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Sammanfattning 

Fimpnedskräpning är ett problem ur flera aspekter. Fimparnas filter har en lång nedbrytnings-

tid och innehåller tungmetallen kadmium, den lagras i allt organiskt. Med den största andelen 

av den totala mängden skräp har samhället varken råd att låta fimparna ligga kvar i naturen 

eller att plocka upp alla från densamma. Kemiskt och estetiskt såväl som ekonomiskt är fimp-

nedskräpningen ett dåtida, ett nutida och ett framtida problem. Lösningsförslag handlar ofta 

om restriktioner, ökade investeringar i renhållning eller tillgänglighet. Men en skräpig miljö 

behöver inte fler skräpinsamlare och botskrivare, utan färre nedskräpare. 

Filtren på cigaretter består av en plast kallad cellulosaacetat. Pressas de ihop ordentligt är de-

formationen plastisk, ett faktum efter utförda experiment. Det konstaterades att bestående 

tryckmönster i relief kan inpräntas i fimparnas filterplast. Detta ska uppfyllas via mobila ask-

koppar, kallade LitterPress. Dessa släcker, komprimerar och förvarar fimpar samtidigt som de 

omvandlar dess filter till lottsedlar. Vid användning märks filtren med respektive rökares 

person- eller telefonnummer i ett pressmoment. Alla cigaretter är därmed potentiella lotter 

som kan spåras tillbaka till inlämnarna. 

Förslaget uppmuntrar rökarna att tömma sina mobila askkoppar i numrerade stationära ask-

koppar, kallade LitterBox. Dessa fördelar slumpmässigt fimparna mellan två fack, ett 

huvudfack där de flesta hamnar och ett mindre fack där betydligt färre hamnar. Varje vecka 

slumpar ett dataprogram fram ett nummer mellan 1 och antalet uppsatta stationära askkoppar. 

De som har märkta fimpar, i den utlottade stationära askkoppens mindre fack, erhåller en 

kännbar ekonomisk utdelning. 

Det ska gå att tilldela en eventuell utdelning till en specifik verksamhet. Detta uppfylls genom 

att den mobila askkoppen ställs in på att märka filtren med ett organisationsnummer. 

Oberoende av märkning kan det parallellt ske en fortlöpande utdelning till välgörande ända-

mål, där en bestämd summa skänks för varje fimp i det mindre facket. 



 

Detta utgör konceptet LitterLott, ett skräplotteri med LitterPress och LitterBox som kompo-

nenter. Alla deltagare har en chans att ta del av de skräpkostnader och miljöbelastningar de 

besparar samhället. Innovativt och pedagogiskt ökar medvetenheten kring både återvinning 

och kostnader kopplade till nedskräpning. 

En hemsida annonserar aktuell LitterBox och veckans ”återvinnare”. Där ska det gå att regi-

strera medlemskap, följa utvecklingen av LitterLott och delta i ämnesrelaterade diskussioner. 

Företag, kommunala verksamheter, stiftelser och organisationer kan också anmäla sitt intresse 

i att vara med och samarbeta för en mer hållbar miljö. 

Projektets intention är att väcka debatt med fokus på viktiga frågor angående miljö, nedskräp-

ning och återvinning. Frågor som är relevanta i dagens samhälle och nödvändiga för morgon-

dagens. 
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Abstract 

Butt littering is a problem in several ways. The filter of the cigarette butts have long degrada-

tion time and contain cadmium, a heavy metal stored in organic tissues. With a large fraction 

of the total amount of litter the society can neither afford to ignore or collect every cigarette 

butt dropped in the environment. Chemically and esthetically as well as economically butt 

littering is a past, a present and a future problem. Suggestions of solutions often involve re-

strictions, increased investments in cleaning efforts or in accessibility. But a littered environ-

ment doesn’t need more bins or stricter laws, it needs less littering. 

