De tre philips-skruvar 
som finns på underchassi samt de 15 philips-skruvar som finns inuti batterifacket och på 
datorchassits yttersidor avlägsnas.  
 
Sedan lyfts övre chassit upp. Två kablar, den till tangentbord och styrplatta samt den 
mellan moderkortet och övre chassit synliggörs. Dessa måste kopplas bort för att skilja övre 
chassi från datorn. 
 

 
Bild 10. Demontering av I/O frame (Ifixit, 2016). 

 
Kontakterna, såsom laddnings- och USB-kontakter, kopplas bort från moderkortet. Fyra 
philips-skruvar som håller fast kontakterna demonteras, se bild 10. Efter detta kan 
anslutningskortet, som även benämns I/O fram, lossas från moderkortet. 
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Fläkten är monterad på moderkortet med sex stycken philips-skruvar, tejpförband och tre 
pinkontakter. Dessa måste lossas för att koppla bort fläkten från moderkortet. 
Nätverkskortet är monterat på moderkortet och måste kopplas bort innan moderkortet kan 
demonteras. Tre antennkablar och två philips-skruvar demonteras. Slutligen dras en svart 
pinkontakt ur moderkortet.  
 
Nästan alla inre komponenter är kopplade till moderkortet. De komponenter som 
fortfarande är kopplade till moderkortet är högtalarkontakter, displaykabel, hårdiskkabel, 
mikrofonkabel och batterikabel. Dessa lossas och de tre phillps-skruvar som håller fast 
moderkortet i chassi demonteras, se bild 11. 
  

 
Bild 11. Sista tre philips-skruva som ska lossas för att kunna demontera moderkortet (Ifixit, 2016). 

 

Produktegenskaper för återproduktion 
MacBook 2006s inre komponenter har tydliga beteckningar som visar tillverkare och 
specifikationer på respektive komponenter. Detta underlättar identifieringen och gör 
inspektion av datorn enkel. 
 
Det ska vara enkelt att kontrollera funktionaliteten hos komponenterna. De inre 
komponenterna har dock kablar och kontakter som ligger i vägen och försvårar 
identifieringen av komponenterna. Detta gör det svårare att upptäcka defekter hos de inre 
komponenterna.  
 
MacBook 2006 har lätt åtkomst till batteri, ramminne och hårddisk. Det går att komma åt 
dem utan att skilja chassits övre- och underdel, vilket är en underlättande faktor. Däremot 
är det svårt att komma åt moderkortet. För detta krävs att chassit öppnas helt. Detta 
öppnande försvåras av att det finns kablar mellan chassits olika delar. Därefter skall 
moderkortets många anslutningar, till olika komponenter, kopplas bort innan det kan 
demonteras från datorn.  
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Det krävs inga specialverktyg för demonteringen, vilket förenklar separationen av olika 
komponenter. Batteriet kan demonteras, genom att vrida en låsskruv på datorns undersida, 
genom att använda ett mynt. När batteriet är borta är internminnet och hårddisken lätt 
åtkomliga från två fack, se bild 8. Detta gör installation och separation av dem enkel. Det är 
lätt att skilja och ansluta alla kontakter som finns på de inre komponenterna. Tejpförband 
täcker dock vissa kontakter. Det försvårar demonteringen av dem, då försiktighet krävs för 
att undvika skador.  
 
Denna dator använder sig av skruv- och tejpförband. Skruvförbanden har två olika typer av 
skruvar, vanlig philips- och torx-skruv. Demonteringen skulle underlättas om endast en typ 
av skruv användes.  
 
I MacBook 2006 är inriktningen enkel, tack vare tydlig passning för delarna, vilket 
underlättar då en komponent ska monteras och återmonteras.  
 
Slitstyrkan är begränsad hos kretskort och kontakter, då de är små och ömtåliga. 
Skruvförband har bra slitstyrka. Tejpförbanden är inte lika tåliga och är därmed olämpliga 
för återproduktion då dessa endast tål ett fåtal demonteringar.  
 

Modularitet 
Macbook 2006 inre komponenter består delvis av moduler. Hårddisken har standardiserad 
2,5” gränssnitt, vilket gör att den går att byta ut mot andra hårddiskar som finns på 
marknaden. De övriga komponenterna som batteriet, ramminnen, nätverkskortet och 
fläkten kan också sägas utgöra moduler enligt Eggens (2012) definition, då alla dessa 
komponenter har standardiserade mått och funktioner. Däremot kan inte moderkortet ses 
som en modul. Den är utformad att passa till just denna datormodell och har därmed inget 
standardiserat gränssnitt.  
 

