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Sammanfattning 

Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt och det utfördes med ÅF som 
uppdragsgivare. Syftet med examensarbetet var att utveckla en produkt som främjar 
källsortering inom sjukvården och arbetet genomfördes i samarbete med Locum som är 
fastighetsförvaltare för sjukhus i Stockholms län.  

Examensarbetet fokuserade på att utveckla en användaranpassad produkt som motiverar 
användaren till att källsortera. För att uppnå detta inleddes arbetet med bakgrundsstudie för att 
definiera kunden och för att erhålla kunskap om avfallshantering inom sjukvården. 
Bakgrundsstudien bestod av litteraturstudie, sjukhusbesök och intervjuer, och utifrån den 
insamlade informationen genererades idéer kring hur avfallshanteringen inom sjukvården kan 
förbättras. 

Idégenereringen resulterade i flera olika konceptförslag som baserades på olika 
problemområden. Det som var gemensamt för samtliga förslag var ett informativt gränssnitt 
som bidrar till att det blir lätt att sortera rätt. Konceptförslagen utvärderades mot användare 
och andra intressenter, och med hjälp av deras åsikter genomfördes ett konceptval där det 
beslutades att sorteringsvagnskonceptet skulle vidareutvecklas. Avsikten med 
sorteringsvagnen var att öka tillgängligheten för källsortering. Genom utvärdering av 
konceptet identifierades kundbehov och utifrån dem utvecklades EASE. 

EASE, som består av ett bordsfäste och en källsorteringspåse, möjliggör källsortering nästan 
överallt på sjukhusen genom att produkten kan fästas på olika bord, hyllor och vagnar. 
Fördelar med EASE är att den är enkel att använda samt att den inte är lika platskrävande som 
befintliga källsorteringslösningar. Genom detaljerad konstruktion av EASE utvecklades en 
produkt med hög funktionalitet. Konstruktionsarbetet innefattade bland annat materialval, 
hållfasthetsanalys, design och val av tillverkningsmetod, och detta resulterade i en produkt 
som uppfyllde krav från både användare och konstruktörer. 
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Abstract 
This master thesis is a product development project that was performed with ÅF as employer. 
The purpose of the thesis was to develop a product that promotes recycling within healthcare 
and the work was performed in collaboration with Locum that is a real estate manager for 
hospitals in Stockholm County.  

The focus of this thesis was to develop a user-friendly product that motivates the user to 
recycle. To achieve this, the work started with a background study to define the customer and 
to obtain knowledge about waste management within healthcare. The background study 
consisted of literature study, hospital visits and interviews. Based on the collected information 
ideas were generated about how waste management within health care can be improved. 

The idea generation resulted in several concept proposals based on different problem areas. 
The common thing for all the proposals was an informative interface which makes it easy to 
sort correctly. The concept proposals were evaluated against users and other stakeholders, and 
with the help of their opinions a concept selection was made. It was decided that the sorting 
trolley concept would be further developed. The purpose of the sorting trolley was to increase 
the availability of recycling. Customer needs were identified through evaluation of the 
concept and based on those needs EASE was developed. 

EASE, consisting of a table bracket and a recycling bag, can be attached to different tables, 
shelves and trolleys and therefore enables sorting almost everywhere in the hospitals. The 
benefits of EASE are that it is easy to use and not as bulky as existing recycling solutions. 
Through detailed construction of EASE a product with high functionality was developed. The 
construction work included among other things choice of material, stress analysis, design and 
choice of manufacturing method. This resulted in a product that met demands of both users 
and constructors. 
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1. Introduktion 

Den här rapporten beskriver ett examensarbete som genomfördes av två studenter på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetets omfattning var 30 högskolepoäng och 
det utfördes under vårterminen 2012. Det här kapitlet innehåller bakgrund och 
problembeskrivning, syfte, mål, avgränsning samt metodbeskrivning. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Om hela världsbefolkningen skulle leva som svenskar gör idag skulle det behövas tre jordklot 
för att täcka den totala naturresursförbrukningen (WWF, 2010). Detta visar att det krävs 
förändring för att uppnå hållbar utveckling. 

Detta examensarbete handlar om produktutveckling för att förbättra källsortering och 
avfallshantering inom sjukvården, och på så sätt bidra till en hållbar utveckling. ÅF, ett 
ledande teknikkonsultföretag, var uppdragsgivare för examensarbetet. Företaget är organiserat 
i fyra olika divisioner; Energy, Industry, Infrastructure och Technology (ÅF, 2011). 
Technologydivisionen erbjuder lösningar och konsulttjänster inom bland annat 
produktutveckling, och det var inom den divisionen som examensarbetet genomfördes. 

Utgångspunkten för examensarbetet var Miljöutmaning 2016 (Stockholms läns landsting, 
2011), ett miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting. Programmet innefattar 
miljömål som ska vara uppnådda 2016, och det är uppdelat i tre olika miljömålsområden; 
Klimateffektivt, Resurseffektivt och Hälsofrämjande miljöarbete. Inom området 
Resurseffektivt finns ett delmål, se Figur 1, som visar att källsortering och avfallshantering är 
en viktig del i Stockholms läns landstings miljöarbete.  

 
Figur 1. Delmål 10 i Stockholms läns landstings miljöpolitiska program. 

Locum, en av Sveriges större fastighetsförvaltare, ägs av Stockholms läns landsting och utgår 
därför från Miljöutmaning 2016 i sitt miljöarbete (Locum, 2011). Bland Locums hyresgäster 
dominerar sjukvården i Stockholms län och därför var företaget engagerade i det här 
examensarbetet som bestod av att ta fram en produkt som underlättar källsortering och 
avfallshantering inom sjukvården. 

• År 2016 ska materialåtervinningsgraden i landstingsfinansierad 
verksamhet vara minst 25 procent och matavfall ska samlas in för 
att möjliggöra biogasproduktion. Under 2012 ska landstinget ta 
fram en gemensam avfallsminimeringsplan och ett gemensamt 
redovisningssystem för avfall (Stockholms läns landsting, 2011).

Delmål 10. Minska mängderna avfall och förbättra 
avfallshanteringen. 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utveckla en produkt som främjar källsortering inom 
sjukvården. Produkten ska bidra till en resurseffektiv sjukvård, vilket är en del av 
Miljöutmaning 2016. 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är: 

– att genomföra litteraturstudie och användarundersökning angående källsortering och 
avfallshantering inom sjukvården 

– att ta fram flera olika konceptförslag som underlättar källsortering och 
avfallshantering inom sjukvården 

– att konstruera en produkt och tillverka en prototyp 
– att lösningen ska vara anpassad till användaren och motivera användaren till att 

källsortera 
– att lösningen ska vara lättförståelig och ha hög funktionalitet 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet avgränsades för att tydliggöra vad som ingår och vad som inte ingår i 
projektet. Dessa avgränsningar beskrivs nedan.    

– Examensarbetet innefattar endast utvärdering och analys av de fyra största sjukhusen 
som förvaltas av Locum; Danderyds Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t 
Görans Sjukhus och Södersjukhuset. Arbetet beaktar inte hur källsortering och 
avfallshantering fungerar på andra sjukhus.  

– Examensarbetet innefattar granskning av kostnader vid viktiga frågeställningar, men 
det genomförs inte en fullständig kostnadsanalys på produkten. 

– Examensarbetet ska resultera i konstruktionsunderlag för en produkt samt en prototyp 
som visualiserar produktens funktioner och utseende, men arbetet innefattar inte 
marknadsföring och produktion av produkten.  

1.5 Metodbeskrivning 
För att uppnå målen med examensarbetet var det betydelsefullt att ha kontinuerlig 
kommunikation med användarna och med hjälp av deras åsikter utveckla en produkt med högt 
kundvärde. Arbetssättet utgick därför från Värdemodellen (Value Model), som är en 
arbetsmodell för att genomföra projekt där förmågan till precision, snabbhet och nyskapande 
är förutsättningar för att lyckas. Värdemodellen består av tre processer; Kundvärde, Lag och 
Projekt.  

– Kundvärde är en huvudprocess som syftar till att skapa nöjda kunder genom att 
utveckla, tillverka, marknadsföra och leverera en produkt utifrån en uppskattning av 
kundernas framtida behov. 

– Lag är en stödprocess med avsikt att skapa nöjda medarbetare och ett framgångsrikt 
lag.  

– Projekt är en stödprocess som har som mål att skapa nöjda ägare och beställare. 
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Nedan beskrivs arbetssättet, delvis baserat på Värdemodellen, som användes under 
examensarbetet för att ta fram en produkt med högt kundvärde. 

Den första delen av examensarbetet var att göra en bakgrundsstudie för att definiera kunden. 
Med hjälp av den informationen identifierades kundbehov och problemområden, som var 
utgångspunkten för idégenereringen. Under idé- och konceptgenereringen skapades och 
utvecklades många nyskapande förslag som utvärderades mot både användare och 
konstruktörer för att möjliggöra ett motiverat konceptval. Det valda konceptet 
vidareutvecklades mot kundernas behov och detta ledde till en användaranpassad lösning. 
Nästa steg var att konstruera produkten och startpunkten för konstruktionsarbetet var att 
utforma kravspecifikation och riskanalys utifrån inhämtad information. Det fortsatta 
konstruktionsarbetet innefattade materialval, hållfasthetsanalys, design, tillverkningsmetod 
och ritningsunderlag. Kontinuerligt genom hela arbetet framställdes olika typer av prototyper 
som testades och utvärderades för att identifiera förbättringsmöjligheter. 

Arbetssättet bestod av mycket undersökningar, utvärderingar, analyser och tester för att 
möjliggöra framtagning av en produkt som överrensstämmer med kundernas behov och 
önskemål samt för att möjliggöra ständiga förbättringar av produkten. Metoder och verktyg 
som användes under examensarbetet beskrivs i Figur 2.  

 

• Brainstorming är en metod för att generera kreativa lösningar på ett problem.  
Metoden kombinerar en avslappnad och informell inställning till problemlösning 
med lateralt tänkande, som handlar om att hitta nya infallsvinklar på ett 
problem (Mind Tools).

Brainstorming

• CES EduPack är en programvara som tillhandahåller information om material 
och processer. Programmet består av en omfattande databas med material‐ och 
processinformation samt strukturerade metoder för att jämföra material och 
välja dem för tekniska tillämpningar (Granta).

CES EduPack

• CJM är en metod som visualiserar vardagliga användarupplevelser av en tjänst. 
Kartläggning av kundresor är en av de enklaste och mest effektiva metoderna 
för att förstå tjänster och brister i tjänster samt för att identifiera och utforma 
möjligheter till förbättring och innovation (Engine service design).

Customer Journey Mapping
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• Direktobservation är en forskningsmetod som syftar till att söka kunskap om 
människor och sociala grupper i deras naturliga sammanhang. Metoden bygger 
på att undersökaren finns på plats och gör iakttagelser utifrån vad folk gör, och 
inte utifrån vad folk säger (Esaisson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2010).

Direktobservation

• Eliminationsmatris är en metod som används vid konceptval för att sålla bort 
alternativ som inte uppfyller grundläggande krav. Metoden används därför ofta i 
konceptvalets första steg för att reducera antalet alternativ (KTH).

Eliminationsmatris

• Funktionsträd används för att generera lösningar till funktioner på ett 
hierarkiskt sätt. Funktionsträdet anger och visualiserar vad som behöver göras 
och hur detta kan göras (Summers).    

Funktionsträd

• Kesselringmatris är en metod som används för att utvärdera och jämföra olika 
alternativ mot varandra. Alternativen utvärderas utifrån viktade kriterier genom 
poängsättning av hur väl de olika alternativen uppfyller respektive kriterium 
(KTH).

Kesselringmatris

• Konceptgenereringstabellen är en metod som används för att generera 
lösningar till väldefinierade delproblem. Metoden tydliggör flera lösningsförslag 
till respektive delproblem och då kan lösningar kombineras optimalt för att 
uppnå bra resultat (KTH).

Konceptgenereringstabell

• En kravspecifikation skapas för att definera vad en produkt ska uppfylla för att 
motsvara  behov och önskemål från kunderna och marknaden. 
Kravspecifikationen säkerhetsställer att produktkraven förstås av samtliga som 
arbetar med produkten (ProjectConnections).

Kravspecifikation
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Figur 2. Metoder och verktyg som användes under examensarbetet. 

1.5.1 Validering 
Information, idéer och koncept kontrollerades kontinuerligt mot vårdpersonal och erfarna 
konstruktörer för att bekräfta att informationen var korrekt samt att produkten utvecklades åt 
rätt håll. Flera intervjuer och observationer utfördes för att validera olika konceptförslag. 

• QFD är en metod för att hitta uttalade och outtalade kundbehov från otydliga 
kundbeskrivningar. Metdoen identifierar kvaliteter som imponerar på kunden 
och omvandlar dessa till produktegenskaper. Målet med metoden är uppnå 
kundtillfredsställelse (QFD Institute).

Quality Function Deployment

• Riskanalys är en metod för analysera potentiella riskhändelser. Metoden 
visualiserar riskhändelserna , värderar sannolikhet och konsekvens för 
riskhändelserna samt identifierar möjliga åtgärder (Tonnquist, 2010). 

Riskanalys

• Samtalsintervju är en metod för datainsamling som baseras på öppna 
frågeformuleringar som möjliggör uppföljning och fördjupning inom intressanta 
områden. Metoden fungerar bäst i situationer där undersökaren inte har så 
stora kunskaper (Esaisson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2010).  

Samtalsintervju

• SolidWorks är ett 3D CAD‐program som möjliggör snabb konstruktion av 
produkter och komponenter. Programmet kan bland annat användas till 
mekanisk konstruktion, validering, rörelsesimulering och datahantering (MP 
Engineering).

SolidWorks

• En workshop  är ett möte, med begränsat antal deltagare, gällande ett specifikt 
tema. Workshops är en bra metod för brainstorming, interaktivt lärande, bygga 
relationer och problemlösning (Mind Tools). 

Workshop
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2. Bakgrundsstudie 

För att undersöka hur källsortering och avfallshantering fungerar inom sjukvården samt för att 
möjliggöra identifiering av problemområden inom sjukhusens avfallshantering genomfördes 
en bakgrundsstudie. Det här kapitlet innehåller litteraturstudie och användarundersökning. 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien utfördes genom att fakta samlades in från artiklar, böcker, dokument och 
webbsidor. Informationen som samlades in under litteraturstudien behandlar avfallets 
kretslopp, avfallsfraktioner inom sjukvården samt avfallsstatistik. 

2.1.1 Avfallets kretslopp 
Avfall är föremål, ämnen eller substanser som har slängts eller som är ämnat att slängas. Med 
avfallshantering menas hur avfallet hanteras från uppkomsten till dess att avfallet har 
återvunnits, förbränts eller lagts på deponi. Målet för Sverige är att mängden avfall ska 
minska och att avfallet ska tas tillvara på i så hög grad som möjligt genom materialåtervinning 
och energiutvinning. Riksdagen har satt upp miljömål som säger att Sverige ska ha en 
avfallshantering som inte skadar människans hälsa och som sparar på resurserna (sopor.nu, 
2012). 

EU har beslutat hur avfallet ska tas om hand genom att införa en avfallshierarki, som även 
gäller för Sverige (sopor.nu, 2012). Där anges hur avfall ska prioriteras i samhället och består 
av fem steg: 

1. Avfallsminimering 
2. Återanvändning 
3. Materialåtervinning 
4. Energiutvinning 
5. Deponering 

Om avfallet återvinns går materialet runt i ett slutet kretslopp där det finns flera aktörer 
inblandade. Många produkter omfattas idag av producentansvaret, vilket innebär att 
producenterna ansvarar för att uttjänta produkter omhändertas. Producentansvaret ska 
motivera producenterna att ta fram resurssnåla produkter som ska vara lätta att återvinna och 
som inte innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige omfattar producentansvaret idag åtta olika 
produktgrupper; förpackningar, returpapper, batterier, elektriska och elektroniska produkter, 
radioaktiva produkter, läkmedel, däck samt bilar (Naturvårdsverket, 2011). 

Sorterat avfall transporteras till en så kallad sorteringsanläggning där det granskas för att 
avgöra om avfallet går att återvinna. Sorteringsanläggningen sorterar ut det material som kan 
återanvändas eller återvinnas och resterande avfall går till energiutvinning. Avfall som inte 
kan användas på något annat sätt går till deponi (Enköpings kommun, 2007).  

Avfallet som har sorterats ut för återvinning förädlas och säljs vidare för att användas i nya 
material och förpackningar. Material som återvinns kan skapa nya produkter och samtidigt 
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sänka totalkostnaden genom att undvika dyra framställningar av nya materialråvaror (FTIAB, 
2012).  