Cigarettes have filters that contain a plastic fiber called cellulose acetate. If they are enough 

compressed the deformation is plastic, a fact after empirical experiments. Definite permanent 

patterns in relief could be formed within the plastic fiber of the filters. This will be achieved 

through mobile ashtrays, called LitterPress. These stub out, compress and store cigarette butts 

along with transforming its filters to lottery tickets. In use, a press motion marks the filters 

with the social security number or the phone number of each user respectively. In other 

words, all cigarettes are potential lottery tickets which can be traced to its recycler. 

The proposition encourages the smokers to empty their mobile ashtrays into numbered sta-

tionary ashtrays, called LitterBox. These will randomly divide the butts between two com-

partments. One is large where the majority end up and one is small, enclosing significantly 

fewer. A computer program will weekly and randomly pick a number between 1 and the num-

ber of stationary installed ashtrays. Those who have their marked cigarette butts in the smaller 

compartment, of the stationary ashtray of the week, will collect a noticeable economic payoff. 

There will be possible to allocate any payoff to a specific business. This is done by adjusting 

the mobile ashtray to mark the filters with an organization number. Irrespective of marking 

there can also be a continuously payoff to charity, where a fixed amount is allocated for each 

cigarette butt in the smaller compartment. 



 

In action the two physical products are components in the concept of LitterLott, a lottery out 

of litter. Participants have a chance to receive a part of the litter expenses and environmental 

impositions they spare the society. In an innovative and pedagogic way the awareness in-

creases around recycling and what the costs are to refrain.  

A homepage will announce current LitterBox along with the fortunate recyclers. One may 

register membership, follow the development of LitterLott and participate in discussions re-

lated to the subject. Also companies, municipal businesses and organizations can declare their 

interests in being a part of the concept and cooperate towards a healthier environment. 

The intention is to start a debate focusing on important environmentally related questions, 

littering in general and recycling. Those questions are relevant in today’s society and neces-

sary for tomorrows. 

 

 



 

FÖRORD 

På Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm har civilingenjörsprogrammet Design 

och Produktframtagning lästs med en mekanikinriktning. Projektarbetet som denna rapport 

redovisar ligger närmare Design och Produktframtagning som grundprogram än den 

mekanikinriktning vars institution arbetet har genomförts på. Jag har medvetet valt att lägga 

en större fokusering på innovation, design, produktframtagning och utveckling. Områden som 

också får lyftkraft av mekanikens breda vingar. Att kombinera form och funktion är en ut-

maning som ger utövaren möjligheter att definiera sitt arbete, inte definieras genom det. 

Detta gäller inte minst inom mekaniken. 

Ägna dig sedan åt det som du vill att andra tror att du gör, inte åt det som du tror att andra 

vill att du ska göra. 

  

 

Jag vill därmed tacka handledare Hanno Essén och mekanikinstitutionen på KTH som upp-

muntrade mig att komma med ett eget förslag på examensarbete, vilket jag gjorde. De be-

viljade och stöttade projektet, trots att det inte behandlar en traditionell mekanikinriktning. 

Rapporten har i den bemärkelsen ingen uppdragsgivare utan riktar sig till de som vill, kan och 

ska verka för miljöns bästa. 

Vidare vill jag tacka KTH Innovation och min kontaktperson Gustav Notander. Detta för regi-

streringen av mitt projekt hos Almi Företagspartner AB samt för hjälpen i processen med 

tekniköversikten inför en eventuell patentansökan. Denna utfördes av Uppdragshuset Sverige 

AB den 25 juni 2012. 

Alla foton, figurer och tabeller i rapporten är tagna och skapade av mig om inget annat anges. 

Figurerna är gjorda i CAD-programmet UGS Solid Edge V20 om inget annat anges. Då 

handlar det uteslutande om egna illustrationer gjorda i Microsoft Office PowerPoint, 2007 års 

upplaga. 

Till sist, oavsett anledning och uppsåt uppmuntras du som tar del av rapporten att publicera 

och diskutera dess innehåll vidare. Detta gäller så länge denna rapport nämns som referens, 

och jag som upphovsman. 