3.4 Undersökning av Retina Macbook 12” 
Detta var världens tunnaste dator vid undersökningens start. Den har en fläktfri utformning 
för att möjliggöra dess minimala tjocklek, på endast 1,31 cm. Tekniskspecifikation redogörs 
i tabell 5. Chassit är gjort av aluminium. 
 

Tabell 5. Teknisk specifikation Retina Macbook 12 (Apple, 2016). 

Batterier RAM (internminne) Hårddisk Processor 
41.4 W h Li-Poly 8 GB 1866MHz 

LPDDR3 
512 GB SSD Intel Core m7 
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Demontering 
Retina Macbooks chassi sluts med hjälp av sex skruvförband med pentalobe-skruvar, se bild 
12. 

 
Bild 12. Undersida av Retina Macbook 12” (Ifixit, 2016). 

 
Efter skruvarna lossats kan chassits lock lyftas upp. Moderkortet och batteriet är monterade 
på chassilocket och tre kablar går mellan locket och resten av datorn. En av kablarna, som 
är ansluten till styrplattan, måste kopplas loss innan datorn kan öppnas helt. För att koppla 
bort kontakten måste tejpen dras bort och fasthållningsfliken lyftas upp, se bild 13.  
  
 

 
Bild 13. Kabel mellan moderkort och styrplatta (Ifixit, 2016).   

 
Därefter kan chassi öppnas helt. Batterikontakten säkras av en torx-skruv som måste 
demonteras. Sedan sticks en batteriisolerandeplatta mellan moderkortet och 
batterikontakten, se bild 14. Detta för att koppla från strömmen till moderkortet. 
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Bild 14. Frånkoppling av batteriet från moderkortet (Ifixit, 2016). 

 
Under- och överchassi är fortfarande sammankopplade. Moderkortet är monterat på undre 
plattan och är ansluten med kablar till USB porten, ljudutgångskretskortet och skärmen, då 
alla dessa komponenter är monterade på övre plattan. Kontakten är försedd med ett 
plåtskydd som är fäst med två skruvförband. Förbanden består av två olika sorters skruvar, 
en torx-skruv och en Y100 tri-punkt-skruv (ovanlig). När skruvarna är demonterade kan 
plåten plockas bort och kontakten tas isär. 
 
Till sist ska kabeln till skärmen kopplas bort från moderkortet. Kontakten som sitter på 
moderkortet är täckt av en svart tejp och en bit av bandkabeln är fastlimmad på undre 
plattan. Det går att pilla bort tejpen och limmet med en pincett men det måste göras med 
försiktighet för att inte skada kontakten, se bild 15. Efter att alla steg som nämnts ovan är 
utförda kan underplattan separeras från datorn. 
 

 
Bild 15. Frånkoppling av displaykabel från moderkortet (Ifixit, 2016). 
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För att demontera moderkortet måste flera kontakter kopplas bort. Tejp täcker dessutom 
ZIF-kontakterna vilket gör processen svårare. Högra högtalaren och ljuduttaget måste först 
kopplas ifrån. På vänster sidan av moderkortet finns en skumdyna som täcker de två 
antennkontakterna. Efter att de synliggjorts lyfts antennkontakterna rakt upp från uttaget. 
Ena änden av styrplattans kabel är fortfarande ihopkopplad med moderkortet och måste 
demonteras. Till sist kan torx-skruven som sitter på vänster sidan av moderkortet tas bort 
och moderkortet demonteras.  
 
Alla batterier är limmade på undre plattan. För att lossa batterierna måste limmet 
upphettas. Därefter kan tunna plastplattor användas som kilar för att lösgöra batterierna 
från undre plattan varefter de kan lyftas ut.  
 

Produktegenskaper för återproduktion 
Retina MacBook 2015s inre komponenter har beteckningar som visar tillverkare och 
produktnummer. Texten är dock otydlig. Det framgår heller inte vad det är för komponent. 
Sammantaget blir identifieringen av komponenterna svår. 
 
Det är enkelt att bedöma funktionaliteten hos de yttre komponenterna. De inre 
komponenterna är däremot inte lättillgängliga. Orsaken till detta är att de inre 
komponenterna ligger skyddade av chassit och består av avancerade kretskort och 
elektroniska komponenter. Kontakterna hos de inre komponenterna är skyddade med 
antingen tejp eller skumdyna. Detta gör det visuellt svårare att upptäcka defekter hos de 
olika kopplingarna.  
 