2.1.2 Avfallsfraktioner inom sjukvården 
Det finns flera olika avfallsfraktioner som sorteras innan de transporteras bort från sjukhusen. 
Antalet fraktioner som sorteras kan generellt delas in fyra kategorier; förpackningar och 
tidningar, farligt avfall, vårdens specialavfall och övrigt avfall. Vilka fraktioner som sorteras 
på sjukhusen beslutas vid upphandling av avfallsentreprenör och kan därför skilja sig mellan 
olika entreprenörer och tidsperioder.  

Alla fraktioner inom kategorin förpackningar och tidningar är gemensamt upphandlade för 
samtliga sjukhus och hanteras i Locums regi (Locum, 2012). Fraktionerna som ingår i denna 
kategori är: 

– Blandpapper 
– Wellpapp och kartongförpackningar 
– Ofärgade glasförpackningar 
– Färgade glasförpackningar 
– Hårda plastförpackningar 
– Plastfilmsförpackningar 
– Metallförpackningar 

Inom kategorin farligt avfall finns det tre fraktioner som är gemensamt upphandlade för 
samtliga sjukhus men som inte hanteras i Locums regi (Locum, 2012). Dessa tre fraktioner är: 

– Ljuskällor 
– Småbatterier 
– Småelektronik 

Utöver de gemensamt upphandlade fraktionerna hanterar sjukvården andra fraktioner som 
klassificeras inom kategorin farligt avfall. Dessa fraktioner är olika på olika sjukhus, men ett 
exempel är Karolinska Universitetssjukhuset där elektroniskt, kemiskt och radioaktivt avfall 
sorteras (Karolinska Universitetssjukhuset, 2012).  

Inom vården förekommer en unik källsorteringskategori som benämns vårdens specialavfall. 
Hantering av vårdens specialavfall följer tydliga regler och avfallet sorteras i specialanpassade 
behållare (Karolinska Universitetssjukhuset, 2012). Fraktionerna som ingår i denna kategori 
är: 

– Biologiskt avfall 
– Cytostatika & läkemedelsförorenat avfall  
– Skärande/stickande/smittförande avfall  
– Smittförande avfall  

Inom kategorin övrigt avfall finns det tre fraktioner som är gemensamt upphandlade för 
samtliga sjukhus (Locum, 2012). Dessa tre fraktioner är:  
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– Brännbart hushållsavfall  
– Matavfall 
– Tonerkassetter 

2.1.3 Avfallsstatistik 
Danderyds Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Görans Sjukhus samt 
Södersjukhuset ingår i Stockholms läns landsting. Detta innebär att de jobbar mot 
Miljöutmaning 2016 där ett av målen är att materialåtervinningsgraden ska vara minst 25 % år 
2016 (Stockholms läns landsting, 2011).  

Karolinska Universitetssjukhuset har fört statistik på vikten och volymen av återvunnet och 
brännbart avfall. Utifrån dessa uppgifter beräknades källsorteringsgraden för Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna till drygt 20 % under 2010. Källsorteringsgraden definieras som 
mängden källsorterat avfall dividerat på summan av mängden källsorterat avfall och mängden 
brännbart avfall. Wellpapp- och kartongförpackningar är den fraktionen som förekommer 
mest på Karolinska Universitetsjukhuset, se Figur 3 (Karolinska Universitetssjukhuset, 2011). 

 

Figur 3. Källsorterat avfall för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna år 2010. 

Fraktionerna som källsorteras har olika förutsättningar för återvinning. Wellpapp- och 
kartongförpackningar samt blandpapper kan endast återvinnas cirka sju gånger innan 
materialet blir obrukbart, medan metall- och glasförpackningar kan återvinnas hur många 
gånger som helst utan att kvaliteten försämras (sopor.nu, 2012). 

2.2 Användarundersökning 
Sjukhusbesök och intervjuer genomfördes för att få kunskap om avfallshantering inom 
sjukvården. Sjukhusen som besöktes och intervjuades var: 
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– Danderyds Sjukhus (Hemmingsson, 2012) 
– Karolinska Universitetssjukhuset (Johed, 2012) 
– S:t Görans Sjukhus (Öhrn, 2012) 
– Södersjukhuset (Delden, 2012) 

Under sjukhusbesöken visade och förklarade personer från sjukhusens servicegrupper hur 
källsortering och återvinning fungerar på de olika sjukhusen.  Besöken var givande eftersom 
värdefull information om sjukhusens avfallshantering erhölls genom direktobservationer i 
samband med rundturer i lokalerna, och även genom många frågor och svar. Under 
rundturerna iakttogs bland annat sjukhusens avdelningar, miljörum, kulvertar och 
återvinningsstationer. Informationen från sjukhusbesöken dokumenterades genom fotografier 
och anteckningar. 

Intervjuerna genomfördes med miljöansvariga på de olika sjukhusen. Dessa personer hade bra 
översikt över sjukvårdens miljöarbete och genom samtalsintervjuer med öppna 
frågeformuleringar erhölls kunskaper inom många olika områden. Intervjuerna 
dokumenterades genom inspelningar och anteckningar. 

Informationen som erhölls från användarundersökningen, som bestod av sjukhusbesöken och 
intervjuerna, sammanfattas nedan. Denna sammanfattning ger en generell bild av 
avfallshantering inom sjukvården och baseras endast på information från 
användarundersökningen. 

2.2.1 Avdelningar, miljörum och återvinningsstationer 
Samliga sjukhus består av många olika avdelningar, och på varje avdelning är det 
vårdpersonalen som ansvarar för att sortera avfallet. Första steget i avfallshanteringen är att ta 
hand om avfallet där det uppstår. Detta görs genom sorteringsbehållare som vårdpersonalen, 
om det finns tillgängligt utrymme, placerar där det genereras stora mängder avfall samt 
genom att vårdpersonalen går till avdelningens miljörum då avfall ska sorteras. 

På samtliga avdelningar finns ett miljörum, se Figur 4, eller ett rum med liknande funktioner. 
Där töms sorteringsbehållare som finns runtomkring på avdelningarna och där sorterar 
vårdpersonalen allt från förpackningar och blandpapper till vårdens specialavfall. Det finns 
ingen standard för vilka fraktioner som sorteras i miljörummen utan det bestäms efter 
avdelningens behov. Andra skillnader mellan olika miljörum är storleken på rummet samt 
placering av behållare och sorteringsinstruktioner. På avdelningar med små miljörum sorteras 
olika fraktioner i olika rum, och på ett fåtal våningar sorteras wellpapp och kartong utanför 
miljörummen. Miljörummen är ofta kombinerade med antingen sköljrum eller förvaringsrum.  
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Figur 4. Exempel på hur ett miljörum kan se ut på ett sjukhus. 

I samtliga miljörum finns det sorteringsinstruktioner som anger vad som får slängas i de olika 
behållarna. Både behållarna och sorteringsinstruktionerna är placerade där det finns ledigt 
utrymme, och därför ser det ut på olika sätt i olika miljörum.  

Sjukusens servicegrupp ansvarar för tömning av miljörummen. De transporterar det sorterade 
avfallet från miljörummen till sjukhusets återvinningsstation, se Figur 5.  Allt avfall, förutom 
brännbara sopor som slängs i sopnedkast, transporteras till återvinningsstationen med hissar 
och truckar. På återvinningsstationen, som ligger på bottenvåningen, förvaras det sorterade 
avfallet tills det hämtas av olika återvinningsföretag. Avfallet förvaras i stora containrar och 
platskrävande fraktioner komprimeras.  

 
Figur 5. Exempel på hur en återvinningsstation kan se ut på ett sjukhus. 

2.2.2 Olika avfallsfraktioner 
Inom sjukvården sorteras många olika fraktioner och det finns flera varianter på 
sorteringsbehållare, se Figur 6. Avdelningarna väljer vilken typ av behållare som ska 
användas till respektive fraktion. De mindre behållarna används ofta till mindre 
volymkrävande fraktioner som exempelvis glas, metall och batterier. Dessa behållare finns 
antingen runtomkring på avdelningen eller i miljörummen, och de är ofta placerade under 
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bord eller på hyllor. Det är även vanligt att behållarna är placerade på ställningar med hjul för 
att möjliggöra enkel förflyttning, vilket underlättar bland annat städning. Större behållare med 
hjul används till volymkrävande fraktioner som papper och framförallt kartong. Färgerna på 
behållarna är vanligen anpassade efter fraktionstyp, men i vissa fall sorteras olika fraktioner i 
behållare med samma färg. 

 
Figur 6. Exempel på olika sorteringsbehållare. 

En avfallstyp som sorteras i speciella behållare är vårdens specialavfall som består av 
biologiskt avfall, cytostatika & läkemedelsförorenat avfall, skärande/stickande/smittförande 
avfall samt smittförande avfall. Biologiskt avfall sorteras i svarta behållare medan de andra tre 
fraktionerna sorteras i gula behållare, se Figur 7. Hantering av vårdens specialavfall måste 
följa tydliga regler och det sorteras i säkra behållare som måste förslutas och märkas med 
etiketter. Vårdpersonalen ansvarar för att behållarna är stängda och märkta, vilket de måste 
vara för att servicegruppen ska få hämta detta avfall. 

Det genereras mycket skärande/stickande/smittförande avfall vid vård av patienter och därför 
har vårdpersonalen vid behov en gul behållare lättillgänglig vid patientbesök. Vanligtvis 
används en så kallad stickvagn vid patientbesök för att möjliggöra enkel sortering av bland 
annat kanyler. Cytostatika & läkemedelsförorenat avfall, skärande/stickande/smittförande 
avfall och smittförande avfall hämtas från miljörummen och därefter förvaras det kylt på 
återvinningsstationen. Biologiskt avfall förvaras inte i miljörummen, utan vårdpersonalen 
ringer till servicegruppen då detta avfall ska hämtas. Då transporteras det direkt till 
återvinningsstationen där det förvaras fryst. Därifrån transporteras vårdens specialavfall till 
förbränningsanläggningar i Uppsala. Vårdens specialavfall utgör en stor kostnad för 
sjukhusen. Avfallet debiteras efter vikt och en fast kostnad per behållare. 

 
Figur 7. Exempel på behållare för vårdens specialavfall. 
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Matavfall är en fraktion som ska börja sorteras på många sjukhus. En anledning till att det 
satsas på matavfallssortering inom sjukvården är att ett av målen i Miljöutmaning 2016 är att 
landstingsfinansierad verksamhet ska samla in matavfall för att möjliggöra biogasproduktion. 
Sjukhusen som sorterar matavfall samlar matavfallet i behållare med papperssäckar och 
därefter förvaras avfallet kylt på återvinningsstationen tills det hämtas av sopbilar. 

2.2.3 Miljöinformation inom sjukvården 
Sjukhusens miljöansvariga ansvarar för att nå ut till alla medarbetare med information och 
uppdateringar angående avfallshantering inom sjukvården. Alla avdelningar har en 
miljöinformatör som kommunicerar med sjukhusets miljöansvariga, och det är 
miljöinformatörerna som ansvar för att informera sina avdelningar om sjukhusets miljöarbete. 

För att kommunikationen och informationsöverföringen ska fungera mellan alla medarbetare 
är det viktigt med tydliga riktlinjer och instruktioner. Ett återkommande citat från intervjuerna 
var: ”det ska vara lätt att göra rätt”. Vårdpersonalen är intresserad av återvinning och de 
följer ofta lättförståeliga instruktioner, men vid otydliga förklaringar eller stora förändringar 
kan det uppstå missförstånd. Därför är det viktigt att förändringsförslag utvärderas ordentligt 
innan de genomförs. 

Sjukhusens miljöansvariga vill ha mer kommunikation med fastighetsförvaltaren för att kunna 
analysera hur sjukhusen kan förbättra sitt miljöarbete. Tydligare statistik på hur mycket 
sjukhusen återvinner av de olika fraktionerna och mer information angående vilka problem 
och möjligheter som finns inom sjukvårdens avfallshantering skulle underlätta 
förbättringsarbetet. 
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3. Idé- och konceptgenerering 

Med hjälp av informationen från bakgrundsstudien genererades idéer och koncept för att 
underlätta källsortering och avfallshantering inom sjukvården. Det här kapitlet innehåller 
problemområden, idégenerering, konceptförslag, konceptutvärdering och konceptval. 

3.1 Problemområden 
Från bakgrundsstudien, som bestod av litteraturstudie och användarundersökning, 
identifierades flera olika problemområden inom sjukvårdens avfallshantering. Dessa 
problemområden beskrivs nedan. Det ska dock poängteras att samtliga sjukhus hade 
fungerande system för avfallshantering.  

 Engångsartiklar 
Inom sjukvården är det vanligt med engångsartiklar, och problemet med det är att det 
ger stora mängder avfall. Anledningen till att det är vanligt med engångsartiklar inom 
sjukvården är att det ofta finns krav på renlighet, och inom sjukvården är det självklart 
att patienten kommer i första hand. 

 Information & kunskap 
Problemområdet handlar om att information angående sjukvårdens avfallshantering är 
otydlig och svårförståelig samt att det saknas kunskap om källsortering hos 
vårdpersonalen. Detta bidrar till att vårdpersonalen i vissa fall inte vet var de ska 
slänga sitt avfall och även att avfallet ibland slängs i fel behållare.   

 Matavfall 
Alla sjukhus ska börja sortera matavfall för att möjliggöra biogasproduktion. Detta är 
ett nytt område för flera sjukhus och därför finns det behov av förslag på effektiv 
hantering av matavfall. 

 Platsbrist 
Ett genomgående problem på alla sjukhus är att det inte finns tillräckligt med 
utrymme, vilket resulterar i platsbrist på avdelningarna, i miljörum och på 
återvinningsstationer. Platsbristen försvårar källsorteringen samtidigt som den bidrar 
till minskad motivation till att källsortera.  

 Standardisering 
Ett stort problem inom sjukvårdens avfallshantering är att alla miljörum är olika. Det 
finns ingen standardiserad utformning av miljörummen, och inget bestämt 
tillvägagångssätt för placering av sorteringsbehållare och sorteringsinstruktioner. 
Följden av detta är att alla avdelningar skapar egna lösningar i miljörummet, vilket 
bidrar till stora skillnader mellan olika miljörum. Konsekvenserna av detta problem är 
att det skapar otydlighet kring källsortering. De flesta miljörummen är stökiga och det 
kan vara svårt att förstå vad som ska sorteras i de olika behållarna. 
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 Tillgänglighet 
Problemområdet handlar om att det inte finns möjlighet att källsortera överallt på 
sjukhusen. Varje avdelning har ett miljörum och utplacerade sorteringsbehållare för att 
möjliggöra källsortering, men det är inte lättillgängligt för vårdpersonalen då de tar 
hand om patienter eller är upptagna med andra arbetsuppgifter. Bristen på 
tillgänglighet för källsortering bidrar till att de blir svårt för vårdpersonalen att 
källsortera när de har många andra uppgifter som måste genomföras.  

 Vårdens specialavfall 
Det finns två olika problemområden inom hantering av vårdens specialavfall. Ett 
problem är att behållarna för vårdens specialavfall är svåra att stänga, och ibland 
behöver vårdpersonalen placera en liten behållare i en stor behållare för att möjliggöra 
korrekt förslutning. Detta är tidskrävande för vårdpersonalen samtidigt som det ger 
ökad materialförbrukning. Ett annat problem är att det slängs material i behållare för 
vårdens specialavfall som kan sorteras i andra behållare. Detta ger stora kostnader för 
sjukhusen eftersom sjukhusen debiteras för vikten på vårdens specialavfall. 

3.2 Idégenerering 
Utifrån problemområdena genererades idéer för hur problemen kunde åtgärdas. 
Idégenereringen började med att tänka fritt kring valfria problemområden. Idéer skapades 
med hjälp av brainstorming och baserades på fakta som samlades in under bakgrundstudien. 
För att öka kreativiteten under brainstormingfasen sattes inga krav eller begränsningar på hur 
idéer togs fram.  

Idégenereringens nästa fas bestod av en idégenereringsworkshop. Workshopen syftade till att 
öka innovationsförmågan och nytänkandet samtidigt som den bidrog till granskning och 
diskussion av idéerna från brainstormingfasen. Idégenereringsworkshopen utfördes 
tillsammans med fem stycken externa intressenter som bidrog med synpunkter från olika 
perspektiv. Workshopen delades in i tre steg där deltagarna fick tillgång till mer information 
om projektet efter varje steg. Syftet med denna metod var att börja idégenerera helt fritt för att 
få fram många innovativa idéer. Därefter avgränsades idégenereringen till de identifierade 
problemområdena för att främja utveckling av idéer mot användarens behov. Workshopen 
avslutades med att idéerna sammanställdes, se Tabell 1, samt att för- och nackdelar med de 
olika idéerna diskuterades.  
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Tabell 1. Sammanställning av idéer som skapades under idégenereringen. 