  David Berg 

Stockholm, augusti 2012 



 

 



 

NOMENKLATUR 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Area [m²] 

F Kraft [N] 

L Längd [m] 

M Kraftmoment [Nm] 

P Tryck [N/m²] 

r Radie [m]  

Ø Diameter [m] 

π Dimensionslös matematisk konstant 

Förkortningar 

AB Aktiebolag  

ABS Akrylnitril-Butadien-Styren 

CAD Computer Aided Design 

CAN Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning 

EAN European Article Number 

FHI Statens folkhälsoinstitut 

GPS Global Positioning System 

KTH Kungliga Tekniska Högskolan 

SCB Statistiska centralbyrån  

SSAB Svenskt Stål AB 

UGS Unigraphics Solutions 

USK  Stockholms stads Utrednings- och Statistikkontor AB 
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1 INTRODUKTION 

År 2010 var Stockholm Europas första miljöhuvudstad. I slutet av året gick Sverige in i en 

lång, kall och snörik vinter. Det var delvis denna kombination som banade väg för ett 

examensarbete på KTH i Stockholm. 

När våren äntligen kom och marken började träda fram blev det extra påtagligt med all an-

samling av skräp i huvudstaden. En ansamling uppkommen av snöorsakade avbräck från de 

annars kontinuerliga renhållningsrutinerna. Skräpansamlingarna som blottades i tön verkade 

till stora delar bestå av cigarettfimpar, se Figur 1. Cigarettfimparna låg högvis utmed hus-

fasader och trottoarkanter, vid busskurer och tunnelbaneuppgångar. När fimpen, som den 

oftast förkortat kallas, i egenskap av skräp fastnat på näthinnan försvann den inte, den var 

överallt. Bilden av ett rent och fräscht Stockholm kändes avlägset, något passé. De som häv-

dar annat kanske saknar villigheten till egenkritisk granskning och verkar, sett till renhåll-

ning, krampaktigt hålla fast vid bilden av Sverige som en förebild för världens städer. 

Sammantaget ledde dessa indicier osökt in tankarna på något angeläget, ett intresse väcktes 

och kanske hade ett frö av innovation börjat gro. Initialt granskades olika skräprapporter, 

bland annat från Stiftelsen Håll Sverige Rent. Det var häpnadsväckande läsning som gav en 

lust att ta reda på mer. Förhoppningsvis avspeglas det i examensarbetet. 

 

Figur 1. Fimpansamlingar på Stockholms gator, mars 2011. 

1.1 Bakgrund 

Hur ser det ut med fimpnedskräpningen i Stockholms stad och i Sverige? Hur påverkas vi, 

och den miljö vi lever i, av fimpen? Efterforskningen tog sin början, denna initierades med att 

ta reda på grundläggande fakta som hur stor skräpandel fimpen utgör, samt vilka omkostnader 

i form av skräphantering och miljöpåverkan som fimpen medför. 

Definition på skräp och deklaration av region  

Först tydliggörs innebörden av benämningen skräp, det minskar risken för missförstånd. Med 

skräp menas i rapporten förbrukade eller icke önskvärda produkter som hamnar på andra 

ställen än i papperskorgar, på sopstationer eller återvinningscentraler. En förbrukad produkt 
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definieras som sopor först då en korrekt sortering efterföljs. Ofta betyder alternativet till en 

sortering att skräpet hamnar på marken i städerna. Där belastar nedskräpningen ekonomiskt 

Sveriges kommuner och Trafikverket stora summor varje år. I Sveriges kommuner bor skatte-

betalarna, de står för kostnaderna. 

Det är även relevant att ange storleken på befolkningsantalet inom den region som rapporten 

refererar till. Enligt Stockholms stads Utrednings- och Statistikkontor AB (USK, 2010) är 

deras befolkning 847073 personer. Detta antal underlättar att relatera till och konkretisera de 

skräpmängder och kostnader som redovisas nedan. 

Det kan annars vara oklart vad undersökningar syftar på och innefattar, sett till storlek och 

befolkningsmängd, gällande Stockholm. Ibland beskrivs Stockholms län, Stockholms stad, 

Stockholms kommun, Storstockholm, Stockholm City eller Stockholmsregionen som Stock-

holm. Vid sådana beskrivningar är det svårt att tyda vad en viss information får för innebörd. 