Retina MacBook 12” är inte designad för lätt åtkomst av inre komponenter. Skruvförbanden 
som sluter chassit använder pentalobe-skruvar som endast förekommer i Apple produkter 
och det finns ingen annan leverantör som säljer den exakta skruvmejseln (Ifixit, 2011). I 
chassi finns det tejpförband som täcker kontakter och försvårar demonteringen. 
Limförband fäster kablar och batterier på undre plattan, och måste lossas innan man får 
åtkomst till komponenterna. Dessutom går det tre kablar mellan chassits över- och 
underdel vilket gör öppnandet av chassit besvärligt.  
 
Kontakterna är skymda av tejp och skumdynor och kräver försiktighet när de lossas, då de 
annars förstörs. Det finns limförband som fäster batterier och enstaka bandkablar på 
underplattan. För att ta loss de komponenterna krävs uppvärmningsverktyg, vilket försvårar 
demonteringen. 
 
De skruvförband som finns i datorn använder sig av tre typer av skruv: pentalobe-skruv, 
torx-skruv och tri-punkt-skruv. Idealt skall samma typ av skruvförband användas genom 
hela produkten. Pentalobe-skruvar är inte heller standard och bör därför undvikas helt. Tri-
punkt-skruvar är också ovanliga och därför olämpliga. Tejpförband och limförband, som 
återfinns i datorn, är svåra att återförsluta. Tejpförband går att återförsluta men efter ett 
fåtal demonteringar kommer de  att behöva ersättas med nya. Limförband förstörs vid 
demontering och nytt lim måste användas för återmonteringen.  
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Det finns tydlig passning för komponenterna som visar hur de ska placeras. Detta gör 
inriktningen enkel, vilket underlättar demonteringen och återmonteringen av 
komponenterna. 
 
De inre elektroniska komponenterna saknar yttre ZIF-kontakter, som även kallas för pin-
kontakter, är extra känsliga, då de är väldigt små. Skruvförband och tejpförband har relative 
bra slitstyrka men tejpförband är inte lika tåliga som skruvförband.  
 

Modularitet 
Apple integrerade de viktiga komponenterna som processor, ramminnen, hårddisk samt 
nätverkskortet, i moderkortet, med syfte att åstadkomma den slimmade designen och 
frigöra mer utrymme för batterier. Batterierna är utformade på ett speciellt sätt för att 
kunna passa till chassi, bild 16. 
 

 
Bild 16. En snittad vy från sidan av datorn som visar utformning av batterierna (Ifixit, 2016).  

 
Moderkortet är designat till just denna datormodell och det finns ingen möjlighet att byta 
eller uppgradera det. Det gör också att moderkortet saknar standardiserade mått. Därmed 
är moderkortet och batterierna, enlig Eggens (2012) definition, ej moduler.  
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4. Diskussion  
Studien har belyst problemet med resursslöseri i dagens ekonomi och hur detta skulle 
kunna minskas genom en övergång till mer cirkulär ekonomi. Ett sätt att uppnå detta är 
återproduktion vilket kan bidra till att sluta materialflödet och därmed minska slöseriet med 
råvaror och energi. Denna studie fokuserar på möjligheterna att återproducera bärbara 
datorer.  
 
Dagens datorer uppvisar delar av de egenskaper som krävs för återproduktion enligt 
RemPro-matrisen, som presenteras i teorikapitlet. Identifiering kan enkelt förbättras 
genom tydlig uppmärkning av enskilda komponenter. I detta avseende var den undersökta 
Dell XPS 13 ett föredöme. Dessutom behöver kablar inne i datorn vara dragna så de inte 
skymmer komponenter. I alla moderna Apple-datorer uppfyller kabeldragningen detta krav. 
Det gör den däremot inte i de undersökta Dell-datorn. 
 
Vilka förband datorn använder är viktigt för att enkelt kunna byta ut komponenter. 
Skruvförband är slitstarka och klarar många monteringar och demonteringar. För att 
underlätta montering och demontering är det viktigt att det är samma typ av skruv i alla 
datorns skruvförband. Det är inte fallet i de undersökta datorerna. I de moderna Apple-
datorerna används dessutom specialskruvar vilket ytterligare försvårar återproduktionen. 
Limförband som fanns i både Retina MacBook 12” och MacBook Pro 13” bör inte användas 
då de förstörs vid demontering. Även tejpförband som återfanns i alla datorer bör undvikas.  
 