Idéer som skapades under idégenereringen 

Behållare för vårdens specialavfall med utbytbar innerpåse 

Behållare för att underlätta förvaring och hantering av matavfall 

Moduluppbyggd behållare för olika fraktioner som ska vara lätt att transportera 

Vagn med källsorteringsbehållare för olika fraktioner 

Små miljöstationer som placeras där det finns behov på avdelningen 

System som registrerar och meddelar om behållarna är fulla eller om något slängts fel 

Apparat som kan känna av och meddela vilka material en produkt består av 

Streckkodsläsare som kan skanna in produkter för att kunna meddela hur de ska sorteras 

Sopnedkast för att slänga källsorterade fraktioner 

Små sopnedkast placerade runt om i avdelningen där källsorterat material slängs 

Hiss som är inredd som ett miljörum där personalen kan källsortera på sitt våningsplan  

Liten hiss i miljörummet som kan transportera samtliga fraktioner till återvinningsstationen 

Källsorteringssystem som består av olika moduler som kan anpassas till användarens behov 

Apparat som kan trycka ihop materialet som källsorteras i miljörummet 

Standardiserat miljörum som är användarvänligt genom tydliga färger och symboler 

Luckor i dörren till miljörummet där material kan slängas för att hamna i behållare bakom dörren 

Modul som sorterar det slängda materialet på ett enkelt sätt 

3.3 Konceptförslag 
Flera olika koncept togs fram genom utvärdering, vidareutveckling och sammanslagning av 
idéerna från idégenereringen. Nedan presenteras de olika konceptförslagen. 

3.3.1 Källsorteringsnedkast 
Det här konceptet handlar om att använda nedkast för källsortering. Sjukhusen använder idag 
nedkast för tvätt och sopor, men liknande nedkast kan användas för flera fraktioner. 
Källsorteringsnedkastet är svårt att implementera i befintliga fastigheter, men konceptet riktar 
sig framförallt mot nybyggen och möjligen mot ombyggnationer . 

Genom att använda källsorteringsnedkast minskar platsbehovet för att förvara sorterat 
material på avdelningarna. Källsorteringsnedkastet medför även att servicegruppen inte 
behöver åka upp till samtliga avdelningar för att tömma sorteringsbehållarna. Nedkasten kan 
antingen placeras enbart i miljörummen eller på flera platser på avdelningen. Största fördelen 
med källsorteringsnedkastet, förutom att det minskar platsbehovet, är att det möjliggör 
standardisering av avfallssortering. Genom att ha standardiserade källsorteringsnedkast 
överallt på sjukhuset blir det enkelt för användaren att sortera rätt. 
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Källsorteringsnedkastet kan vara utformat på olika sätt, och här presenteras exempel på två 
idéer, se Figur 8. Den första idén handlar om att utöka antalet nedkast. Istället för att använda 
nedkast för endast tvätt och sopor, som sjukhusen gör idag, kan det finnas flera nedkast för 
många olika fraktioner. Där kan avfall slängas och transporteras direkt till olika behållare i 
återvinningsstationen. För att vårdpersonalen ska slänga avfallet i rätt nedkast ska det finnas 
förklarande symboler och tydliga färger på samtliga nedkast. 

Den andra idén handlar om att använda ett nedkast för samtliga fraktioner, och då 
transporteras alla olika fraktioner genom samma rör. Fördelen med detta är att det minimerar 
material- och utrymmesbehovet för nedkastet. För att de olika fraktionerna ska sorteras i olika 
behållare i återvinningsstationen trycker användaren på en knapp innan avfallet slängs. Då 
vrids nedre delen av röret så att avfallet hamnar i rätt behållare. Knappsatsen ska ha 
förklarande symboler och färgkodning för att minska risken att användaren trycker på fel 
knapp. 

 
Figur 8. Två exempel på hur källsorteringsnedkastet kan utformas. 

3.3.2 Mobil källsorteringsbehållare 
Det här konceptet är en behållare som ökar tillgängligheten för källsortering, se Figur 9. 
Behållaren ska vara uppbyggd av flera lådor eller fack för att möjliggöra sortering av olika 
fraktioner. Vårdpersonalen ska kunna använda behållaren direkt när de behöver sortera avfall, 
och den bör därför finnas i samtliga rum som genererar avfall. Behållaren töms i miljörummet 
när den är full, och därför ska den vara mobil och lätt att tömma. Källsorteringsbehållaren ska 
ha ett tydligt gränssnitt mot användaren som bidrar till att det blir enkelt att sortera rätt. 

Den största fördelen med den mobila källsorteringsbehållaren är att den gör det möjligt att 
källsortera överallt på sjukhuset, vilket leder till att vårdpersonalen inte behöver gå till 
miljörummet lika ofta. Behållaren kan vara uppdelad i olika moduler för att möjliggöra 
fraktions- och storleksanpassning efter olika avdelningars behov.  
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Figur 9. Exempel på hur den mobila källsorteringsbehållaren kan utformas. 

3.3.3 Modulbaserat källsorteringssystem 
Det här konceptet ska möjliggöra enkel sortering i miljörummen och det består av flera 
moduler som kan kopplas ihop med varandra, se Figur 10. Systemet ska vara enkelt att 
anpassa till olika avdelningars behov genom att de olika modulerna kan sammankopplas på 
valfritt sätt. Då kan användaren välja utformning och storlek på systemet samt vilka fraktioner 
som ska sorteras.   

Konceptet bygger på ett tydligt gränssnitt mot användaren. Gränssnittet ska, genom 
exempelvis förklarande symboler och färgkodning, göra det enkelt för användaren att sortera 
rätt. Källsorteringssystemet ska även vara enkelt att hantera för servicegruppen, vilket innebär 
att montering och tömning ska kunna ske lätt och snabbt.   

De största fördelarna med det modulbaserade källsorteringssystemet är att det möjliggör 
standardisering av befintliga miljörum och att gränssnittet ger tydlig information till 
användaren. Även fast befintliga miljörum är utformade på olika sätt kan det modulbaserade 
konceptet implementeras överallt, och det gör det möjligt att skapa standardiserade miljörum 
som är anpassade till användaren. 

 
Figur 10. Exempel på hur det modulbaserade källsorteringssystemet kan utformas.  

3.3.4 Sorteringsvagn 
Det här konceptet är en vagn som möjliggör källsortering överallt på sjukhuset, se Figur 11. 
Sorteringsvagnen är enkel att flytta och transportera, vilket bidrar till att källsortering blir 



18 
  

tillgängligt i alla olika rum på avdelningen. Vagnen har flera olika behållare för att möjliggöra 
sortering av olika fraktioner, och den töms av vårdpersonalen i avdelningens miljörum.  

Den största fördelen med sorteringsvagnen är att den ökar tillgängligheten för källsortering, 
vilket bidrar till att vårdpersonalen inte behöver gå till miljörummet lika ofta. En annan fördel 
med sorteringsvagnen är att den, genom exempelvis tydliga symboler och färger, ska göra det 
enkelt för användaren att sortera rätt.  

Sorteringsvagnen kan vara utformad på flera olika sätt. Behållarna kan antingen placeras på 
vagnen eller vara integrerade i vagnen, och vagnen kan antingen användas enbart för 
källsortering eller vara kombinerad med andra funktioner. Kraven på sorteringsvagnen, för att 
den ska vara användarvänlig, är att den ska vara enkel att förflytta och tömma. 

 
Figur 11. Exempel på hur sorteringsvagnen kan utformas. 

3.3.5 Övriga koncept 
Här beskrivs koncept och idéer som inte har utvecklats lika mycket som ovanstående koncept.  
Dessa koncept är riktade mot enstaka problemområden, medan samtliga ovanstående koncept 
är kopplade till flera olika problemområden. 

 Förpackningskomprimerare 
Produkt som trycker ihop platskrävande avfall, och på så sätt minskar platsbehovet i 
miljörummen. 

 Matavfallsbehållare 
Behållare för att underlätta förvaring och hantering av matavfall. 

 Materialavkännare 
Produkt som identifierar vilket material avfallet består av. Det kan till exempel vara en 
streckkodsläsare som vårdpersonalen kan använda för att ta reda på var avfallet ska 
slängas. Detta förutsätter att det finns streckkoder, eller QR-koder, som innehåller 
sorteringsinformation. 

 Miljöhiss 
Hiss som används för källsortering av samtliga fraktioner. Miljöhissen kan användas 
istället för att ha ett miljörum på varje avdelning. Detta skulle ge ett standardiserat 
miljörum samtidigt som servicegruppen inte skulle behöva åka upp till avdelningarna 
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för att hämta det sorterade avfallet. För att det här konceptet ska fungera krävs någon 
typ av tillfällig förvaring på avdelningarna, men det behövs inte stora miljörum. 

 Minihiss 
Liten hiss som används för att transportera avfallet från miljörummet till 
återvinningsstationen. Med minihissen kan allt avfall, även vårdens specialavfall, 
transporteras direkt till sjukhusets återvinningsstation. Detta skulle leda till att 
servicegruppen aldrig behöver åka upp till avdelningarnas miljörum.  

 Sensorsystem 
System som registrerar om källsorteringsbehållarna i miljörummet är fulla eller om 
avfallet sorteras felaktigt. Detta skulle effektivisera servicegruppens arbete, eftersom 
de inte skulle behöva åka upp till miljörummen för att kontrollera om behållarna 
behöver tömmas. 

 Specialavfallsbehållare 
Behållare för vårdens specialavfall som har en utbytbar innerpåse. Påsen ska vara 
hållbar och kunna förslutas säkert, och på så sätt uppfylla säkerhetskraven som finns 
för vårdens specialavfall. Innerpåsen slängs varje gång, men det yttre kärlet används 
flera gånger. Detta kan spara pengar för sjukhusen samtidigt som det är bra för miljön.   

3.4 Konceptutvärdering 
För att gå vidare med något av konceptförslagen behövde dessa utvärderas. Utvärderingen 
gjordes med hjälp av flera intressenter; fyra miljöansvariga från varsitt sjukhus, två 
miljöcontrollers från Locum och fem konsulter från ÅF.  

Feedback på konceptförslagen erhölls från varje intressent med hjälp av intervjuer. 
Utvärderingen utfördes genom att konceptförslagen skickades ut till intressenterna en vecka 
innan intervjuerna, så att intressenterna skulle få tillräckligt med tid att reflektera över 
konceptförslagen. Nedan presenteras en sammanställning av feedbacken för 
problemområdena och konceptförslagen. 

3.4.1 Problemområden 
Feedbacken som återgavs på de identifierade problemområdena baserade sig mestadels från 
intressenter med insikt inom vårdens verksamhet. Majoriteten ansåg att de identifierade 
problemområdena stämde helt eller mycket överrens med deras egen uppfattning. Resultatet 
från feedbacken är en generaliserad bild från Danderyds Sjukhus, Karolinska 
Universitetssjukhuset, S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset. Problemområdena med störst 
effekt på avfallshanteringen ansågs vara:  

– Platsbrist 
– Information och kunskap 

3.4.2 Konceptförslag 
Konceptförlagen ansågs generellt vara väldigt intressanta och nyskapande. Däremot var det 
skilda åsikter över vilket koncept som ansågs vara bäst lämpat för att underlätta 
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källsorteringen inom sjukvården. Något som ofta återkom från feedbacken var att oavsett 
koncept så var det viktigt att produkten var tydlig och lättförståelig. Dessutom skulle 
produkten vara lätt att rengöra för att klara sjukhusens höga hygienstandard. En annan viktig 
faktor som belystes var att produkten skulle vara lätt för vårdpersonalen att använda, så att 
källsorteringen kräver så lite arbete som möjligt. Färger och symboler uppskattades eftersom 
det underlättar förståelsen vid källsorteringen. I Tabell 2 visas en sammanställning av 
feedbacken på respektive konceptförslag.  

Tabell 2. Sammanställning av feedback på respektive konceptförslag. 

Konceptförslag  Positiv feedback  Negativ feedback 

Källsorteringsnedkast  + Minskat arbete för 
servicepersonalen 

+ Standardisera miljörummet 

+ Öka tillgängligheten för 
sortering av avfall 

– Svårt att implementera idag 

– Svårt att slänga stora och tunga 
typer av avfall 

Modulbaserat 
källsorteringssystem 

+ Tydligt gränssnitt mot 
användaren 

+ Enkelt att städa om den är lätt 
att förflytta 

– Existerar liknande koncept 

– Svårt att använda för 
servicepersonal om det är svårt 
att tömma samt se fulla behållare

Mobil 
källsorteringsbehållare 

+ Underlättar källsorteringen för 
vårdpersonalen 

– Måste vara enkel att förflytta 
för att inte vara i vägen för 
städning 

Sorteringsvagn  + Underlättar transport av avfall 

+ Tillgänglig där avfall uppstår 

– Kräver för mycket plats med en 
till vagn på avdelningarna 

Bland de övriga koncepten uppmärksammades behållare för vårdens specialavfall, behållare 
för matavfall samt miljöhissen.  Behållare för vårdens specialavfall ansågs vara nödvändiga 
för att förenkla arbetet för vårdpersonalen och bristen av matavfallsbehållare ansågs som ett 
aktuellt problem för flera sjukhus. Miljöhissen uppskattades mycket på grund av sitt nytänk 
för att minska transporten och underlätta tömning av sorteringsbehållare.  

3.5 Konceptval 
För att bestämma vilket konceptförslag som skulle vidareutvecklas genomfördes ett 
konceptval. Valet, som bestod av två delar, utfördes med hjälp av information från 
bakgrundstudien och feedback från konceptutvärderingen. Syftet med första delen av 
konceptvalet var att minska antalet koncept och sålla ut de bästa koncepten. Detta gjordes 
med en Eliminationsmatris, se Figur 12, där fyra kriterier användes för att välja ut vilka 
konceptförslag som skulle fortsätta till nästa steg.  

Det första kriteriet var att konceptet skulle vara kopplat till minst ett problemområde och det 
var viktigt för att konceptet skulle vara baserat på användarnas behov. Det var även viktigt att 
konceptet skulle vara möjligt att genomföra och implementera med tillgängliga resurser samt 
att konceptet skulle vara förankrat hos projektmedlemmarna.  
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Figur 12. Eliminationsmatris som utvärderar samtliga konceptförslag mot fyra grundläggande kriterier. 

Resultatet från första delen av konceptvalet var att sex av elva konceptförslag gick vidare till 
nästa steg, där syftet var att göra en mer detaljerad analys av koncepten. Detta utfördes med 
hjälp av en Kesselringmatris, se Figur 13, där 15 kriterier viktades och kopplades till de olika 
konceptförslagen. Kriterierna som användes i denna del av konceptvalet var krav och 
egenskaper som konceptet bör uppfylla för att underlätta och förbättra avfallshanteringen 
inom sjukvården.  Samtliga kriterier, viktningar och kopplingar baserades på information från 
observationer och intervjuer på sjukhus samt på synpunkter som framkom under 
konceptutvärderingen. I denna del av konceptvalet var de viktigaste kriterierna att konceptet 
skulle motivera användaren till att källsortera samt att konceptet skulle bidra till ökad 
materialåtervinningsgrad.  
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Figur 13. Kesselringmatris som utvärderar konceptförslagen som gick vidare från Eliminationsmatrisen. 

Matrisen visar att sorteringsvagnen fick högst poäng, vilket innebär att det konceptet uppfyller 
kriterierna bättre än övriga konceptförslag. Näst högst summa fick den mobila 
källsorteringsbehållaren, och det beror på att dess egenskaper liknar sorteringsvagnens 
egenskaper. Konceptvalet baserades på resultaten från matriserna och därför beslutades det att 
sorteringsvagnen och dess funktioner, som beskrivs i kapitel 3.3 Konceptförslag, skulle 
vidareutvecklas.  



23 
 

4. Konceptutveckling 

Det valda konceptet utvecklades genom att konkretisera konceptet och därefter utvärdera det 
mot användare för att få mer insikt i källsortering på avdelningarna. SortMe, som var ett första 
förslag på utformning av sorteringsvagnskonceptet, framställdes för att visualisera konceptet 
och på så sätt underlätta utvärdering mot vårdpersonal. Med hjälp av informationen från 
utvärderingen skapades EASE, som utvecklades genom analys och förbättring av SortMe. Det 
här kapitlet innehåller konkretisering av konceptet, utvärdering av SortMe och utveckling av 
EASE. 