För att reda ut oklarheter och undvika samma misstag kändes det därför motiverat att redovisa 

vilken befolkningssiffra som är kopplad till Stockholms stad, själva kommunen. Befolknings-

antalet kan variera med nästan 1,5 miljoner personer mellan den största och minsta befolk-

ningsmängden i de ovan nämnda regionerna. 

Kampen mot en bristande attityd  

Att Sverige är skräpigt konstateras i skräprapporter gjorda av Håll Sverige Rent i samarbete 

med Statistiska centralbyrån (SCB). Detta är ett faktum, både sett till faktiskt kvantitet och 

upplevd kvantitet. Oavsett om skräpet ökar eller inte är det ett bekymmer att svenskarna upp-

lever det som skräpigt, en förnimmelse av att det blir skräpigare. En talande och samman-

fattande bild av problematiken, sett till skräpmängd och attityd, skådas i Figur 2. Bilden visar 

hur stockholmarna kan använda tidningsställ till annat än tidningar. Ett utmärkt exempel på 

ett återkommande resonemang om hur något blir lättare att utföra om det bara är att följa 

beteendet från någon annan. Ett psykologiskt mönster som präglar vårt nedskräpnings-

beteende. 

 

Figur 2. Tidningsställ i Hornstull, Stockholm. Innehållet tillsammans med texten blir talande. 
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Det är bra att ta del av rapporter och undersökningar för att konstatera fakta, det är ett funda-

mentalt arbetssätt. Men ibland kan det vara bra att se tillvaron med egna ögon istället för att få 

den levererad, tolkad, värderad eller begränsad via andras. Det kan räcka med att titta ut 

genom fönstret för att förstå att gatorna i Sveriges städer upplevs som skräpiga. Denna känsla 

är, för egen del, opåverkad av hur skräpigt eller rent det är någon annanstans i världen. 

Figur 2 till trots, enligt attitydundersökningar är fimpen det skräpföremål som irriterar folk 

mest. I skrivande stund sitter politiker och funderar på hur vi ska minska nedskräpningen. 

Eftersom de är medvetna om problemet med fimpnedskräpning och människors syn på den-

samma är fimpnedskräpning delvis synonymt med nedskräpning. 

Politiker i Stockholms stad som borgarråd, ministrar och riksdagsmän och kvinnor figurerar i 

tidningsartiklar och andra mediala forum där de betonar vikten av en ökad fokusering, en 

resursplanering för att motverka nedskräpningen. Regeringen och Naturvårdsverket har, i 

samarbete med Håll Sverige Rent, lagt upp en plan som ska driva frågan på både nationell och 

kommunal nivå. En delrapport redovisades i april 2011 för att fullständigt presenteras våren 

2013 (Naturvårdsverket, 2011). 

En kristdemokrat i Stockholms stad förespråkade hösten 2011 att öppna upp för en tävling i 

syfte att designa papperskorgar med fimpmöjligheter (Presskontakt, 2011). Trafikkontorets 

enhetschef i Stockholms stad söker lösningar på samarbeten med producenterna av skräp-

produkterna, vilket historiskt sett inte är en alldeles enkel uppgift. 

Trafikkontoret uppger även att eventuellt fler askkoppar ska installeras i Stockholm city. Be-

slut tas efter en utvärdering av tester med fler askkoppar, tester som bedrivits på Östermalm 

under 2011 (Stockholms stad, 2011). I augusti samma år öppnade trafikborgarrådet för ett för-

slag till regeringen om en illegalisering av fimpnedskräpning, där betonas de problem fimpar 

på marken innebär (Forsström, 2011). 

Utöver detta debatteras skräpfrågan i olika forum och hushåll runt om i Sverige. Vad är det 

som händer på Sveriges gator och vad ska det till för att nedskräpningen ska minska? Det 

finns många åsikter och idéer om skräphantering, en förmodad uppkommen hunger född ur 

nedskräpningen. 