För att underlätta separation, fastspänning och åtkomst kan komponenter modulariseras 
med ett specifikt gränssnitt, standardiserade mått och funktioner (Eggen, 2002). Vi har 
funnit att dagens datorer till viss grad är modulariserade som t ex hårddisken och ibland 
batteriet. Internminnena på dagens datorer är integrerade för att spara utrymme. Detta 
gäller även för hårddisken i Retina MacBook 12” som undersöktes. Däremot kunde ingen av 
moderkorten hos de undersökta datorerna ses som moduler. 
 
Är då integreringen av komponenter på moderkortet ett problem? Vårt svar är nej. Hårddiskar 
och internminnen är prestandakomponenter som snabbt blir omoderna. Det är också de 
bärbara datorernas processorer, som sedan länge har varit integrerade på moderkortet. Det 
är t ex fallet hos MacBook 2006 trots att den är hela nio år äldre än de övriga undersökta 
datorerna. Eftersom processorn åldras i samma takt som hårddisk och internminne kommer 
moderkortet med processorn ändå behöva bytas ut samtidigt med hårddisk och 
internminne.  
 
Det som däremot är ett större problem är att moderkorten inte är modulariserade. 
Dessutom är moderkortet datorns ”mittpunkt”, vilket gör att alla övriga komponenter är 
anslutna till det. Många kablar måste därmed lossas och ofta krävs även att intilliggande 
komponenter demonteras för att få ut moderkortet. Detta gör det svårare att demontera 
datorns komponenter. I vår undersökning var, oberoende av modell, moderkortet svårast 
att demontera. Om man i framtidens datorer gör moderkortet modulärt med en kontakt 
som ansluter alla övriga komponenter skulle återproduceringen underlättas betydligt.  
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Integrering av komponenter på moderkortet begränsar dock användarens möjlighet att 
själv uppgradera datorn, och därmed förlänga dess livscykel. Det syns tydligt i vår 
undersökning då vi jämförde MacBook 2006 och Retina MacBook 12”. På nio år har den 
användarvänliga modulära strukturen försvunnit och i princip alla komponenter är 
integrerade på moderkortet för att göra datorn så liten som möjligt.   
 
Är återproduktion lämpligt för bärbara datorer? För att en produkt ska vara lönsam att 
återproducera krävs att värdet på de delar som kan återanvändas, eller enkelt 
återproduceras, är tillräckligt stort. Dessutom krävs att det kan göras på ett enkelt sätt.  
 
Dagens datorer klarar många av de egenskaper, eller delar av dem, som krävs enligt 
RemPro-matrisen. Om datorerna utformades för återproduktion från början skulle de 
kunna göras enkla att återtillverka. I vår intervju med Anna Hedlund Åström påpekade hon 
att flertalet produkter är byggda bara för att monteras vid ett tillfälle. För att datorer ska 
kunna göras enkla att återtillverka krävs att miljöanpassad produktutveckling tillämpas 
redan från början, i produkternas kravspecifikation. 
 
Många delar i en dator varken slits eller är nödvändiga att uppdatera under datorns 
livscykel. Detta gäller chassi, tangentbord, styrplatta och alla kontakter. Utformas de för 
hållbarhet kommer de kunna klara flera livscykler. Skärmutvecklingen har gått framåt 
mycket de senaste åren men närmar sig nu en gräns då det mänskliga ögat inte kan se den 
högre upplösningen. När den gränsen är nådd kommer skärmen troligen att kunna 
användas under flera livscykler.  
 
Det samma gäller tjockleken på datorerna. De har blivit väldigt tunna och lätta men det 
finns en fysisk gräns då datorn inte går att göra tunnare eller i alla fall en gräns då 
användaren inte kommer att märka någon skillnad. Då kan chassit lättare återanvändas.  
 
Batterier slits och behöver bytas. I vår intervju med Colin de Kwant spekulerade han om att i 
framtiden kanske kunna använda någon kemisk process som batterier kan genomgå för att 
sedan kunna återanvändas med återställd prestanda. Sådana framsteg kan komma men vi 
är inte där ännu.  
 
Om skärm och chassi, skärm, tangentbord etc kan återproduceras återstår endast de 
komponenter som påverkar datorns prestanda. Dessa komponenter, som processor och 
hårddisk, är dyra och värdefulla. De består dock av en liten materialmängd. Om 
moderkortets återvinns och de värdefulla materialen tas om hand har bärbara datorers 
materialflöden slutits och idén om den cirkulära ekonomin uppnåtts.    
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5. Slutsatser 
Hur kan en bärbar dator utformas för att underlätta återproduktion? Det finns ett antal 
egenskaper som underlättar återproduktion. Dessa belyses av RemPro-matrisen, som 
presenteras i teorikapitlet. Där nämns nio produktegenskaper. Vi anser dock att de 
viktigaste för bärbara datorer är: enkel identifiering, åtkomst, separation och kontroll av 
enskilda komponenter samt enkel fastsättning av komponenterna och god slitstyrka. 
 