4.1 Konkretisering av konceptet 
För att underlätta utvärdering av sorteringsvagnen konkretiserades konceptet genom att ta 
fram och visualisera ett förslag på utformning av vagnen. Förslaget utvecklades med hjälp av 
analys av konceptets funktioner och omgivning. Analysen gjordes med ett funktionsträd, se 
Figur 14, som visar sorteringsvagnens funktioner och möjliga lösningar. För att åskådliggöra 
sorteringsvagnens omgivning visar funktionsträdet även hur sorteringsvagnen var kopplad till 
konceptets huvudfunktion; sortera avfall inom sjukvården. 

 

Figur 14. Funktionsträd som visar funktioner i mörkblått och lösningar ljusblått. 
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Funktionsträdet tydliggjorde konceptets omgivning och funktioner samt möjliga lösningar, 
och med hjälp av den informationen utvecklades SortMe som var ett första förslag på 
utformning av sorteringsvagnen. SortMe, se Figur 15, var en vagn med fyra hjul och två plan. 
Det övre planet bestod av sorteringsbehållare som var placerade innanför skalet. På toppen av 
vagnen fanns fyra inkast, med olika former och färger, som tydliggjorde var olika material 
skulle slängas. På det undre planet fanns utrymme för specialavfallsbehållare eller andra 
föremål som kan vara jobbiga att transportera. Avsikten med SortMe var att den skulle öka 
tillgängligheten för källsortering genom att vara enkel att förflytta och på så sätt möjliggöra 
sortering överallt på sjukhuset. SortMe skulle även öka vårdpersonalens motivation till att 
källsortera genom att visualisera betydelsen av källsortering. Detta kan exempelvis göras med 
informativa figurer och texter som anger vad det sorterade materialet kan användas till efter 
återvinning.  

 
Figur 15. SortMe – ett första förslag på utformning av sorteringsvagnen. 

4.2 Utvärdering av SortMe 
För att få större förståelse för hur vårdpersonalen källsorterar samt för att utvärdera SortMe 
gjordes intervjuer och observationer på olika avdelningar på de fyra sjukhusen som projektet 
avgränsats till. Områdena från varje sjukhus valdes med stor spridning för att få synpunkter 
från olika delar inom sjukvården. Intervjuerna följde en intervjuguide för att underlätta 
insamlingen av data samt för att säkerställa relevansen av frågorna, se Bilaga A – 
Intervjuguide. Under utvärderingen fick användarna demonstrera var sorteringen skedde samt 
hur den gick till. Resultatet från intervjuerna och observationerna sammanställdes i två 
kartläggningar; en över källsorteringsflödet på avdelningarna och en CJM för användarnas 
positiva och negativa upplevelser under källsorteringsförloppet. Från kartläggningarna, 
intervjuerna och observationerna kunde kundbehov fastställas. 

4.2.1 Källsorteringsflödet 
Kartläggningen av källsorteringsflödet, se Figur 16, resulterade i bättre förståelse för var 
avfallet uppstår, hur mycket avfall som uppstår samt vart avfallet tar vägen. Från 
kartläggningen av källsorteringsflödet framträder tre rumstyper som storproducerare av avfall; 
läkemedelsrum, personalkök och patientkök. Där stod läkemedelsrummet för störst variation 
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av källsorteringsfraktioner. I regel genererar läkemedelsrummet mest av vårdens specialavfall 
medan patient- och personalköken står för flest förpackningar. Miljörummet genererar 
nödvändigtvis inget eget avfall men är det rum som står för den slutgiltiga lagringspunkten för 
hela eller delar av avdelningen.  

Kartläggningen visar att avfall uppstår på många olika platser på sjukhuset. Idag transporteras 
avfallet med de befintliga källsorteringsbehållarna genom att personalen bär dem för hand 
eller rullar dem om en ställning finns tillgänglig. I regel hjälper all vårdpersonal till med 
tömning av källsorteringsbehållarna till miljörummet, där servicegruppen sedan tar vid. 
Rengöring och underhåll av behållarna sker delvis av servicepersonalen och delvis av 
vårdpersonalen. Noteras bör att kartläggningen av avfallets logistik och mängd baserar sig på 
en generell bild av sjukhusets avdelningar och överensstämmer därför inte nödvändigtvis med 
andra områden inom sjukvården. 

 

Figur 16. Generalisering av källsorteringsflödet på avdelningarna. Tjockare pil motsvarar större mängd 
avfall och tunnare pil motsvarar mindre mängd avfall. 

4.2.2 Customer Journey Mapping 
En CJM gjordes genom att sammanställa vårdpersonalens positiva och negativa upplevelser 
under källsorteringsförloppet, se Figur 17. Prickarna definieras som touchpoints och storleken 
på dessa anger hur positiv eller negativ upplevelsen var. CJM anger dock inte hur ofta 
upplevelsen inträffade under källsorteringsförloppet. CJM byggs upp av kundernas uttalade 
och outtalade upplevelse vid källsortering (Stickdorn & Schneider, 2010). Dessa 
sammanställdes från intervjuer och observationer.  
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Figur 17. CJM där gröna prickar anger positiva upplevelser och röda prickar anger negativa upplevelser. 

CJM visar problematiken med att sortera när det inte finns tillgång till närbelägna 
källsorteringsbehållare, sorteringen blir avbruten och skräpet hamnar i soporna. Ett annat stort 
problem med källsorteringen är svårigheter med att veta vad för avfall som ska sorteras samt 
till vilken fraktion.  

4.2.3 Kundbehov 
Utifrån kartläggningen av källsorteringsflödet och CJM kunde flera outtalade kundbehov 
fastställas. Dessa sammanställdes tillsammans med de uttalande från intervjuerna och listas 
nedan. 

 Ej platskrävande – Källsorteringsbehållaren ska ta lite plats vid sortering och vid 
förvaring av avfallet. 

 Enkelt att slänga – Avfallet ska vara lätt att få ner i källsorteringsbehållaren. 

 Informativ – Det ska vara tydligt vilket avfalls som ska sorteras samt i vilken fraktion 
det ska slängas. 

 Lättillgänglig – Källsorteringsbehållare ska finnas nära tillhands oberoende av var på 
avdelningen avfallet uppstår. 

 Rymlig – Källsorteringsbehållarna ska rymma mycket avfall. 

 Lätt att rengöra – Källsorteringsbehållaren ska vara lätt att rengöra efter användning. 

 Enkel att tömma – Källsorteringsbehållaren ska kunna tömmas i miljörummet 
effektivt utan att vara ansträngande. 

 Lätt att förflytta – Källsorterat avfall ska vara lätt att förflytta från avdelningen till 
miljörummet. 

 Tilltalande utseende – Källsorteringen ska ha ett upplyftande utseende som motiverar 
till källsortering. 

4.3 Utveckling av EASE 
Under utvärderingen av SortMe analyserades källsortering inom sjukhusens avdelningar mer 
ingående än tidigare, och då genererades många idéer om hur konceptet kunde 
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vidareutvecklas mot användarnas behov och önskemål. Kundbehoven som identifierades 
under utvärderingen av SortMe användes för att utveckla och förbättra konceptet. Detta 
gjordes med hjälp av en QFD-matris, se Figur 18, där produktegenskaper bestämdes utifrån 
samtliga kundbehov. QFD-resultatet visade, genom viktning av kundbehoven och kopplingar 
mellan kundbehoven och produktegenskaperna, vilka produktegenskaper som var mest 
betydelsefulla för användarna. 

 
Figur 18. QFD-matris som visar kopplingar mellan kundbehov och produktegenskaper. Svart cirkel 

indikerar stark koppling, grå cirkel indikerar medelstark koppling och vit cirkel indikerar svag koppling. 

Procenttalen anger värdet för användaren av respektive produktegenskap, och denna 
information användes för att avgöra vilka egenskaper som var viktiga att fokusera på under 
vidareutvecklingen av konceptet. De mest betydelsefulla produktegenskaperna för användarna 
var: placeringsmöjlighet, volym, anpassningsbar i storlek, form på inkast, placering av inkast, 
färgkodning och yttre form. 

Nästa steg var fördjupning inom respektive produktegenskap, och då genomfördes extra 
noggrann analys av produktegenskaperna som var av stor betydelse för användarna. 
Fördjupningen utfördes med hjälp av en konceptgeneringstabell där samtliga 
produktegenskaper analyserades genom att identifiera möjliga lösningar till respektive 
egenskap, se Bilaga B – Konceptgenereringstabell. Ett exempel på detta är 
produktegenskapen anpassningsbar i storlek som har tre olika möjliga lösningar; hopvikbar 
behållare, moduluppdelad behållare och påse.  

Konceptgenereringstabellen innefattar, förutom förteckning av möjliga lösningar, även val av 
lösning till respektive produktegenskap. Först valdes lösningar till de övergripande 
produktegenskaperna, anpassningsbar i storlek och placeringsmöjlighet, och därefter valdes 
lösningar till mer specifika produktegenskaper. Lösningarna till de övergripande 
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produktegenskaperna blev startpunkten för EASE, som består av en källsorteringspåse och ett 
bordsfäste.  

Påsen, se Figur 19, är en mjuk behållare för källsortering som inte kräver mer utrymme än 
volymen på påsens innehåll, vilket betyder att påsen inte behöver lika mycket plats som 
befintliga sorteringsbehållare. Påsen, vars volym motsvarar volymen på sjukhusens befintliga 
behållare, har ett hållbart material och den är ingen engångspåse. En av de största fördelarna 
med påsen är det tydliga gränssnittet som, genom olika färger och symboler, gör att det blir 
lätt att sortera rätt. Påsen gör det även enklare att bära och transportera avfallet genom bättre 
handtag än de som finns på sjukhusens befintliga behållare. Andra fördelar med påsen är att 
den kan maskintvättas samt att den har ett stort inkast i toppen som är riktat mot användaren, 
vilket gör det enkelt att slänga avfall i påsen. 

   
Figur 19. Första förslag på utformning av källsorteringspåsen. 

Påsen ska användas för sortering av batterier, blandpapper, färgat glas, kartong & wellpapp, 
ljuskällor, metall, ofärgat glas, plast och småelektronik. Anledningen till att påsen inte ska 
användas till vårdens specialavfall är att det finns säkerhetskrav som behållare för 
specialavfallet måste uppfylla. Dessa krav kan förmodligen uppfyllas med en påse men det 
skulle leda till en kostsam lösning som inte är rimlig att implementera till samtliga fraktioner.   

Bordsfästet, se Figur 20, är en hängare för påsen och det kan fästas på bland annat bord, 
hyllor och vagnar. Fästet är böjbart och kan därför fästas på olika skivtjocklekar. Fästet består 
av över-, mitten- och underdel samt en krok. Över- och underdelen klämmer fast fästet i 
bordsskivan och krokens funktion är att möjliggöra upphängning av påsen eller andra 
liknande behållare. Den största fördelen med fästet är att det ger ökad placeringsmöjlighet för 
källsortering genom att det kan fästas på många olika bord, hyllor och vagnar. Fästet är enkelt 
att sätta fast och ta bort, och möjliggör därför källsortering där det behövs för tillfället. En 
annan fördel med fästet är att det gör det möjligt att placera källsorteringsbehållare under 
exempelvis bord, och på så sätt kräver inte behållarna golv- eller hyllplats.   
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Figur 20. Första förslag på utformning av bordsfästet. 

Avsikten med EASE var samma som för SortMe, det vill säga att den ska öka tillgängligheten 
för källsortering på sjukhusen och även öka vårdpersonalens motivation till att källsortera. 
Därför finns det flera likheter, bland annat mobiliteten och det informativa gränssnittet, 
mellan EASE och SortMe. Det som skiljer mellan förslagen är framförallt att EASE inte är 
lika platskrävande som SortMe, och därför kan EASE underlätta källsortering även i trånga 
lokaler där utrymmet är begränsat.  
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5. Konstruktion 

Med hjälp av en ingående analys av källsortering inom sjukhusens avdelningar utvecklades 
SortMe till EASE och nästa steg var att konstruera denna produkt.  Det här kapitlet innehåller 
utvärdering av EASE, kravspecifikation, riskanalys, förbättringsförslag, materialval, 
hållfasthetsanalys, design och gränssnitt samt tillverkningsmetod. Konstruktionsarbetet 
innefattade detaljerad konstruktion av fästet och övergripande konstruktion av påsen. 
Anledningen till detta var att det fanns produkter på marknaden som liknade påsen, se Bilaga 
C – Marknadsanalys, medan fästet var en nyskapande lösning. Det som framförallt skiljde 
påsen från befintliga produkter var design och gränssnitt, och därför behandlas konstruktion 
av påsen endast inom avsnitten analys av EASE samt design och gränssnitt.  

5.1 Utvärdering av EASE 
EASE utvärderades mot användare för att möjliggöra förbättring av fästet och påsen utifrån 
kundens perspektiv. Under utvärderingen visualiserades produkten med olika prototyper för 
att tydliggöra produktens funktioner och utseende för användarna. Fästet visualiserades med 
en fysisk prototyp som togs fram genom 3D-printning av CAD-modellen, medan påsen 
visualiserades med bilder på den digitala prototypen, se Figur 21.  

 
Figur 21. Prototyper som användes för att visualisera produkten för användare. 

Utvärderingen av EASE utfördes med vårdpersonal på olika sjukhus genom att de fick 
analysera prototyperna, testa fästets funktioner samt svara på frågor angående 
förbättringsmöjligheter. Vårdpersonalen kom med värdefull feedback angående kundernas 
behov och önskemål på EASE. Denna feedback sammanfattas i Tabell 3. 

Tabell 3. Sammanställning av feedback på EASE. 

Användarfeedback på EASE 

Produkten ska vara lätt att rengöra  Det ska inte gå att skada sig vid användning 

Det ska vara enkelt att sätta fast fästet på bord  Produkten ska inte bestå av PVC‐plast 

Fästet ska sitta fast ordentligt på bordskivan  Produkten ska vara informativ och lättförståelig 

Det ska vara enkelt att hänga upp och ta bort påsen  Produkten ska ha tilltalande design 

Påsen ska sitta fast ordentligt på fästet  Det ska vara enkelt att slänga avfall i påsen 

Produkten ska inte vara i vägen för andra sysslor   
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5.2 Kravspecifikation 
Med hjälp av användarfeedbacken och information från bakgrundsstudien skapades en 
kravspecifikation för fästet, se Tabell 4. Kravspecifikationen gjordes för att underlätta 
konstruktionsarbetet genom att tydliggöra vilka krav fästet skulle uppnå. Kraven bestämdes 
utifrån insikter från utvärderingen av EASE och användarundersökningen.  

Tabell 4. Kravspecifikation för fästet. 

Krav  Motivering 

Fästets dimensioner ska vara mindre än 
50x100x150 mm 

 

 

Anledningen till detta är att produkten ska vara 
lättillgänglig och portabel samt att den inte ska 
vara i vägen för andra sysslor. Målvärdet 
bestämdes genom att utvärdera dimensionerna på 
prototypen. 

Fästet ska kunna sättas fast på bord, hyllor 
och vagnar med skivtjocklekar mellan 20 
och 40 mm  

 

Anledningen till detta är att produkten ska 
möjliggöra källsortering på många olika platser. 
Målvärdet bestämdes genom att granska vanliga 
skivtjocklekar på bord, hyllor och vagnar på olika 
sjukhus.   

Fästet ska vara anpassat för inomhusklimat  Anledningen till detta är att produkten ska 
användas inomhus på sjukhusen. 

Fästet ska klara av laster upp till 20 kg   Anledningen till detta är att fästet ska vara 
hållbart. Målvärdet bestämdes genom att beräkna 
vikten på en påse som är helt fylld med papper, 
eftersom det ger den tyngsta påsen.  

Fästet ska vara enkelt att rengöra  Anledningen till detta är att det är viktigt med 
renlighet inom sjukvården. 

Fästet ska vara säkert vid användning  Anledningen till detta är att det inte ska gå att 
skada sig vid användning av produkten. 

Fästets totalkostnad ska vara mindre 50 kr  Anledningen till detta är att fästet ska kunna säljas 
i stora volymer. Målvärdet bestämdes genom att 
granska vad befintliga källsorteringsbehållare med 
tillhörande ställningar kostar. 

Fästets vikt ska vara mindre än 0,25 kg  Anledningen till detta är att produkten ska vara 
lättillgänglig och portabel. Målvärdet bestämdes 
genom att bedöma hur mycket fästet kan väga för 
att uppfattas som lättillgänglig.     

Fästet ska kunna återvinnas 

 

Anledningen till detta är att produkten ska vara en 
miljövänlig produkt, då syftet med produkten är att 
öka materialåtervinningsgraden inom sjukvården.  

5.3 Riskanalys 
För att tydliggöra vilka risker som finns vid användning av EASE så gjordes en riskanalys för 
fästet, se Tabell 5. Analysen utfördes genom att identifiera och bedöma risker med fästet samt 
ta fram möjliga åtgärder för riskerna med högst risknivå.  