Statistik och ansvar 

Det är hoppfullt att frågan diskuteras, att Sverige och svenskarna är en bit på väg. Initiativ och 

ansvarstagande har länge varit ett problem och det kretslopp som har fungerat bäst är just 

ansvarsfrågan. När det handlar om att motverka fimpnedskräpning har kommunerna 

(politikerna) pekat på fastighetsägarna. Dessa pekar i sin tur på hyresgästerna (restauranger, 

nattklubbar, butiker, föreningar), vilka pekar på tobaksbolagen. Tobaksindustrin pekar på 

rökarna (den enskilde individens ansvar) och rökarna pekar tillbaka på kommunerna, se 

illustration i Figur 3. 

Resultatet av ett sådant kretslopp uteblir eller skapar en fortsatt negativ trend, en diskussion 

som likt en cirkel inte leder någonstans. I ett system där alla avsäger sig ansvaret är samtliga i 

någon mån också skyldiga. 
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Figur 3. Ansvarsfrågan skickas vidare. Illustrerad i Microsoft Office PowerPoint 2007. 

I mätningar gjorda av Håll Sverige Rent (2010), redovisas årliga skräpkostnader för 10 olika 

kommuner i Sverige. Kostnaden för Stockholms stad varje år, gällande skräphantering, upp-

går till drygt 100 miljoner kronor. Det är skattebetalarnas pengar som används till ett önskat 

resultat som aldrig blir bättre än om ingen skräpade ner, vilket illustreras i Figur 4. Trots en 

årlig budget på 100 miljoner kronor upplevs Stockholms stad som skräpigt. 

Den överlägset största skräpandelen står mycket riktigt cigarettfimpen för, se stapeldiagram i 

Figur 5. I Stockholms stad utgör fimpen en skräpandel på cirka 65 procent av den totala 

skräpmängden. För snittet i Sverige ligger samma andel på cirka 60 procent. Håll Sverige 

Rent har, efter studier av svenska rökares cigarettvanor, beräknat att det slängs drygt 1 miljard 

fimpar på marken. Det är en årlig upprepning av fimpnedskräpning inom Sveriges gränser.  

Siffran på 1 miljard är oerhört svår att greppa, tänk hur det skulle se ut om inga resurser lades 

på att kontinuerligt samla upp skräp. Om insikten uteblir är ett förslag att observera en till-

fällig ombyggnad, ett markarbete eller liknande som hindrar framkomligheten. Det kan vara 

vid en busskur eller utanför en tunnelbaneuppgång i Stockholm. Dessa byggplatser brukar inte 

vara möjliga att städa och inte heller prioriteras. Efter ett par veckor täcker nästan fimparna 

mer av marken än som faktiskt syns av densamma. Tänk sedan vidare att den där städningen 

uteblev överallt. 

Mer ingående sammanställningar av skräphanteringen i Stockholms stad år 2010 visar att 

snittet för staden låg på 3,41 fimpar per 10 kvadratmeter, varav 4,40 på Kungsholmen. För att 

konkretisera fimpnedskräpningen ytterligare så har det i undersökningen angetts hur cirka 

30000 fimpar slängs i Södermalms stadsdelsområde, per dygn. Man är tydlig med att nämna 

att siffran är exklusive besökare utifrån stadsdelsnämnden. 
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Figur 4. Stockholms stads årliga skräpkostnad för att plocka upp det som hamnar utanför papperskorgarna. Illu-

strerad i Microsoft Office PowerPoint 2007. 

Behandlas endast skräpkostnader i form av skräpinsamling från marken, med tillhörande 

transporter, noteras det att fimpen varje år kostar skattebetalarna i Stockholms stad en stor 

andel av 100 miljoner kronor. I detta exkluderas hälsa och sjukvård, långsiktig och kortsiktig 

miljö- och djurpåverkan samt bränder orsakade av cigarettfimpar. Privata renhållningsaktörer 

och andra verksamheter inkluderas inte heller i beräkningarna, endast kommunala utgifter. 

Sist men inte minst tillkommer utsläppen och energiförbrukningen från sopbilar och 

rengöringsfordon, de bidrar också till miljöförstöringen.   