Hur bra är dagens bärbara datorer anpassade för återproduktion? Dagens datorer klarar en 
del av de egenskaper som krävs för återproduktion. Vilka av dessa egenskaper som 
uppfyller kraven för återproduktion varierar mellan de olika datormodeller som 
undersöktes. Beroende på tillverkare har olika prioriteringar gjorts vid utformningen av 
datorn. Dagens bärbara datorer är väldigt kompakta vilket leder till att det är ont om plats 
vid montering och demontering. Modulariseringsgraden i datorerna har också minskat det 
senaste årtiondet, vilket försvårat åtkomsten av enskilda komponenter.  
 
Kan modularisering av datorn bidra till att lättare återtillverka den? ”Modularisering är 
nyckeln för att man ska kunna komma åt de olika delarna på ett enkelt sätt” enligt Colin de 
Kwant (intervju se bilaga 1 och 2). Vi har därför kommit fram till att modularisering 
underlättar återproduktionen genom att åtkomsten, som är en produktegenskap för 
återproduktion, förbättras.  

 
Är återproduktion lämpligt för bärbara datorer? Dagens datorer är inte lämpade för 
återproduktion. Det är för svårt att komma åt och uppgradera komponenter. Om bärbara 
datorer utformas för återproduktion och komponenter som inte påverkar datorns prestanda 
optimeras för att klara flera livscykler kommer återproduktion att fungera bättre för 
bärbara datorer.  
 

  



 32 

Referenser 

 
United Nations, 2016. World Mortality 2015 , New York: United Nations. 
World bank group, 2015. Global Monitoring Report 2014/2015-Ending Poverty and Sharing 
Prosperity (ISBN 978-1-4648-0336-9), u.o.: u.n. 
 
Apple, 2016. MacBook Pro tech specs. [Online]  
Available at: http://www.apple.com/macbook-pro/specs-retina/ [Använd 20 04 2016]. 
 
Apple, 2016. Tech Specs. [Online]  
Available at: http://www.apple.com/macbook/specs/ [Använd 15 04 2016]. 
 
Dell, 2016. XPS 13 Laptop. [Online]  
Available at: http://www.dell.com/us/p/xps-13-9350-
laptop/pd?3x_nav=PROC_BRAND%3DCORE_I7_6&3x_page=1&filterCollapsed=true&ref=P
D_OC [Använd 20 04 2016]. 
 
Eggen, O., 2002. Modular product development. Norweigan University of Science and 
Technology. 
 
Ellen MacArthur Foundation, 2013. TOWARDS THE CIRCULAR ECONOMY-Economic and 
business rationale for an accelerated transition, u.o.: u.n. 
 
Hatcher, G., Ijomah, W. & Windmill, J., 2011. Design for remanufacture: a literature review 
and future research needs. Journal of Cleaner Production, 24 juni, 19(17-18), pp. 2004-2014. 
 
Ifixit, 2011. Apple’s Diabolical Plan to Screw Your iPhone. [Online]  
Available at: http://www.ifixit.com/blog/2011/01/20/apples-diabolical-plan-to-screw-your-
iphone/ [Använd 23 04 2016]. 
 
Ifixit, 2015. Dell XPS 13 Teardown. [Online]  
Available at: https://www.ifixit.com/Teardown/Dell+XPS+13+Teardown/36157 [Använd 20 
04 2016]. 
 
Ifixit, 2015. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Teardown. [Online]  
Available at: https://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+Pro+13-
Inch+Retina+Display+Early+2015+Teardown/38300 [Använd 20 04 2016]. 
 
Ifixit, 2016. MacBook Core 2 Duo. [Online]  
Available at: https://www.ifixit.com/Device/MacBook_Core_2_Duo [Använd 18 04 2016]. 
 
Ifixit, 2016. Retina MacBook 2015 Teardown. [Online]  
Available at: https://www.ifixit.com/Teardown/Retina+MacBook+2015+Teardown/39841 
[Använd 18 04 2016]. 



 33 

Ijomaha, W. L., McMahona, C. A., Hammonda, G. P. & Newmana, S. T., 2007. Development 
of robust design-for-remanufacturing guidelines to further the aims of sustainable 
development. International Journal of Production Research, 45(18-19), pp. 4513-4536. 
 
Ijomah, W. L., 2008. A tool to improve training and operational effectiveness in 
remanufacturing. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 20 agusti, 
21(6), pp. 676-701. 
 