32 
  

Tabell 5. Riskanalys för fästet. Riskerna bedömdes utifrån konsekvens och sannolikhet. Risknivån 
beräknades genom att multiplicera konsekvensvärdet med sannolikhetsvärdet. 

Risk  Konsekvens  Sannolikhet  Risknivå  Möjliga åtgärder 

Fästet lossnar 

Stöt eller liknande gör 
att fästet lossnar från 
bordsskivan. 

4  3  12  – Öka friktionen på 
undersidan av fästets 
överdel. 

– Använda tyngden från 
lasten för att öka fästets 
klämkraft. 

– Placera kroken annorlunda 

Lasten lossnar 

Stöt eller liknande gör 
att lasten lossnar från 
fästet. 

4  2  8  – Öka storleken på kroken. 

– Öka friktionen på kroken.  

– Placera kroken annorlunda.

Fästet går sönder 

Överbelastning av 
fästet orsakar plastisk 
deformation eller 
brott. 

5  1  5   

Möjliga åtgärder för att minska sannolikheten att fästet lossnar är att öka friktionen på 
undersidan av fästets överdel samt att använda tyngden från lasten för att öka fästets 
klämkraft. Genom att öka friktionen på sidan som ligger mot bordskivan kommer fästet att 
sitta fast bättre i bordet. Detta kan även uppnås genom att placera lasten så att det skapas ett 
moment från lastens tyngd som ökar fästets klämkraft mot bordsskivan samt genom att 
placera kroken så att lastens tyngdpunkt placeras innanför bordskanten. 

Möjliga åtgärder för att minska sannolikheten att lasten lossnar är att öka storleken på kroken, 
att öka friktionen på kroken samt att placera kroken annorlunda. Ökad storlek och friktion på 
kroken bidrar till att lasten ligger stadigare på kroken, och genom att placera kroken på ett 
annat sätt kan lasten skyddas från stötar och liknande påfrestningar. 

Risknivån för att fästet går sönder är liten, på grund av att fästet dimensioneras utifrån 
kravspecifikationen, och därför togs det inte fram några möjliga åtgärder för att minska 
sannolikheten för den risken.       

5.4 Förbättringsförslag 
Utvärderingen av EASE samt framställningen av kravspecifikation och riskanalys för fästet 
var en bra startpunkt för att utveckla och förbättra produkten. 

5.4.1 Förbättringsförslag utifrån riskanalysen 
Först förbättrades fästet utifrån informationen från riskanalysen, eftersom det var viktigt att 
minimera sannolikheten för att riskerna med hög risknivå inträffar. Riskanalysen visar att de 
största riskerna var att fästet lossnar från bordskivan samt att lasten lossnar från fästet. För 
båda dessa risker var en möjlig åtgärd att omplacera kroken. Genom att placera kroken på ett 
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annat sätt kan tyngden från lasten användas för att öka fästets klämkraft mot bordskivan och 
på så sätt minska risken att fästet lossnar från bordet. Den risken kan även minskas genom att 
placera kroken så att lastens tyngdpunkt positioneras innanför bordskanten. Krokens placering 
påverkar även lastens position som i sin tur påverkar risken att lasten lossnar från fästet.  

Den första förbättringen som gjordes var därför att fastlägga var kroken skulle placeras för att 
åtgärda riskerna med högst risknivå och även för att uppfylla feedbacken som erhölls av 
användarna. Feedbacken som berörde krokens placering var att det ska vara enkelt att hänga 
upp och ta bort påsen, att produkten inte ska vara i vägen för andra sysslor samt att produkten 
ska ha en tilltalande design. Det var alltså flera kriterier som var betydelsefulla vid valet av 
krokens placering och därför bestämdes denna placering med hjälp av en beslutsmatris, se 
Figur 22. De olika alternativen för krokens placering visas i Figur 23. 

 
Figur 22. Kesselringmatris som utvärderar krokens placering. 

 
Figur 23. Tre olika alternativ för krokens placering. 

Resultatet från matrisen visar att alternativ 2 är den placering som uppfyller kriterierna på 
bästa sätt, och därför valdes alternativ 2 för krokens placering. Denna placering möjliggör 
olika riktningar på kroken och därför gjordes en liknande beslutsmatris för krokens riktning, 
se Figur 24. De olika alternativen för krokens riktning visas i Figur 25. 
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Figur 24. Kesselringmatris som utvärderar krokens riktning. 

 
Figur 25. Två olika alternativ för krokens riktning. 

Alternativ 1 för krokens riktning uppfyller kriterierna bättre än alternativ 2, och därför 
beslutades det att kroken ska positioneras enligt alternativ 1. Genom denna positionering på 
kroken minskar sannolikheten för att riskerna med högst risknivå inträffar.  

Andra lösningar som diskuterades för att minska risken att fästet lossnar från bordsskivan var 
att öka friktionen mellan fästet och bordet genom att belägga undersidan på fästets överdel 
med ett material med hög friktion. Denna idé skapades då fästets funktioner diskuterades med 
en erfaren konstruktör på ÅF (Sandström, 2012), och då testades det även att montera ett 
högfriktionsgummi på prototypen. Fördelen med detta var att fästet satt fast bättre på 
bordsskivan, men det medförde även att fästet blev svårare att ta bort från bordet. En annan 
nackdel med att belägga fästet med ett material med hög friktion är, enligt Sandström, att det 
försvårar både tillverkning och återvinning. Därför ansågs det var en bättre lösning att 
använda tyngden från lasten för att förbättra fästets grepp mot bordsskivan. En fördel med den 
lösningen är att klämkraften ökar då lasten ökar, samtidigt som fästet blir enkelt att ta bort då 
det inte finns någon last. 

För att minska sannolikheten att lasten lossnar från fästet diskuterades även, förutom krokens 
placering, storleken och friktionen på kroken. Ett förslag var att använda kardborr på kroken 
och på påsen, men det skulle försvåra tillverkningen på liknande sätt som användning av 
högfriktionsgummi. Därför vidareutvecklades inte den lösningen, och istället anpassades 
krokens storlek och form för att minska risken att lasten lossnar från fästet. Krokens 
utformning beskrivs mer detaljerat i kapitel 5.7 Design och gränssnitt. 
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5.4.2 Förbättringsförslag utifrån användarfeedback 
Utöver förbättringsförslagen som baserades på riskanalysen så skapades även 
förbättringsförslag utifrån användarfeedbacken. Dessa förbättringsförslag genererades genom 
brainstorming kring respektive feedbackområde, se Tabell 6.    

Tabell 6. Förbättringsförslag som baserades på feedbacken från användarna. 

Användarfeedback  Förbättringsförslag 

Produkten ska vara lätt att rengöra 

 

– Påsen ska kunna maskintvättas 

– Fästet ska ha en jämn yta 

– Fästet ska tåla vatten 

Det ska vara enkelt att sätta fast fästet på bord 

 

– Låg friktion på undersidan av fästets överdel  

– Fästets underdel ska ha en liten nedåtböj 

– Fästet ska vara böjbart  

Fästet ska sitta fast ordentligt på bordskivan 

 

– Hög friktion på undersidan av fästets överdel  

– Använda tyngden från lasten för att öka 
fästets klämkraft 

– Placera kroken på undersidan av fästet för att 
lastens tyngdpunkt ska komma innanför 
bordskanten 

Det ska vara enkelt att hänga upp och ta bort påsen  – Placera kroken tillgängligt för användaren 

– Stor krok 

Påsen ska sitta fast ordentligt på fästet 

 

– Använda kardborr på fästet och påsen 

– Stor böj på kroken 

Produkten ska inte vara i vägen för andra sysslor  – Placera kroken på underdelen av fästet  

– Minska storleken på fästets överdel 

Det ska inte gå att skada sig vid användning  – Rundade kanter på fästet 

Produkten ska inte bestå av PVC‐plast  – Beakta detta vid materialval 

Produkten ska vara informativ och lättförståelig  – Tydliga symboler på påsarna 

– Färgkodning på påsarna 

Produkten ska ha tilltalande design  – Rundad form på fästet 

– Snygga färger på fästet och påsarna 

Det ska vara enkelt att slänga avfall i påsen  – Stor öppning på påsen 

– Lättåtkomlig öppning på påsen 

En del av dessa förbättringsförslag, exempelvis placering av krok och friktion mellan fästet 
och bordet, utvärderades då fästet förbättrades utifrån riskanalysen. Andra förbättringsförslag 
hade inte utvärderats tidigare, och bland dem var det några som kunde implementeras direkt 
och några som krävde mer granskning. Förbättringsförslagen som kunde implementeras direkt 
var att införa en nedåtböj längst fram på fästets underdel, vilket gör att fästet blir lättare att 
sätta fast, samt att runda av alla skarpa kanter och hörn på fästet. Dessa avrundningar bidrar 
till att fästet blir enklare att rengöra samtidigt som det blir mer ergonomiskt. 
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Flera förbättringsförslag berörde fästets material och dessa analyseras mer i kapitel 5.5 
Materialval. Förbättringsförslagen som berörde produktens form och utseende beskrivs och 
visualiseras i kapitel 5.7 Design och gränssnitt.   

5.4.3 Visualisering av förbättringsförslag 
Kontinuerligt under förbättringsarbetet visualiserades olika förslag med CAD-modeller. I 
Figur 26 visas två modeller som skapades utifrån förbättringsförslagen som implementerades 
först, det vill säga förslagen angående krokens position, nedåtböj på fästets underdel och 
avrundade kanter. Modellerna kallas konstruktion Y och konstruktion LS utifrån deras former, 
och de analyseras i kapitel 5.6 Hållfasthetsanalys.  

 
Figur 26. Konstruktion Y och konstruktion LS. 

5.5      Materialval 
För att fästet skulle uppfylla alla krav som angavs i kravspecifikationen var det viktigt att 
välja ett material med rätt egenskaper. Därför genomfördes materialvalet med hjälp av 
programvaran CES EduPack (CES EduPack) som innehåller information om 3 831 olika 
material.  

Första delen av materialvalet var att formulera krav som materialet måste uppfylla. Dessa 
krav bestämdes utifrån kravspecifikationen och även med hjälp av CAD-modellen. Kraven 
som materialet skulle uppfylla samt motiveringar till samtliga krav visas i Tabell 7.  
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Tabell 7. Krav som användes vid materialvalet. 

Materialkrav  Motivering 

Materialets densitet ska vara mindre än 
3500 kg/m3 

 

Fästets maxvikt är 0,25 kg enligt 
kravspecifikationen och fästets maxdimensioner är 
ungefär 70 cm3 enligt CAD‐modellen. Detta ger en 
maxdensitet på 3 500 kg/m3, då densitet = 
vikt/volym. 

Materialets pris ska vara lägre än 200 kr/kg 

 

Fästets totalkostnad ska vara mindre än 50 kr 
enligt kravspecifikationen och fästets maxvikt är 
0,25 kg enligt kravspecifikationen. Detta ger att 
materialets maxpris blir 200 kr/kg. 

Materialets toxicty rating ska vara non‐toxic

Databasen i CES EduPack klassificerar materialen 
fyra giftighetsklasser; non‐toxic, slightly toxic, 
toxic och very toxic. 

Enligt kravspecifikationen ska fästet användas 
inomhus på sjukhus och därför ska det inte vara 
giftigt.   

Materialets böjmodul ska vara större än 1 
GPa och mindre än 3 GPa 

Böjmodulen anger styvhet vid böjning.  

Enligt kravspecifikationen ska fästet kunna sättas 
fast på skivtjocklekar mellan 20 och 40 mm. Detta 
kräver att fästet är böjbart, men samtidigt måste 
fästet vara relativt styvt för att det inte ska lossna 
från bordet.  

Materialets sträckgräns ska vara större än 
20 MPa 

Sträckgränsen anger vid vilken spänning 
materialet deformeras plastiskt. 

Enligt kravspecifikationen ska fästet kunna lastas 
med minst 20 kg och CAD‐modellen visar att den 
lasten ger maxspänningar i fästet på 10‐20 MPa.  

Materialets vattentålighet ska vara 
excellent 

Databasen i CES EduPack klassificerar materialen 
fyra vattentålighetsklasser; unacceptable, limited 
use, acceptable och excellent.  

Fästet ska vara enkelt att rengöra enligt 
kravspecifikationen och för att möjliggöra enkel 
rengöring ska materialet tåla vatten. 

 

Materialet ska kunna återvinnas 

 

Fästet ska vara återvinningsbart enligt 
kravspecifikationen. 

 

Dessa krav användes i CES EduPack och av programmets 3 831 material var det 95 stycken 
som uppfyllde samtliga krav. För att avgöra vilket av dessa material som var bäst att använda 
till fästet så plottades materialens pris som funktion av materialens sträckgräns, se Figur 27. 
Dessa egenskaper plottades för att kunna välja ett material som motsvarar samtliga krav och 
som även är billigt och har hög sträckgräns. Anledningen till att välja ett billigt material är att 
totalkostnaden blir lägre, och en hög sträckgräns bidrar till att fästet kan göras tunnare och på 
så sätt kan mängden material minskas. 

Endast materialen som uppfyllde samtliga krav visas i grafen och av dessa skulle ett av de 
billigaste alternativen väljas och därför har materialen med lägst pris markerats med namn. 
Det finns sex alternativ som uppfyller samtliga krav och kostar under 13 kr/kg; PP, PE-HD, 
två typer av PVC samt två typer av PET. För att välja ett av dessa material krävdes mer 
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ingående information om respektive material. PVC kunde väljas bort på grund av feedbacken 
från användarna. Även PET kunde väljas bort och det berodde på att materialet blir 
elektrostatiskt laddat vilket lätt ansamlar smuts och damm. Detta är inte lämpligt inom 
sjukvården där det finns stora krav på renlighet. 

 
Figur 27. Graf från CES EduPack som visar materialen som uppfyllde samtliga krav. De billigaste 

materialen är markerade med namn. 

Då både PVC och PET valts bort återstod endast PP och PE-HD. Båda dessa alternativ är 
billiga material som uppfyller samtliga krav, men en skillnad är att PE-HD har högre 
sträckgräns än PP. Sträckgränsen för PP ligger inom ett intervall som delvis är under kravet 
på minst 20 MPa och därför bestämdes det att fästet skulle tillverkas av PE-HD. 
Sträckgränsen för PE-HD är 26-31 MPa och priset är 11,80-13,00 kr/kg. Samtliga egenskaper 
för PE-HD visas i Bilaga D – Datablad om PE-HD. 

5.6 Hållfasthetsanalys 
Konstruktion Y och konstruktion LS, som utvecklades från förbättringsförlagen, utvärderades 
med FEM för att optimera konstruktionerna ur ett hållfasthetsperspektiv. Beräkningarna 
gjordes genom att 3D-modellerna simulerades i CAD-programmet SolidWorks (SolidWorks). 
Fullständig beräkningsrapport visas i Bilaga E – Hållfasthetsanalys 1. 

3D-modellerna simulerades hängande på en fixerad bordskiva, se Figur 28. För att kunna 
jämföra modellerna med varandra användes samma last på båda krokarna och modellerna 
monterades på två identiska bordskivor. Bordskivornas tjocklek sattes till 20 mm, vilket 
motsvarade gapet för båda konstruktionerna i viloläge. Lasten som simulerades utgick från 
kravspecifikationens maxlast och sattes därför till 20 kg. Modellernas material utgick från 
materialvalet och angavs till PE-HD. Simuleringarna resulterade i två typer av resultat; 
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spänningskoncentrationer beräknade med Von Mises spänningskriterium och förskjutningar 
från viloläget.  

 
Figur 28. Konstruktion Y och konstruktion LS hängandes på fixerad bordskiva. 

5.6.1 Von Mises 
Hållfasthetssimuleringarna som beräknades med Von Mises visas i Figur 29. 
Spänningskoncentrationerna visualiserades i en färgskala från rött till blått, där den röda 
skalan anpassades efter den maximalt uppmätta spänningen för modellerna.  

En jämförelse mellan de två konstruktionerna visar att belastningarna är som störst vid 
krokens infästning samt vid överdelens avrundning mot mittendelen. Hållfasthetsanalysen 
visar också att mittendelen utsätts för noterbar påkänning. Båda modellerna visar på liknande 
svagheter trots skillnader i godstjocklek och geometri.  Konstruktion LS har en tjockare 
godstjocklek och bredare yttermått men det är ändå den som visar på störst påkänning från 
lasten. Den högsta spänningskoncentration som uppmättes kom från överdelens avrundning 
mot mittendelen på konstruktion LS. Enligt hållfasthetsläran (Berggren, Jansson, Nilsson, & 
Strömvall, 1997) utsätts skarpa avrundningar för en högre spänningskoncentration, vilket 
bekräftades av simuleringarna.  

 

Figur 29. Spänningskoncentrationer för konstruktion Y och konstruktion LS. 