 

Figur 5. Procentuell andel fimpar av den totala skräpmängden (Håll Sverige Rent, 2010). 

Fimpar orsakar årligen ett antal bränder i Stockholms stad. Dessa har slängts på marken eller i 

en papperskorg utan att ha släckts ordentligt. Förutom i papperskorgar och i naturen utbryter 

cigarettorsakade bränder även i lägenheter, ibland med förödande konsekvenser. Enligt en 

faktasammanställning av Håll Sverige Rent (2003) orsakades 69 rökningsrelaterade bränder i 

Stockholms stad mellan åren 2000-2003. Inget tyder på att denna kvot har minskat. 
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Fimpar har en nedbrytningstid på upp till 5 år och i egenskap av filter innehåller de giftiga 

ämnen som skadar djur och natur. Fimparnas filter innehåller bland annat den giftiga tung-

metallen kadmium. Tungmetaller lagras i allt organiskt och är giftigt för allt levande, inklu-

sive den mänskliga kroppen. Hälsomässiga problem innebär framförallt att barn stoppar dem i 

munnen och måste uppsöka läkarvård (Håll Sverige Rent, 2003).  

Beskrivna förlopp med syfte på ett bristande ansvarstagande och fortgående beteendemönster, 

tillsammans med tobaksindustrins produktion och tillhandahållande försäljning, bidrar kon-

stant till en ökande mängd kadmium i vårt ekosystem. Fimpar i naturen är således miljöbovar 

på flera sätt, kemiska och estetiska, dåtida, nutida och framtida. 

 

Figur 6. Stockholms gator, oktober 2011. 

Orsak 

Med sin relativt långa nedbrytningstid, lätta vikt, form och storlek är fimparna besvärliga. De 

är svåra att samla in med rengöringsfordon då de lätt fastnar mellan gatustenar och längs gatu-

kanter, se Figur 6. Hanteringen består därför i praktiken ofta av manuell handplockning. Stora 

ansamlingar bildas i brunnar och i vattendrag, se Figur 7. På dessa platser blir de ännu svårare 

att ta hand om. Fimparna hamnar där med vindens hjälp eller då de forslas med regnvattnet. 

Även om fimparna plockas upp eller fastnar på sidan av brunnen har dess giftiga innehåll re-

dan färdats till vattendragen via regnvattnet vid regn, eller spolvattnet vid rengöring. 

Fimparna urlakas på dess gifter och missgöder naturmarker, där sprids och lagras gifterna 

ännu mer. 

 

Figur 7. Brunn i Gamla Stan i Stockholm, oktober 2011. 
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I en attitydundersökning av Håll Sverige Rent (2005), svarar 92 procent av rökarna i Stock-

holm, Göteborg och Malmö att de saknar tillgänglighet till papperskorgar och askkoppar. De 

säger sig absolut vara beredda att lämna in fimparna om det fanns alternativ till att slänga på 

marken, till exempel i form av bärbara askkoppar. Ytterligare 6 procent anger att de kan tänka 

sig en beteendeförändring om det fanns bra alternativ. En mindre, men betydande andel anger 

slöhet som nedskräpningsmotiv. 

Rökarna vill fimpa direkt när de rökt klart, de vill bli av med skräpet. Samtidigt drar sig 

rökarna från att slänga i vanliga papperskorgar då det finns en risk för brand och rökutveck-

ling. Resultatet blir att en stor andel av alla rökta cigaretter hamnar på marken där de, i bästa 

fall, trampas på och släcks. Det världsomfattande nätverket Clean up the World uppger att 

ungefär 75 procent av alla världens cigaretter slängs på marken. 