Ijomah, W. L., 2009. Addressing decision making for remanufacturing operations and 
design-for-remanufacture. International Journal of Sustainable Engineering, 28 juli, 2(2), p. 
91–102. 
 
Inrego, 2016. Inrego - en cirkulär affärsmodell. [Online]  
Available at: http://www.inrego.se/sv-se/om-inrego [Använd 26 05 2016 ]. 
 
Inrego, 2016. Reinventing IT. [Online]  
Available at: https://www.inrego.se/sv-se/reinventing-it [Använd 26 05 2016]. 
 
Jiang, P. o.a., 2012. Improving the End-of-Life for Electronic Materials via Sustainable 
Recycling Methods. Procedia Environmental Sciences, Volym 16, p. 485–490. 
 
Kasper, H., 2008. Modularization strategies using multiple product views, u.o.: Gesellschaft 
für Systems Engineering e.V.. 
 
Lund, R. T., 1984. Remanufacturing: the experience of the United States and implications 
for developing countries.. World Bank Technical Paper. 
 
Lundström, E., 2013. Forskning och Framsteg. [Online]  
Available at: http://fof.se/tidning/2013/3/artikel/den-lyckade-gruvindustrins-giftiga-baksida 
[Använd 25 mars 2016]. 
 
Luttropp, C. & Johansson, J., 2010. Improved recycling with life cycle information tagged to 
the product. Journal of Cleaner Production. Journal of Cleaner Production, 18(4), pp. 346-
354. 
 
Malec, D., 2015. 16 smarta städtips för dig som vill ha rena it-prylar. [Online]  
Available at: http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.607142/16-smarta-stadtips-for-dig-som-vill-ha-
rena-it-prylar [Använd 01 05 2016]. 
 
Prakash, S. & Schischke, K., 2011. Timely replacemet of a notebook under consid- eration of 
environmental aspects, Dessau-Roßlau: Federal Environment Agency (Umweltbundesamt). 
 
Seitz, J., 2014. Analysis of Existing E-Waste Practices in MENA Countries, Tunis: Deutsche 
Gesellschaft fu ̈r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH . 
 
Stone, R. B., Wood, K. L. & Crawford, R. H., 2000. A heuristic method for identifying 
modules for product architectures. Design Studies, 21(1), p. 5–31. 



 34 

Sundin, E., 2004. Product and Process Design for Successful Remanufacturing. Linköping 
Studies in Science and Technology Dissertation No. 906 (ISBN: 91-85295-73-6). 
 
The Statistics Portal, 2016. The Statistics Portal. [Online]  
Available at: http://www.statista.com/statistics/272595/global-shipments-forecast-for-tab  
[Använd 3 april 2016]. 
 
United Nations, 2004. The World at Six Billion, New York: u.n. 
 
 
 

  



 35 

Bilagor 
Bilaga 1. Sammanfattning av intervju med Colin de Kwant- Verkställande direktör 
på Modular Management AB.  
Nedan följer en sammanfattning av intervjun. Den fullständiga intervjun  finns i bilaga 2. 
 
Dagens datorer är baserade på moduler. Det gäller framförallt massproducerad elektronik 
med många olika underleverantörer och tillverkare. De är modulariserade antingen utifrån 
vilka komponenter datorleverantören har att tillgå på marknaden eller utifrån 
datorleverantörens egna specifikationer. Stora företag som Apple kan bestämma hur 
modulerna ska se ut medan mindre företag är beroende av de moduler som finns på 
marknaden, och måste skapa sina produkter utifrån de tillgängliga modulerna.  
 
Hela datorindustrin har förändrats från att vara vertikal, d v s från att ett företag ( t ex IBM) 
tillverkade alla komponenter, till horisontellt, vilket innebär att en dator består av delar från 
flera olika leverantörer.  
 
I en dator med komponenter från olika tillverkare är ramminnen ofta en modul, eftersom de 
har ett tydligt gränssnitt. Det finns även tomma utrymmen i datorn där man kan installera 
ytterligare ett ramminne. Leverantörerna av de här modulerna, levererar till alla 
datorproducenter. Det gör att integratören av delarna, alltså datortillverkaren,  är tvungen 
att anpassa utrymmet för ramminnet till modulens storlek och gränssnitt.   
 
Möjlighet till uppgradering genom installation av ytterligare ramminnen är en form av 
modularisering där man skalar i multipler. En annan typ av modularisering är att man skalar 
minnesstorleken hos ramminnen, d v s fortfarande samma gränssnitt men olika 
minnesstorlek per modul.  
 