5.6.2 Förskjutning 
Lastens position i förhållande till bordskanten har betydelse för momentet som uppstår kring 
infästningen av kroken. För konstruktion LS utgjorde lasten ett moment som fick underdelen 
att trycka åt mot bordet, vilket bidrog till en ökad klämkraft vid en högre last. För 
konstruktion Y uppstod inget noterbart moment kring infästningen eftersom krokens 
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infästning var placerad under bordskanten. Tyngden från lasten fick underdelen hos 
konstruktion Y att släppa från bordet vilket ledde till en försämrad klämkraft vid högre last, se 
Figur 30.  

Konstruktion LS överdel förskjuts uppåt vid maximal pålagd last. Det ska poängteras att 
överdelen hos konstruktion Y inte kunde friläggas under detta test på grund av begränsningar 
i SolidWorks. Därför visas inte överdelens förskjutningar vilket förklarar varför toppen ligger 
tätt mot bordet. Antagande gjordes dock, efter resultat från likartade simuleringar, att 
förskjutningen hos överdelen på konstruktion Y blev likartad med konstruktion LS 
förskjutning. 

 
Figur 30. Förskjutningar från viloläget för konstruktion Y och konstruktion LS. 

5.7 Design och gränssnitt 
För att skapa motivation för källsortering hos vårdpersonalen var det viktigt att granska 
produktens design och gränssnitt. Designen utvecklades för att skapa en häftig produkt som 
bidrar till ökat intresse för källsortering och gränssnittet förbättrades för att skapa en 
informativ produkt som gör att det blir lätt att sortera rätt.  

5.7.1 Design av fäste 
Hållfasthetsanalysen visade att fästet utsattes för störst belastningar vid krokens infästning 
samt vid överdelens avrundning mot mittendelen. Utifrån den informationen utvecklades idéer 
kring hur fästet kunde utformas för att öka hållfastheten och samtidigt bidra till snygg design. 
Detta resulterade i en mer rundad form på fästet, där mittendelen var C-formad och alla kanter 
var mer avrundade än tidigare, se Figur 31. Genom stora avrundningar och en lutning på 
fästets överdel tar fästet mindre plats och det bidrar även till en tilltalande design. Den främre 
delen av fästets överdel kunde göras tunnare eftersom den delen aldrig belastas.  
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Figur 31. Fästets utseende efter designfasen. 

I kapitel 5.4 Förbättringsförslag bestämdes det var kroken skulle placeras, och med hjälp av 
resultaten från hållfasthetsanalysen bestämdes det hur kroken skulle utformas för att tyngden 
från lasten skulle ge ett moment som ökar fästets klämkraft. Storleken och formen på kroken 
anpassades för att göra det enkelt att hänga på och ta av påsen samt för att bidra till att påsen 
inte ramlar av. 

Färgen på fästet valdes utifrån att det är en produkt som ska främja sjukhusens miljöarbete 
och bidra till en grönare sjukvård. Insidan på fästet gjordes svart för att ge ett snyggare 
utseende. Det fanns även förslag på att införa symboler och texter på fästet för att 
implementera ett tydligt och intresseväckande gränssnitt mot användarna, men det beslutades 
att det var bättre att endast ha symboler och texter på påsen. 

5.7.2 Design av påse 
Påsen utformades utifrån användarfeedbacken angående att produkten ska vara informativ och 
lättförståelig. Utgångspunkten vid designarbetet var första förslaget på påsen som beskrivs i 
kapitel 4.3 Utveckling av EASE.  

Först bestämdes storleken och formen på påsen utifrån att den ska vara rymlig men samtidigt 
enkel att bära. Påsen utformades som en cylinder med radien 110 mm och höjden 450 mm, 
vilket ger en volym på ungefär 17 liter. För att underlätta transport och förflyttning av påsen 
infördes en axelrem, se Figur 32, som även används för att stänga påsen. Detta innebär att 
påsen dras ihop då den lyfts i axelremmen, och på så sätt är den alltid stängd då den flyttas. 
Fördelarna med stängningsfunktionen är att det blir enklare att bära flera påsar samtidigt samt 
att fulla påsar kan förvaras rent och snyggt. En annan förändring från första förslaget på påsen 
är att öppningen gjorts större för att göra det lättare att slänga stora föremål. 
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Figur 32. Slutgiltig utformning av påsen. 

Gränssnittet var en viktig egenskap för att göra påsen informativ och lättförståelig, och därför 
infördes tydliga symboler och färgkodning på påsarna, se Tabell 8. Färgerna på påsarna 
bestämdes genom att granska vilka färger som används på nuvarande behållare och utifrån att 
alla fraktioner ska ha en egen färg. Även symbolerna valdes genom att granska olika 
alternativ som används inom källsortering, och kraven på symbolerna var att de skulle vara 
illustrativa och explicita.  

Tabell 8. Färger och symboler för samtliga fraktioner. 

Fraktion    Kategori  Färg på påse  Symbol på påse 

Batterier  Farligt avfall   Röd med svart kant  

 

Blandpapper  Förpackning  Ljusblå 

 

Färgat glas  Förpackning   Grön 

 

Kartong och wellpapp  Förpackning   Mörkblå 

 

Ljuskällor  Farligt avfall  Röd med vit kant 
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Metall  Förpackning  Grå 

 

Ofärgat glas  Förpackning  Vit 

 

Plast  Förpackning  Orange 

 

Småelektronik  Farligt avfall  Röd med grå kant 

 

Påsens gränssnitt innefattar även en motiverande text, se Figur 33, som tydliggör betydelsen 
av källsortering. Avsikten med denna text är att motivera användaren till att källsortera genom 
att skapa engagemang för återvinning med hjälp av intressant information. Texten ska finnas 
på alla påsar men det ska finnas många olika textvarianter så att användaren får se ny 
information varje gång påsen byts ut.  

 
Figur 33. Exempel på en motiverande text. 

5.8 Tillverkningsunderlag 
Den sista delen av konstruktionsfasen bestod av att välja tillverkningsmetod för fästet, och 
därefter implementera konstruktionsoptimeringar för att möjliggöra och underlätta 
tillverkningsprocessen. Då konstruktionsoptimeringarna införts framställdes ritningsunderlag 
för den slutgiltiga modellen. 
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5.8.1 Tillverkningsmetod 
Det finns två tillvägagångssätt vid val av tillverkningsmetod; material first och process first 
(Liou, 2007). Fästet konstruerades utifrån material first, vilket innebär att kriterier ställs upp 
för vilket material som är lämpligt att använda och därefter anpassas processen till det valda 
materialet.  

Fästets material, PE-HD, klassificeras som en termoplast och för den kategorin finns det fem 
primära tillverkningsmetoder; formsprutning, strängsprutning, formblåsning, 
rotationsgjutning och varmformning (Swerea IVF, 2002). Valet av tillverkningsmetod gjordes 
genom att eliminera metoder utifrån hållfasthets- och designkrav. Rotationsgjutning och 
formblåsning riktar sig mot ihåliga produkter och uteslöts därför tidigt. Varmformning har 
begränsningar vid tillverkning av komplexa produkter och metoden uteslöts på grund av 
fästets trearmade geometri med avrundningar. Sträng- och formsprutning var möjliga 
tillverkningsalternativ och valet av metod baserades på en jämförelse av metoderna där 
skillnader mellan alternativen listades, se Tabell 9.  

Tabell 9. Jämförelse av möjliga tillverkningsmetoder för fästet. 

Formsprutning  Strängsprutning 

Klarar nuvarande geometri  Kräver bortagning av radier 

Hög verktygskostnad  Moderat verktygskostnad 

Strängsprutning har fördelen att vara billigare då verktygskostnaden är betydligt lägre, men 
verktygskostnaden är en engångskostnad. Detta innebär att verktygskostnadens betydelse 
minskar när tillverkningsvolymerna ökar och produkten riktar sig mot en stor målgrupp. 
Strängsprutning skulle dessutom innbära att avrundningar försvinner på bland annat 
ytterkanterna, vilket skulle innebära en försämring av designen om inte kostsamma 
efterberbetningar görs. Kostnadsbesparingen med strängsprutningsmetoden ansågs för liten 
eftersom metoden minskar tillfredsställelsen av kundbehoven, och detta innebär att 
tillverkning med strängsprutning skulle ge produkten ett lägre kundvärde än om den skulle 
tillverkas med formsprutning (Value Model). Därför valdes formsprutning som 
tillverkningsmetod.  

Formsprutning innebär att plast i form av granulat smälts ner och trycks in i ett tvådelat slutet 
verktyg med hjälp av en skruv, se Figur 34. Plasten stelnar sedan i verktyget och produkten 
tas ut med hjälp av en utstötare efter att verktygshalvorna har separerats (Pettersson, 2011). 
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Figur 34. Formsprutning av plastdetalj (Liang). 

5.8.2 Konstruktionsoptimeringar 
Tillverkningsprocessens kostnad och kvalitet är beroende av produktens konstruktion, och för 
att minska tillverkningskostnaden och öka kvaliteten anpassades produkten mot 
tillverkningsmetoden. Fästets konstruktion utvärderades mot färgning, dragriktning, 
delningslinje, släppvinkel, formkrymp, godstjocklek, ingötsplacering samt flödesriktning.  

För färgning av produkten valdes att plasten skulle infärgas, vilket antingen kan ske genom att 
färgkulor blandas med plasten under smältprocessen eller att granulatet redan är infärgat vid 
leverans. Fördelen med infärgning gentemot andra färgningsmetoder, exempelvis lackering, 
var att undvika efterbearbetningar på produkten samt minska miljöpåverkan och 
tillverkningskostnad. Baserat på den informationen bestämdes det att hela fästet skulle vara 
grönt, eftersom en svart insida skulle kräva kostsam efterbearbetning (Volvo Trucks, 2005).  

Dragriktningen anger rörelsen när verktygshalvorna dras isär. Komplicerade detaljer kräver 
flerdelade verktyg vilket ökar kostnaden. Geometrin hos fästet möjliggör att den enklaste, och 
därmed den billigaste, dragriktningen hos verktygen riktas ut från långsidorna av fästet. 
Verktygshalvorna valdes dessutom att göras symmetriska vilket innebär att delningslinjen 
placeras i mitten av fästet. Detta för att främre delen av fästet inte ska hindra separationen 
mellan fästet och verktyget. Dragriktningen och delningslinjen visas i Figur 35.  

 
Figur 35. Verktygets dragriktning och delningslinje vid tillverkning av fästet.  

Delningslinjen är upphöjd i förhållande till ytterkanterna för att produkten ska kunna tas ut ur 
verktyget utan att fastna. Vinkeln för upphöjningen kallas släppvinkel och fästets släppvinkel 
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dimensionerades efter minimum standard med en halv grads lutning runt hela konstruktionen 
(Berggren, Jansson, Nilsson, & Strömvall, 1997).  

På grund av att materialet minskar i volym när de går från flytande till solid form skapas det 
ett så kallat formkrymp, som kan resultera i att produkten klämmer eller släpper från 
verktyget. Detta kallas påkrymp respektive frånkrymp (Pettersson, 2011). Eftersom det 
beräknas ske ett frånkrymp längs utsidan av fästet kan släppvinkeln sättas till ett lågt 
standardvärde. Insidan av fästet beräknas få ett påkrymp vilket gör utstötning av produkten 
svårare, men samtidigt önskas en liten släppvinkel på insidan för att fästet ska ligga parallellt 
med bordsskivan. Med hjälp av hög formtemperatur och genom att materialet är böjbart bör 
utstötning fungera med låg släppvinkel utan att produkten deformeras (Berggren, Jansson, 
Nilsson, & Strömvall, 1997).  

Vid dimensioneringen av tillverkningsverktygen behöver ett tillägg göras på samtliga 
dimensioner för att kompensera formkrymp. Tillägget av dimensioner för fästet ligger mellan 
två och fem procent enligt riktvärdet för PE-HD. Formkrympningen ökar längs 
flödesriktningen och är beroende av godstjocklek. Verktygskonstruktören för produkten 
tillhandahåller beräknade värden för den aktuella formkrympningen (Berggren, Jansson, 
Nilsson, & Strömvall, 1997). 

För formsprutade produkter eftersträvas i regel 1-4 mm godstjocklek som är så jämn som 
möjligt. Ojämnt gods leder till kvalitetsproblem i form av bland annat skevningar, 
sjunkmärken och långa cykeltider, vilket innebär högre kostnader (Berggren, Jansson, 
Nilsson, & Strömvall, 1997). Fästets godstjocklek gjordes jämn sett från tvärsnittet och 
optimerades till minsta möjliga utan att understiga hållfasthetskraven, se Bilaga F – 
Hållfasthetsanalys 2, för att undvika kvalitetsproblem. I Figur 36 visas en jämförelse mellan 
konstruktionen före och efter tillverkningsoptimeringarna.  

 

Figur 36. Jämförelse mellan konstruktionen före och efter tillverkningsoptimeringarna. 

Stora förbättringar gjordes på fästet sett ur tillverkningssynpunkt men det kvarstod ändå ett 
kritiskt område som var känsligt för bland annat insjunkningar på grund av en tjockare 
godstjocklek. Området var kring mötespunkten av de tre armarna. Åtgärder för att minska 
svagheten gjordes genom att placera ingötet kring området (Pettersson, 2011). Men ingötet 
påverkar också flödesriktningen av plasten när den sprutas in i verktyget. Flödesriktningen är 
viktig att anpassa då den avgör fiberriktningen i plasten vilket påverkar de mekaniska 
egenskaperna (Pettersson, 2011). Önskad flödesriktning är längs med armarna för att minska 
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krymppåverkan, vilket uppnås då ingötet placeras där armarna möts. Ingötet orsakar att ytan 
kring den blir skev och därför placerades ingötet på insidan av fästet där den inte är lika 
synlig. Ingötsplacering och flödesriktning visas i Figur 37. 

 
Figur 37. Slutgiltig konstruktion som visar ingötsplacering och flödesriktning. 

5.8.3 Ritningsunderlag 
Efter att fästets konstruktion hade anpassats mot tillverkningsmetoden togs ritningsunderlag 
fram för den slutgiltiga modellen. I ritningsunderlaget angavs funktionsdimensioner med 
toleranser samt släppvinklar, se Bilaga G – Ritningsunderlag. 

Toleranserna angavs efter standarden ISO 2768 med noggrannhetsgraden väldigt grov 
förutom för tre radier som angavs enligt noggrannhetsgraden medium, se Figur 38. Radierna 
angavs med en större noggrannhet på grund av att avvikelser på dessa mått skulle ha stor 
påverkan på fästets funktion.  

 
Figur 38. Ritningsunderlag för fästet med utsatta funktionsmått och toleranser. 

För att tillverka produkten behöver tillverkningsprocessen diskuteras med 
verktygstillverkaren för att komplettera data. Det kan bland annat innefatta värden på 
krympmått, utstötare, verktygsmaterial samt form- och kyltemperaturer.  
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6. EASE - Efficient & Attractive Sorting Everywhere 

Resultatet från konstruktionsarbetet blev alltså ett detaljkonstruerat fäste och ett genomtänkt 
förslag angående påsens utformning. Det här kapitlet innehåller slutgiltig produkt, 
prototypframtagning, test av prototyp och förbättringsmöjligheter.  

6.1 Slutgiltig produkt 
Fästet utvecklades utifrån flera olika konstruktionsaspekter medan påsen framförallt 
utvecklades med avseende på design och gränssnitt. Slutgiltiga utseendet för EASE visas i 
Figur 39.  

 
Figur 39. Slutgiltigt utseende för EASE. 

Fästet, som konstruerades mer detaljerat än påsen, beskrivs sammanfattat i Tabell 10.  

Tabell 10. Information om fästet. 

Information om fästet 

Dimensioner: 40x66x123 mm   

Färg: Limegrön 

Material: PE‐HD 

Tillverkningsmetod: Formsprutning 

Vikt: 39 gram 

Volym: 41 cm3 

Den största fördelen med EASE är att den kan användas nästan överallt och på så sätt gör den 
källsortering tillgängligt där det behövs. Genom fästets förmåga att sitta fast i hyllor, bord och 
vagnar med olika skivtjocklekar möjliggör produkten källsortering på många olika platser på 
sjukhusen, se Figur 40. EASE är en mobil lösning för källsortering eftersom den kan sättas 
fast och tas bort väldigt lätt. Detta gör att EASE enkelt kan användas där det uppstår behov 
för att källsortera. Andra fördelar med produkten är att påsen inte kräver mer utrymme än 
volymen på innehållet, vilket betyder att påsen inte är lika platskrävande som befintliga 
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sorteringsbehållare, samt att fästet möjliggör upphängning under exempelvis bord, vilket 
innebär att det inte behövs hyllutrymme eller ställningar för att kunna källsortera. 