Uppgifter från Statens folkhälsoinstitut (FHI) visar på att något färre röker idag i Sverige än 

för 10 år sedan. Trots det ökar antalet fimpar som hamnar på marken (Håll Sverige Rent, 

2010). Bortser man från eventuella attitydförändringar i samhället beror ökningen i huvudsak 

på rökförbudet den 1 juni 2005. Förbudet innebar att rökning inne på restauranger, barer och 

nattklubbar förbjöds vilket resulterade i en mer omfattande exteriör rökning. Siffror från 

Stockholms stad (2011) visar på att antalet uteserveringar har fördubblats i Stockholm sedan 

2005, framförallt på Östermalm och Södermalm (Rengfors, 2011). Lägg sedan till inverkan 

från urbaniseringen som sker i allt högre takt, speciellt i Stockholmsregionen. Ökningarna av 

uteserveringar och folktäthet är fortsatta trender, en negativ konsekvens blir en ökad fimpned-

skräpning. 

Visserligen minskade fimpandelen skräp, i Stockholms stad, från 68 procent till 65 procent 

från år 2009 till 2010 (Håll Sverige Rent, 2010), men sett över ett längre perspektiv är trenden 

att den ökar. Det ska tilläggas att omfattande mätningar från Håll Sverige Rent startades först 

år 2009. Sedan förhåller det sig så att oavsett om fimpandelen har ökat eller minskat säger 

detta inget om huruvida den faktiska fimpnedskräpningen har ökat eller minskat, endast 

fimpens förhållande till den totala skräpmängden. 

Efter uppgifter från Tidningarnas Telegrambyrå (TT) våren 2012 uppgavs det att regeringen 

öppnar för ett förslag att förbjuda rökning på fler allmänna platser utomhus. Astma- och 

allergiförbundet driver att förslaget ska innefatta uteserveringar (Eriksson & Stenquist, 2012). 

Ett sådant förbud är framförallt bra för astmatikers och andra rökkänsligas levnadsstandard. 

Det ger också en ökad trevnad för många utöver dessa grupper. Däremot finns risken att detta 

än mer bidrar till att sprida fimpar i naturen, i större doser och över större områden. 

Konstruktiv resursförvaltning 

Att motverka nedskräpning i allmänhet och fimpnedskräpning i synnerhet är uppenbarligen 

viktig ur flertalet aspekter. En aspekt som inte ska underskattas är ringarna på vattnet som 

bildas vid en vänd trend. Minskar nedskräpningen tenderar folks renhållningsintentioner att 

öka. I en trevligare och renare närmiljö värnar fler om miljön, människan blir en miljökämpe. 

Vid ett förfall är inställningen vanligtvis den omvända, ett psykologiskt beteendemönster som 

beroende på omgivningens standard antingen är svårt att bryta eller lätt att hålla.  
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Trots den goda viljan, som 92 procent påvisar enligt attitydundersökningen från 2005, är det 

svårt att se hur enbart fler askkoppar kan lösa problemet. Problemet verkar vara ett 

bekvämlighetsproblem i större omfattning än vad rökarna själva ger sken av, eller vill medge 

för sig själva. Fler askkoppar hjälper, men uppskattningsvis i en begränsad effekt. Det går inte 

att bekvämt förlita sig på att enbart en installation av fler askkoppar och papperskorgar, på 

stadens gator, är den rätta vägen. En sådan satsning kostar mer än den ger. Bristen på till-

gänglighet är en del av sanningen bakom orsaken till nedskräpningen, men inte hela.  

Många som röker bryr sig inte om att lämna in i uppsatta askkoppar, inte ens om de befinner 

sig på en armlängds avstånd. Flertalet egna iakttagelser och 1 miljard fimpar styrker detta, se 

Figur 8. Känslan är att allför många resonerar att ”mitt problem idag är någon annans 

imorgon”. Det är idag vi banar väg för vår framtid, det är så samhället fungerar och det är så 

rökarna måste tänkta. Imorgon finns det ingen som kommer och plockar upp deras fimpar, 

och även om det finns kan det aldrig vara ett argument för att skräpa ner. Det gäller att ta per-

sonligt ansvar med skyldigheter som medmänniska och medborgare, precis som Trafik-

kontorets enhetschef förespråkar (Stockholms stad, 2011). 