Datortillverkarna måste använda sig av underleverantörer eftersom de själva inte kan 
utveckla och producera alla komponenter. Datortillverkare är integratörer. Det är en fördel 
om leverantörerna av datorkomponenter använder sig av definierade gränssnitt, så att 
datortillverkarna kan bygga sina produkter utifrån dessa gränssnitt. 
 
Den pågående trenden mot tunnare och tunnare datorer försvårar modulariseringen . En 
förutsättning för tunnare datorer är ofta att datortillverkarna själva producerar 
komponenterna. För att minska kostnaden kan direkt integrering då vara ett alternativ, d v s 
att istället för att bygga datorn med separata avgränsade komponenter integrera dem på 
ett och samma kretskort. Genom detta sparar man delar men datorn blir inte lika skalbar, d 
v s den kan inte enkelt uppgraderas eller anpassas efter kundens krav.  
 
Till vilken grad en bärbar dator ska vara modulariserad beror på vilka egenskaper datorn 
behöver för att bemöta olika kundgruppers krav. Det viktiga är att kartlägga det som gör att 
produkten uppnår marknadens behov och jämföra det mot de komponenter som finns i 
produkten.  
 
Whitney från MIT beskrev förhållandet mellan modularisering och integrering som ett 
oändlighetstecken, bild 17. Produkterna vandrar runt i en loop av integrering och 
modularisering, och befinner sig i olika punkter vid olika tidpunkter. För 20 år sedan, när de 
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första hemdatorerna introducerades var de modulära. De var stora och klumpiga men enkla 
att uppgradera för användaren. Efter en tid ville konsumenten ha snygga och smäckra 
datorer. Då gjordes datorerna mer integrerade eftersom detta var en förutsättning för att få 
dem mindre och kompaktare.  
 

 
Bild 17.  Oändlighetstecken som beskriver förhållandet mellan modularisering och integrering. 

 

Det tycks finnas en konflikt mellan modularisering och kompaktare design av bärbara 
datorer. Beroende på hur mycket man vill kompromissa när det gäller designen av datorn 
kan mängden modulariserade komponenter variera.  
 
Med en integrerad produkt finns ingen chans till återproduktion. Om datorerna skulle göras 
mer modulära skulle åtkomsten till olika komponenter förbättras och därmed möjliggöra 
återproduktion. I teorin minskar avfallsmängden med modularisering men i praktiken är det 
ändå osäkert om demonteringen och återproduktion är möjlig. 
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Bilaga 2. Fullständig intervju med Colin de Kwant.  
1. Vad tror du om en bärbar dator baserad på moduler?  
 
-Jag tror den är baserad på moduler och modularisering är en given begrepp inom 
elektronik, generellt. Framförallt mass-producerad elektronik med många leverantörer och 
olika tillverkare.  
 
Öppnade en HP bärbar dator och visade ramminnen och ramminnesluckor.   
 
-Man kan säga att ramminnen i denna dator är en modul, för den har en ganska tydlig 
gränssnitt. I det systemet har man gjort att det finns tomma utrymmen bara för att man ska 
kunna installera ytterligare en ramminne till för att öka sitt prestanda. Leverantör av de här 
modulerna, levererar till alla leverantörer. Då är HP i det här fallet tvungen att skapa 
utrymmen som passa till just de här modulerna från dessa leverantörer.  
 
-Om man vill ha dubbel prestanda i sin dator måste man ha en till utrymmen för modulen. 
Det är en form av modularisering, att man skalar i multipler. En annan typ av modularisering 
är att man skalar i storleken, dvs fortfarande samma gränssnitt men olika storlek.  
 
- Elektroniken är tvungna att använder sig av underleverantörer, för det är ingen som kan 
alla de här teknikerna. HP är inte expert på alla delar i en dator, men HP är en integratör. 
Det är bra att har en leverantörs marknad, som har moduler med definierad gränssnitt, så 
att integratörer kan bygga sina produkter utifrån dessa gränssnitten. 
 
-Motkraft för bärbara datorer skulle vara mindre modulär än stationära datorer är storleken. 
Om man vill tillverka tunnare och tunnare datorer så kanske inte finns leverantörer som har 
de modulerna som passa i systemet. Då måste producenter/företag/tillverkare göra egna 
komponenter. Kostnaden är en viktig faktor i det fallet och ett sätt att spara kostnader kan 
vara integrering, i stället för separata 
delar, integrera dem på ett enda kretskort. Man sparar delar på det sättet, men det är inte 
lika skalbar längre. Det är en balansgång. Balansera mellan hur mycket vill man minska, och 
integrera. Minska antal komponenter och optimera hur mycket vill man förberedda för 
skala olika varianter. 
 