 

 
Figur 40. EASE kan användas för källsortering i till exempel miljörum på sjukhus. EASE kan även 
placeras på hyllor med olika skivtjocklekar och på vagnar utan att ta plats på vagnarnas hyllplan. 

6.2 Prototypframtagning 
Under konstruktionsarbetet skapades flera enkla prototyper för att utvärdera EASE och för att 
identifiera förbättringsmöjligheter, men efter konstruktionsarbetet visualiserades produkten 
med en mer detaljerad prototyp, se Figur 41. Denna framställdes genom att 3D-printa fästet 
och sy ihop påsen. Fästet 3D-printades utifrån CAD-modellen och därefter sprayfärgades det 
för att få rätt färg. Insidan av fästet färgades inte eftersom sprayfärgen då kunde lossna vid 
användning av fästet. Påsen tillverkades genom att klippa, sy och färga en IKEA-påse. Först 
klipptes konturerna på påsen ut, därefter syddes den ihop och även handtag och axelrem 
syddes fast. För att forma öppningen monterades en plastring i toppen av påsen. Texten och 
symbolerna på påsen skapades med hjälp av pennor och mallar.  
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Figur 41. Prototypen som visualiserar fästets respektive påsens utformning. 

6.3 Test av prototyp 
Den detaljerade prototypen användes för att utvärdera och testa produkten mot både 
vårdpersonal och erfarna konstruktörer. Testerna utfördes genom att testpersonerna fick prova 
och analysera prototypen, och därefter kom de med synpunkter på EASE. Prototypen bidrog 
till att det blev enkelt för testpersonerna att förstå produktens funktioner, och deras feedback 
angående funktionerna och designen var positiv. Detta bekräftade att det finns stor potential 
för EASE, och utifrån testpersonernas åsikter genererades flera idéer kring framtida arbete.  

6.4 Framtida arbete 
EASE utvecklades genom att ständigt identifiera förbättringsförslag och kontinuerligt 
implementera förbättringar, men trots det finns det utvecklingsmöjligheter som kräver 
ytterligare utvärdering för att produkten ska bli så bra som möjligt. Flertalet framtida 
förbättringsmöjligheter identifierades då prototypen sluttestades, och vid fortsatt arbete med 
EASE bör förbättringsmöjligheterna analyseras för att möjliggöra vidareutveckling av 
produkten. De framtida förbättringsmöjligheterna beskrivs nedan. 

– Längden på fästets överdel bör minskas, se Figur 42, eftersom den riktas uppåt och 
kan vara i vägen för användaren då fästet belastas. En fördel med denna förändring är 
att mängden material minskas och på så sätt reduceras materialkostnaden. 
Förändringen påverkar inte hållfastheten eftersom den främre delen av överdelen 
aldrig belastas, men däremot påverkas designen.  

 
Figur 42. Fästets utseende då längden på överdelen har minskats. 
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– En annan förbättringsmöjlighet för att minska mängden material är att minska bredden 
på fästet. Denna förändring har inte utvärderats men den är ett alternativ för framtida 
förbättringar. Det krävs dock hållfasthetsanalyser innan den här förändringen kan 
implementeras.    

– Undersidan på fästets överdel kan beläggas med ett material med hög friktion för att 
fästet ska sitta fast bättre. Detta har diskuterats tidigare men kräver ytterligare 
utvärdering eftersom det finns både för- och nackdelar med den lösningen. Lösningen 
skulle skapa kundvärde men samtidigt skulle det försvåra tillverkning och återvinning, 
så därför krävs en kostnadsanalys för att avgöra om den här förändringen ska 
implementeras. Det är även viktigt att beakta att denna förändring kan påverka 
produktens livslängd, eftersom högfriktionsmaterial åldras snabbt (Elofsson, 2012). 

– En stor förbättringsmöjlighet är att anpassa fästet till andra saker än påsen. Då skulle 
fästets användningsområde utökas och det skulle kunna användas inom andra områden 
än källsortering. Exempelvis kan fästet anpassas för att möjliggöra upphängning av 
väskor, kläder och behållare genom att förändra formen och storleken på kroken.  

– Formen på påsens öppning kan anpassas för att göra det enklare för användaren att 
slänga föremål i påsen. Detta behöver utvärderas för samtliga fraktioner och troligen 
kan öppningen ha olika form och storlek för olika fraktioner.  

– Vid vidareutveckling av fästet måste utstötning av produkten från 
formsprutningsverktyget analyseras, och med hjälp av tillverkaren ska placering av 
utstötare bestämmas. 

– Fästets gap kan minskas för att öka klämkraften på tunna bordsskivor. Under sluttestet 
framkom det att fästet kan sättas fast på bordsskivor som är tjockare än 40 mm och 
därför kan gapet minskas för att öka klämkraften. 
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7. Diskussion 

Arbetet började med en allmän informationsinsamling om avfallshantering inom sjukvården 
och därefter avgränsades arbetet mer och mer. Anledningen till att arbetet inte avgränsades 
detaljerat i ett tidigt skede var att det skulle medfört förståelse för endast ett fåtal specifika 
områden. Genom att avgränsa arbetet successivt skapades en övergripande förståelse för 
avfallshanteringen inom sjukvården och utifrån den informationen fanns det möjlighet att 
generera många innovativa idéer. Utan denna helhetsbild av avfallshantering inom sjukvården 
hade det varit svårt att skapa lika många idéer och då hade resultatet troligen blivit sämre. 

Samtidigt kunde det varit bra med tydligare avgränsningar i början av arbetet för att snabbt 
kunna identifiera specifik information, men det hade inte resulterat i förståelse för hela 
källsorteringsförloppet. För att begränsa arbetet i den inledande fasen hade det troligen varit 
tillräckligt att analysera ett sjukhus eftersom avfallshanteringen fungerar på liknande sätt på 
samtliga sjukhus som granskades. Däremot krävdes det analys av samtliga sjukhus för att 
förstå att det finns likheter i deras miljöarbete.  

Under konstruktionsfasen tydliggjordes betydelsen av samarbete och integration mellan olika 
områden för att kunna skapa en produkt som uppfyller samtliga krav. Konstruktionsområden 
som materialval, hållfasthetsanalys, design och tillverkningsprocess påverkade varandra, och 
därför var det viktigt att ha en helhetssyn på produkten och även att arbeta parallellt med de 
olika områdena. Genom hela konstruktionsfasen beaktades samtliga konstruktionsområden 
men det som kunde gjorts bättre var att granska tillverkning av produkten mer detaljerat i ett 
tidigare skede, eftersom tillverkningsprocessen i hög grad påverkar hur produkten kan 
utformas. 

Genom hela arbetet var det viktigt med kontakt med användarna för att kunna utveckla en 
produkt med högt kundvärde, och därför utvärderades idéer och koncept mot användare 
kontinuerligt under samtliga faser. För att få en djupare förståelse för avfallshantering inom 
sjukvården kunde det ha genomförts mer omfattande användarundersökningar, men då skulle 
andra delar av arbetet inte fått lika mycket tid. 
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Bilaga A – Intervjuguide 

Intervjuguiden användes under utvärderingen av SortMe. Intervjuguiden innefattar 
övergripande frågor och samtalsämnen som var viktiga att diskutera under intervjuerna med 
vårdpersonalen. Intervjuguiden visas nedan. 

 Vad är din roll? 
o Vad är dina arbetsuppgifter? 
o Hur gör du dem? 
o Hur mycket jobbar du? 

  Hur fungerar avfallshanteringen på er avdelning? 
o Vem gör vad? 
o Rutiner med tömning? 
o Vad fungerar bra? 
o Vad fungerar dåligt? 

 Vad är din roll inom avfallshantering? 
o Ansvarsområde? 
o Hur ofta? 
o Var? 
o Varför? 

 Vad skapar motivation till källsortering? 
o Vad motiverar dig? 
o Vad motiverar andra på avdelningen? 

 Hur tror du man kan öka motivationen? 
o Förslag? 
o Var ligger problemet? 

 Var uppstår avfall? 
o Vilka rum? 
o Hur mycket på varje ställe? 

 Var sorteras det mest? 
o Något speciellt rum? 
o Något rum där det slarvas? 
o Miljörum eller läkemedelsrum? 

 Vad sorteras mest? 
o Vilka fraktioner är vanligast? 
o Vad slängs i sopporna/sorteras minst? 

 Hur kan källsorteringen underlättas på avdelning? 
o Vad tycker du? 

 Vad är din uppfattning om vårdpersonalens syn på källsortering? 

Vi har valt att fokusera på steget innan avfallet når miljörummet. Vi har tänkt oss något sätt 
att underlätta för personalen som källsorterar på avdelningen. Ett mobilt tänk. 
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 Hur gör ni idag för att hantera avfallet? 
o Befintliga lösningar? 
o Hur fungerar det? 
o Vad fungerar bra? 
o Vad fungerar dåligt? 

 Vad tror du om en mobil lösning? 
o Hur vill du att den ska vara i så fall? 
o Vad föreställer du dig? 

Vi förklarar konceptet (SortMe) 

 Vilka krav behöver den uppfylla för att vara tillfredställande? 
o Storleken 
o Platsbrist 
o Lättrullad 
o Vikt 
o Rymlig 
o Design 
o Information 
o mm 
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Bilaga B – Konceptgenereringstabell 

I konceptgenereringstabellen identifierades möjliga lösningar till samtliga produktegenskaper. 
Efter detta valdes och kombinerades lösningarna för att skapa en kundanpassad produkt. Först 
valdes lösningar till övergripande produktegenskaperna som var betydelsefulla för 
användarna. Därefter valdes lösningar till mer specifika produktegenskaper. 
Konceptgenereringstabellen visas nedan.    

Anpassningsbar 
i storlek 

Placerings‐ 
möjlighet 

Yttre 
form 

Inre 
form 

Antal 
fraktioner 

Hopvikbar  
behållare 

Moduluppdelad 
behållare 

Påse 

Bordsfäste 

Kardborrband 

Lim 

Skruv 

Ställning 

Sugpropp 

Cylinder

Ellipsoid 

Klot 

Kon 

Kub 

Prisma 

Pyramid 

Rätblock 

Övrigt 

Cylinder

Ellipsoid 

Klot 

Kon 

Kub 

Prisma 

Pyramid 

Rätblock 

Övrigt 

Farligt avfall

Förpackningar 

Vårdens 
specialavfall 

Övrigt avfall 

 
Volym  Vikt  Greppbar/ 

rullbar 
Ytfinhet  Maskin‐

rengöringsbar 

0‐25 dm3 

25‐50 dm3 

50‐75 dm3 

75‐100 dm3 

>100 dm3 

0‐1 kg 

1‐2 kg 

2‐3 kg 

3‐4 kg 

 4‐5 kg 

 >5 kg 

Handtag

Hjul 

Förhöjningar

Försänkningar  

Slät 

 

Kan maskindiskas

Kan maskintvättas 

Kan rengöras 
förhand 

Kan inte rengöras 

 

 
Placering 
av inkast 

Form på 
inkast 

Area på 
inkast 

Placering 
av utkast 

Form på 
utkast 

Botten 

Mitten  

Toppen 

Likadana inkast för 
alla fraktioner 

Olika inkast för 
olika fraktioner 

0‐2 dm2

 2‐4 dm2 

4‐6 dm2 

>6 dm2 

Botten

Mitten 

Toppen 

Likadana utkast för 
alla fraktioner 

Olika utkast för 
olika fraktioner 

 
Area på 
utkast 

Symboler 
 

Färgkodning  Förklarande 
text 

0‐2 dm2 

2‐4 dm2 

4‐6 dm2 

>6 dm2 

Likadana symboler 
för alla fraktioner  

Olika symboler för 
olika fraktioner 

Botten

Mitten 

Toppen 

Insidan 

Informerande text 

Kritiserande text 

Motiverande text 
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Bilaga C – Marknadsanalys 

En marknadsanalys genomfördes för att ta reda på vilka källsorteringslösningar som finns på 
marknaden idag. Nedan presenteras olika typer av produkter som liknar påsen som 
utformades under konceptutvecklingen. 

 

 Returen 
Källsorteringskassar i fyra olika färger. 
Kassarna har bärhandtag och tryckknappar, 
som gör det möjligt att sätta ihop kassarna 
(Larose, 2012).  
 
 

 Panten  
Svart källsorteringskasse för flaskor och burkar. Kassen har 
rejäla bärhandtag och lock med kardborrstängning (Larose, 
2012).  
 
 

 RecyclingTube 
Snygg och enkel förvaring för gamla värmeljus, lampor och 
batterier innan de ska vidare till miljöstationen. Den kan 
hängas på väggen eller förvaras i städskåpet och den är lätt att 
bära med sig (Format, 2012). 

 

 Sorteringsbagar 
Kassar för att förenkla källsortering i hemmet 
eller på kontoret. Kassarna har olika färg och 
ikoner som beskriver innehållet. Bagarna är lätta 
att ta med till återvinningsstationen 
(SmartaSaker, 2012). 
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Bilaga D – Datablad om PE-HD 

Databladet är hämtat från CES EduPack och det beskriver detaljerade egenskaper för PE-HD . 

PE-HD (general purpose, molding & extrusion) 
General properties 
Designation 
High density polyethylene / HDPE (homopolymer) 
Density  952 - 965 kg/m^3 
Price  11.8 - 13 SEK/kg 
Tradenames 
Alathon; Alkathene; Alkatuff; Alphacan; Alpolic; Appryl; Argentina-I; Argetena-J; Aspun; Asrene; 
Bapolene; Borstar; Bralen; Bynel; Cestidur; Cestilene; Cestilite; ChampLine; Clearflex; Cogefill; 
Cogegum; Compotene; Cosmothene; Cotene; CPGSeaboard; DaelimPoly; Dafnelen; Daisolac; 
Densetec; Dinalen; Dowlex; DPE; Dunalon; Dynex; Elenac; Elite; EL-Lene; Eltex; Eraclene; Ethafoam; 
Etilinas; Evatane; Evolue; Exxco; Farralloy; Ferrene; Finathane; Flexet; Flexirene; Forlink; Formolene; 
Fortiflex; Funecon; Getilan; G-Lene; G-Lex; Halene; Harmorex; HiD; Hipersite; Hitec; HiVal; Hivorex; 
HiWax; HI-ZEX; Hostalen; Illen; Indothene; Innovex; Ipethene; J-Rex; Kemcor; Lacqtene; Lagomix; 
Lagotene; Lamdex; LinTech; Liten; Lubotene; Lucofin; Luflexen; Lumitac; Lupolen; Lupolex; Malen-E; 
Marflex; Marlex; Maxbatch; Maxlen; Microlen; Microthene; Mirason; Mirathen; mPact; Nevilen; 
Nipolon; Nissen; Nortuff; Novapol; Novatec; Novex; Okiten; Osstyrol; Padmex; Paxon; Perlene; 
Petilen; Petrothene; Plastazote; Polidan; Polinter; Polyfort; Polystone; Pre-Elec; Pro-Fax; Reclair; 
Relene; Repolen; Rexell; Riblene; Rigidex; Rotoflame; Sanalite; Sanatec; Sanren; Schulink; Scolefin; 
S-Com; Seetec; Spherilin; Stamylan; Stamylex; Sumikathene; Sunfine; Suntec; Suplex; Syncure; 
Tecafine; Thai-Zex; Thermolen; Tipilen; Tipolen; Tracel; Tracolen; Tuflin; Tyvek; Ultzex; Umerit; 
Unival; Venelene; Vstolen; VulTracell; Vyon; Vytek; Yuhwa; Yukalon; Zemid 
Composition overview 
Composition (summary) 
(CH2CH2)n, typical n=10,000-20,000 
Base Polymer 
Polymer class Thermoplastic : semi-crystalline 
Polymer type PE-HD 
Polymer type full name Polyethylene, high density 
% filler (by weight)  0    % 
Filler type Unfilled 
Composition detail 
Polymer  100    % 
Bio-data 
RoHS (EU) compliant grades? True 
Toxicity rating Non-toxic 
Food contact grades? (FDA, EU, BfR, NSF) True 
Mechanical properties 
Young's modulus  1.07 - 1.09 GPa 
Compressive modulus * 1.07 - 1.09 GPa 
Flexural modulus  0.997 - 1.55 GPa 
Shear modulus * 0.377 - 0.384 GPa 
Bulk modulus * 2.15 - 2.26 GPa 
Poisson's ratio * 0.41 - 0.427  
Shape factor  4.6  
Yield strength (elastic limit)  26.2 - 31 MPa 
Tensile strength  22.1 - 31 MPa 
Compressive strength * 18.6 - 24.8 MPa 
Flexural strength (modulus of rupture) * 30.9 - 43.4 MPa 
Elongation  1.12e3 - 1.29e3 % strain 
Hardness - Vickers * 7.9 - 9.9 HV 
Hardness - Rockwell M * 31 - 35  
Hardness - Rockwell R * 45 - 55  
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Fatigue strength at 10^7 cycles * 8.84 - 12.4 MPa 
Fracture toughness * 1.52 - 1.82 MPa.m^0.5 
Mechanical loss coefficient (tan delta) * 0.0367 - 0.0374  
Impact properties 
Impact strength, notched 23 °C  6.14 - 18.6 kJ/m^2 
Impact strength, notched -30 °C  3.33 - 16.3 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched 23 °C  190 - 200 kJ/m^2 
Impact strength, unnotched -30 °C  190 - 200 kJ/m^2 
Thermal properties 
Melting point  130 - 137 °C 
Glass temperature  -125 - -90 °C 
Heat deflection temperature 0.45MPa  79 - 91 °C 
Heat deflection temperature 1.8MPa * 44 - 77 °C 
Maximum service temperature  113 - 129 °C 
Minimum service temperature  -82 - -72 °C 
Thermal conductivity  0.461 - 0.502 W/m.°C 
Specific heat capacity  1.75e3 - 1.81e3 J/kg.°C 
Thermal expansion coefficient  106 - 198 µstrain/°C 
Processing properties 
Linear mold shrinkage  1.5 - 4 % 
Melt temperature  177 - 274 °C 
Mold temperature  30 - 50 °C 
Molding pressure range  82.5 - 103 MPa 
Electrical properties 
Electrical resistivity  3.3e24 - 3e25 µohm.cm 
Dielectric constant (relative permittivity)  2.2 - 2.4  
Dissipation factor (dielectric loss tangent)  4e-4 - 6e-4  
Dielectric strength (dielectric breakdown)  17.7 - 19.7 MV/m 
Comparative tracking index  600    V 
Optical properties 
Refractive index  1.53 - 1.55  
Transparency Translucent 
Absorption, permeability 
Water absorption @ 24 hrs  0.005 - 0.01 % 
Water vapor transmission  0.0283 - 0.0425 g.mm/m².day 
Permeability (O2)  49.8 - 69.4
 cm³.mm/m².day.atm 
Durability: flammability 
Flammability Highly flammable 
Durability: fluids and sunlight 
Water (fresh) Excellent 
Water (salt) Excellent 
Weak acids Excellent 
Strong acids Acceptable 
Weak alkalis Excellent 
Strong alkalis Excellent 
Organic solvents Limited use 
UV radiation (sunlight) Fair 
Oxidation at 500C Unacceptable 
Geo-economic data for principal component 
Principal component 
HDPE 
Annual world production  2.85e7 - 3.15e7 tonne/yr 
Primary material production: energy, CO2 and water 
Embodied energy, primary production  76.8 - 84.9 MJ/kg 
CO2 footprint, primary production  1.95 - 2.15 kg/kg 
NOx creation  9.5 - 10.5 g/kg 
SOx creation  5.7 - 6.3 g/kg 
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Water usage  38.1 - 114 l/kg 
Eco-indicators for principal component 
Eco-indicator 95  330 millipoints/kg 
EPS value  730 - 806  
Material processing: energy 
Polymer molding energy * 20.8 - 23 MJ/kg 
Polymer extrusion energy * 5.9 - 6.52 MJ/kg 
Coarse machining energy (per unit wt removed) * 0.688 - 0.76 MJ/kg 
Fine machining energy (per unit wt removed) * 2.6 - 2.88 MJ/kg 
Grinding energy (per unit wt removed) * 4.73 - 5.23 MJ/kg 
Material processing: CO2 footprint 
Polymer molding CO2 * 1.56 - 1.73 kg/kg 
Polymer extrusion CO2 * 0.442 - 0.489 kg/kg 
Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0.0516 - 0.057 kg/kg 
Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 0.195 - 0.216 kg/kg 
Grinding CO2 (per unit wt removed) * 0.355 - 0.392 kg/kg 
Material recycling: energy, CO2 and recycle fraction 
Recycle True 
Embodied energy, recycling  53.7 - 54.3 MJ/kg 
CO2 footprint, recycling  1.61 - 1.63 kg/kg 
Recycle fraction in current supply  8.02 - 8.86 % 
Downcycle True 
Combust for energy recovery True 
Heat of combustion (net) * 44 - 46.2 MJ/kg 
Combustion CO2 * 3.06 - 3.22 kg/kg 
Landfill True 
Biodegrade False 
A renewable resource? False 
Recycle mark 

_ 
Notes 
Typical uses 
Pipes; toys; bowls; buckets; milk bottles; crates; tanks; containers; film for packaging; blown bottles for 
food. 
Links 

ProcessUniverse 
Producers 
Reference 
Shape 
No warranty is given for the accuracy of this data.  Values marked * are estimates. 
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Bilaga E – Hållfasthetsanalys 1 

Hållfasthetsanalys av konstruktion Y och konstruktion LS gjordes för att utvärdera var 
svagheter uppkom samt för att simulera hur konstruktionerna betedde sig vid pålagd last. 
Resultatet kan ses nedan där första analysen är av konstruktion Y och andra konstruktion LS. 

 

Simulation of  
konstruktion Y 
 
Date: den 6 juni 2012 
Study name: Study Y 
Analysis type: Static 

 

Model Information 

Bodies Treated As Volumetric Properties

Fäste Solid Body 

Mass:0.0326787 kg 
Volume:3.43264e-005 m^3 

Density:952 kg/m^3 
Weight:0.320252 N 

 

Bord Solid Body 

Mass:0.0999028 kg 
Volume:0.00010494 m^3 

Density:952 kg/m^3 
Weight:0.979047 N 

 
 

Study Properties 
Study name Study 6 

Analysis type Static 

Mesh type Solid Mesh 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 

Include fluid pressure effects from 
SolidWorks Flow Simulation 

Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement Off 

Compute free body forces On 
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Friction Off 

Use Adaptive Method:  Off 
 

Units 
Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
 

Material Properties 
Properties 

Name: PE High Density
Model type: Linear Elastic Isotropic

Default failure criterion: Unknown 
Tensile strength: 2.21e+007 N/m^2
Elastic modulus: 1.07e+009 N/m^2

Poisson's ratio: 0.4101   
Mass density: 952 kg/m^3 

Shear modulus: 3.772e+008 N/m^2
 

 

Loads and Fixtures 
Fixture Image Fixture Details 

 

Entities: 5 face(s)
Type: Fixed 

Geometry
 

Resultant Forces 
Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) -6.31825e-006 197.494 -0.00391472 197.494 
Reaction Moment(N-m) 0 0 0 0 

 

 

Load name Load Image Load Details 

Gravity 

 

Reference: Top Plane 
Values: 0  0 -9.81 

Units: SI
 

Distributed 
Mass 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Displacement (Direct 

transfer) 
Remote Mass: 20 kg

Moment of Inertia: 0,0,0,0,0,0 kg.m^2 
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Location: Kroken 
 

 

Contact Information 

Contact Contact Image Contact Properties 

Contact Set‐1 

Type: No Penetration contact pair  
Entites: 6 face(s) 

Friction Value: 0.8 
Advanced: Surface to surface 

 

Contact Set‐2 

 

Type: No Penetration contact pair  
Entites: 2 face(s)

Friction Value: 0.5 
Advanced: Surface to surface 

 

Global 
Contact 

 
Type: Bonded 

Components: 1 component(s) 
Options: Compatible mesh 

 

Mesh Information 
Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used:  Curvature based mesh 

Jacobian points 4 Points 

Maximum element size 0 mm 

Minimum element size 0 mm 

Mesh Quality High 

 

Mesh Information - Details 
Total Nodes 13988 

Total Elements 8134 

Maximum Aspect Ratio 13.364 

% of elements with Aspect Ratio < 3 93.6 

% of elements with Aspect Ratio > 10 0.0738 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:07 
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Resultant Forces 
Reaction Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 
Entire Model  N -6.31825e-006 197.494 -0.00391472 197.494 

Reaction Moments 
Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 
Entire Model  N-m 0 0 0 0 

 

 

Study Results 

Name Type Min Max 
Stress1  VON: von Mises Stress 2.44952e-006 N/m^2 

Node: 11320 
1.12941e+007 N/m^2 
Node: 3692 

 
Name Type Min Max 
Displacement1  URES: Resultant 

Displacement 
0 mm 
Node: 492 

2.72757 mm 
Node: 4819 

 
 

 

Simulation of 
konstruktion LS 
 
Date: den 6 juni 2012 
Study name: Study LS 
Analysis type: Static 

 

Model Information 
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Bodies Treated As Volumetric Properties

Fäste Solid Body 

Mass:0.0680687 kg 
Volume:7.15007e-005 m^3 

Density:952 kg/m^3 
Weight:0.667073 N 

 

Bord Solid Body 

Mass:0.130557 kg 
Volume:0.00013714 m^3 

Density:952 kg/m^3 
Weight:1.27946 N 

 
 

Study Properties 
Study name Study 1 

Analysis type Static 

Mesh type Solid Mesh 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 

Include fluid pressure effects from SolidWorks Flow Simulation Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement Off 

Compute free body forces On 

Friction Off 

Use Adaptive Method:  Off 
 

Units 
Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
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Material Properties 
Properties 

Name: PE High Density
Model type: Linear Elastic Isotropic

Default failure criterion: Unknown 
Tensile strength: 2.21e+007 N/m^2
Elastic modulus: 1.07e+009 N/m^2

Poisson's ratio: 0.4101   
Mass density: 952 kg/m^3 

Shear modulus: 3.772e+008 N/m^2
 

 

Loads and Fixtures 
Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

Entities: 4 face(s) 
Type: Fixed Geometry

 

Resultant Forces 
Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) 20.8935 231.845 3.15857 232.806 
Reaction 

Moment(N-m) 
0 0 0 0 

 

Load name Load Image Load Details 

Gravity 

Reference: Top Plane 
Values: 0  0 -9.81

Units: SI
 

Distributed 
Mass 

 

Entities: 1 face(s)
Type: Displacement (Direct transfer)

Remote Mass: 20 kg
Moment of Inertia: 0,0,0,0,0,0 kg.m^2 

Location: Kroken
 

Contact Information 
Contact Contact Image Contact Properties 

Contact Set‐1 

 

Type: No Penetration contact pair 
Entites: 6 face(s) 

Friction Value: 0.8 
Advanced: Surface to surface 

 

Contact/Friction forces 
Components X Y Z Resultant 

Contact Force(N) 1.9096E-014  2.8422E-014  0            3.4241E-014  
Friction 
Force(N) 

0            1.7902E-015  0            1.7902E-015  
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Contact Set‐2 

 

Type: No Penetration contact pair  
Entites: 2 face(s) 

Friction Value: 0.5 
Advanced: Surface to surface 

 

Contact/Friction forces 
Components X Y Z Resultant 

Contact Force(N) 59.523       -3.5527E-015 0            59.523       
Friction 
Force(N) 

-1.9987E-015 -22.361      -2.2399      22.473       
 

Global 
Contact 

 
Type: Bonded 

Components: 1 component(s) 
Options: Compatible mesh 

 

Mesh Information 
Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used:  Curvature based mesh 

Jacobian points 4 Points 

Maximum element size 0 mm 

Minimum element size 0 mm 

Mesh Quality High 

 

Mesh Information - Details 
Total Nodes 14439 

Total Elements 8282 

Maximum Aspect Ratio 94.124 

% of elements with Aspect Ratio < 3 93.1 

% of elements with Aspect Ratio > 10 0.411 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:03 

 

Resultant Forces 
Reaction Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 
Entire Model  N 20.8935 231.845 3.15857 232.806 

Reaction Moments 
Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 
Entire Model  N-m 0 0 0 0 
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Study Results 
Name Type Min Max 
Stress1  VON: von Mises Stress 3.68614e-006 N/m^2 

Node: 12362 
1.45458e+007 N/m^2 
Node: 3746 

 
 

Name Type Min Max 
Displacement1  URES: Resultant 

Displacement 
0 mm 
Node: 7310 

2.24369 mm 
Node: 6559 
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Bilaga F – Hållfasthetsanalys 2 

Hållfasthetsanalys av fästet gjordes i SolidWorks efter konstruktionsoptimeringarna från 
tillverkningsunderlaget. Analysen gjordes för att bekräfta att fästet fortfarande uppfyllde 
kravspecifikationen, vilket den också gjorde. Resultatet kan ses nedan. 

 

 

Simulation of  Fästet 
 
Date: den 6 juni 2012 
Study name: Study Fäste 
Analysis type: Static 

 

 

Model Information 
Bodies Treated As Volumetric Properties Date Modified

Fäste Solid Body 

Mass:0.0390832 kg 
Volume:4.10537e-005 m^3 

Density:952 kg/m^3 
Weight:0.383015 N 

 

Jun 06 16:46:52 
2012 

Bord Solid Body 

Mass:0.114044 kg 
Volume:0.000119794 m^3 

Density:952 kg/m^3 
Weight:1.11763 N 

 

Jun 06 16:46:52 
2012 

 

Study Properties 
Study name Study 1 

Analysis type Static 

Mesh type Solid Mesh 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 

Include fluid pressure effects from SolidWorks Flow Simulation Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement Off 

Compute free body forces On 

Friction Off 
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Use Adaptive Method:  Off 
 

Units 
Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
 

Material Properties 
Properties 

Name: PE High Density
Model type: Linear Elastic Isotropic

Default failure criterion: Unknown 
Tensile strength: 2.21e+007 N/m^2
Elastic modulus: 1.07e+009 N/m^2

Poisson's ratio: 0.4101   
Mass density: 952 kg/m^3 

Shear modulus: 3.772e+008 N/m^2
 

 

Loads and Fixtures 
Fixture Image Fixture Details 

 

Entities: 4 face(s)
Type: Fixed Geometry 

 

Resultant Forces 
Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) -160.226 248.536 0.786193 295.708 
Reaction 

Moment(N-m) 
0 0 0 0 

 

 

Load name Load Image Load Details 

Gravity 

 

Reference: Top Plane
Values: 0  0 -9.81

Units: SI
 

Distributed 
Mass 

 

Entities: 2 face(s)
Type: Displacement (Direct transfer) 

Remote Mass: 20 kg
Moment of Inertia: 0,0,0,0,0,0 kg.m^2 

Location: Kroken
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Contact Information 
Contact Contact Image Contact Properties 

Contact Set‐1 

 

Type: No Penetration contact pair  
Entites: 9 face(s) 

Friction Value: 0.8 
Advanced: Surface to surface 

 

Contact/Friction forces 
Components X Y Z Resultant 

Contact Force(N) 6.2172E-014  -3.153E-014  0            6.9711E-014  
Friction Force(N) -1.9984E-015 -9.77E-015   1.6306E-015  1.0105E-014  

 

Contact Set‐2 

Type: No Penetration contact pair  
Entites: 3 face(s) 

Friction Value: 0.5 
Advanced: Surface to surface 

 

Contact/Friction forces 
Components X Y Z Resultant 

Contact 
Force(N) 0            -4.4409E-016 0            4.4409E-016  

Friction 
Force(N) 

4.4409E-016  0            -2.7756E-017 4.4496E-016  
 

Global 
Contact 

 
Type: Bonded 

Components: 1 component(s) 
Options: Compatible mesh 

 

Mesh Information 
Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used:  Standard mesh 

Automatic Transition:  Off 

Include Mesh Auto Loops:  Off 

Jacobian points 4 Points 

Element Size 5.44 mm 

Tolerance 0.272 mm 

Mesh Quality High 

Mesh Information - Details 
Total Nodes 13753 

Total Elements 7666 

Maximum Aspect Ratio 24.11 

% of elements with Aspect Ratio < 3 87.5 

% of elements with Aspect Ratio > 10 0.926 

% of distorted elements(Jacobian) 0 
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Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:10 

 

Resultant Forces 
Reaction Forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant
Entire Model  N -160.226 248.536 0.786193 295.708 

Reaction Moments 
Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant
Entire Model  N-m 0 0 0 0 

 

 

Study Results 
Name Type Min Max 
Stress1  VON: von Mises Stress 1.51586e-006 N/m^2 

Node: 6635 
1.87567e+007 N/m^2 
Node: 6135 

 

 
 

Name Type Min Max 
Displacement1  URES: Resultant 

Displacement 
0 mm 
Node: 6560 

8.8484 mm 
Node: 558 
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Bilaga G – Ritningsunderlag 

Ritningsunderlaget togs fram från CAD-modellen i slutet av konstruktionsfasen. 
Ritningsunderlaget, som anger funktionsmått och toleranser, ska kompletteras med CAD-filen 
vid tillverkning. Ritningsunderlaget visas på nästkommande sida. 
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