2. I vilken grad är dagens bärbara datorer modulariserade?  
 
-Jag tycker de är modulariserade i hög grad. Frågan är, om de är modulariserade utifrån 
leverantörs tillgänglighet av moduler, eller om de är modulariserade utifrån integratörs 
behov av moduler. Elektronik beroende på hur stor du är som integratör.  Stora företag som 
Apple kan bestämma hur modulerna ska ser ut. Mindre företag är beroende av de 
modulerna som finns på marknaden och måste skapa sitt produkt utifrån de tillgängliga 
modulerna.  
 
-Hela dator industrin har förändrat från vertikalt, att ett företag (IBM) gjorde alla 
komponenter, till horisontellt, att en dator består av delar från flera olika leverantörer.  
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3. Vilken grad av modularisering tror du är lämplig för bärbara datorer? Vilken metod 
skulle du rekommendera för att analysera detta? 
 
-Det beror på vilka egenskaper bärbara datorer behöver för att bemöta olika kundgruppers 
behov, samt hur många komponenter den har och hur de är kopplade till dessa egenskaper. 
Det som är viktigt är att kartlägga det som gör att produkten uppnå marknads behov, mot 
den komponenten som finns i produkten. För varje modul behöver man beskriva vilka 
egenskaper den har som driver varians.  
 
4. Vilken typ av moduler ser du som mest troliga på bärbara datorer? Interna eller 
externa moduler?  
 
-Whitney från MIT beskrev processen mellan modularisering och integrering med en 
oändlighetstecken. Alla produkter befinner sig i denna process och gå runt i denna loopen 
av integrering och modularisering, beror på när i tiden man titta på dessa produkter. Om 
man tittar 20 år tillbaka när de första hemmadatorer kom, de stora klossar som folk kunde 
skruva upp satte in ny grafikkort. De var otrolig modulär. De var konsekvenser av de första 
datorerna var så pass integrerad så att fabrikanter gjorde sina datorer mer modulär, därmed 
kunde öka sitt marknadsandel. Helt plötsligt blev alla datorer modulära.  Sedan vill folk har 
snygga datorer, då gjordes datorer mer integrerad, mindre och kompakt. Tills kunderna har 
upplevat att dator är snygg och slim, men så fort man ändra sitt beteende och behov, så 
kommer man behöva att köpa en ny dator. Så det här kommer förmodligen att gå runt i allt 
evighet. Det  beror på teknikens möjligheter eller beteende av människor.  
 
5. Vilka hinder finns det för modularisering av bärbara datorer idag?  
 
-Det finns inte nåt riktigt hinder, det gäller att tolka modularisering på ett rätt sätt. 
Modularisering är inte alltid ett extrem, modularisering är en balans. Beroende på hur 
mycket man vill kompromissa, kanske storlek, på grund av att man skulle kunna dela med 
flera moduler mellan olika varianter av produkter, så skulle produkten kanske inte bli lika 
slim och liten. Det skulle kunna vara begränsning för modularisering. Man själv väljer vad 
man tycker är viktigast. Kompakthet är naturlig begränsning för modularisering. 
Elektroniken minska storlek per prestanda exponentiell. Det är mycket mer möjligt att 
skapa moduler när fysiska plasten är inte längre en begränsning.  
 
6. Tror du bärbara datorers avfallsmängd skulle påverkas positivt om de var mer 
modulariserade?  
 
-Ja, i teori i alla fall, sedan är det frågan om prakten kommer att kunna klara av den 
utmaningen att montera ner de olika datorerna. För att ta isär dator kräver mycket tid, men 
om den är modulära, då är det mycket lättare att ta isär den. Modularisering kan bidra att 
de delar som klara av längre livslängd, kan användas den längre livslängden om en 
infrastruktur finns för att leverera bättre moduler för dem moduler som behöver bytas ut.  
 
Standardiserade gränssnitt gör att det blir mycket lättare att ta isär produkten.   
 
7. Tror du att en mer modulariserad dator lättare skulle kunna återproduceras?  
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-Om man har en integrerad produkt, då finns det ingen chans att man kan återproducera 
denna dator. Man måste ta ned den på skruv och mutter nivå, eller ”down cykling” för att 
använda råmaterial till återproduktionen. Om man skulle göra det mer modulärt, då skulle 
man kunna hitta tillbaks till moduler som skulle kunna gå att återproducera. Jag tror att 
modularisering är nyckeln till att man kan komma åt de olika delar på ett enkelt sätt. 
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