Svenska politiker är beredda att investera allt mer pengar i all form av skräphantering. Inve-

steringar innebär i praktiken omprioriteringar eller skattehöjningar. Dessvärre utgör historiskt 

dessa i huvudsak satsningar på en ökad renhållning, som tar sig uttryck i maskinell gatu-

sopning och handplockning. Vid en finare omgivning har nödvändigtvis inte nedskräpningen 

minskat, utan renhållningen intensifierats. Intentionen borde vara att stoppa läckan istället för 

att ställa fram hinkar där det droppar. Parallellt gäller det att förebygga kommande läckor från 

att initieras. För att uppnå en förbättring ligger ansvaret och möjligheten först och främst hos 

rökarna, inte sopborstarnas kvalitet eller askkopparnas antal. 

Något är på gång, men vad ska göras och hur? En start är att ställa sig frågan varför fimparna 

hamnar på marken istället för att bara konstatera att de hamnar där. 

 

Figur 8. Fimpnedskräpning under askkoppar och papperskorgar är en vanlig syn. 

Att nedskräpningslagen skärptes den 1 juli 2011, vilket innebar att polisen har befogenhet att 

bötfälla nedskräparna på plats och med en mer kännbar bot, får nog inte den effekt som den 

ämnats för. Här är man inne på ett annat tillvägagångssätt när det gäller att bekämpa ned-

skräpningen. Förutom att öka tillgängligheten och renhållningen ska nedskräparna bestraffas. 
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Att bötfälla kraftigare och oftare är kommentarer som frekvent hävs ut när folk är upprörda, 

inte sällan när de själva blivit drabbade av fimpar, hundbajs eller annat utanför sina hem eller 

i närbelägna parker. 

Nedskräpningslagen kommer troligtvis inte att praktiseras, oavsett om lagen innefattar fimpar 

eller inte. Polisen som myndighet medger detta själva. Varken förbud eller högre böter är 

konstruktiva metoder att utgå ifrån i kampen mot nedskräpningen. Om fimpen blir inkluderad 

i nedskräpningslagen, och polisen skulle lägga resurser på att bötfälla nedskräparna, är 

behovet av fler askkoppar större än någonsin. Men det måste till något mer. 

I strävan att lägga fram ett förslag som kan generera i en förbättring måste man förstå 

problemet, själva orsaken till varför fimpen oftast hamnar på marken. Genom att gå igenom 

bruk och egenskaper gällande cigaretter kanske det går att definiera de komponenter som 

hittills har fattats när det gäller att motverka fimpnedskräpningen och dess stora andel av den 

totala mängden skräp. Det handlar om form, storlek, rök, lukt och glöd, samt högfrekvent 

exteriört bruk i kombination med en snabb förbrukning. Dessa är gemensamma nämnare hos 

den produkt som rökarna generellt har en bristande kunskap om, i alla fall sett till påverkan på 

djur och natur. Sammantaget kan det konstateras att det krävs mer av rökarna för att avstå 

nedskräpningsbeteendet. 

Fimpnedskräpningen belastar Sveriges kommuner och Trafikverket, ett faktum vare sig de 

plockar upp fimparna eller inte. En rationalistisk slutsats är att se till att dessa alternativ inte 

ska vara de enda som finns att välja emellan. En förhoppning om något annat, en konstruktiv 

resursförvaltning. 

1.2 Syfte 

En förhoppning behöver inte beskriva en sanning eller följa ett rationellt tankemönster. Där-

med inte sagt att en förhoppning per automatik är irrationell. Det finns inget irrationellt med 

att ha en förhoppning eller önskan som efter logiska slutsatser med säkerhet inte kan upp-

fyllas. Valen görs efter en preferens grundad på vad en person hoppas eller vill ska hända, 

snarare än efter vad denne tror sig vara kapabel att uppfylla. Ibland är irrationella preferenser 

rationella och vice versa, det kan vara en fråga om normer inom ett samhälles referensramar.  

Att vilja få bort alla fimparna från naturen kanske inte kan uppfyllas fullt ut, men ett avlägset 

slutmål resulterar i delmål på vägen. Där är viljan helt logisk. Denna preferens kan ta en långt 

längre fram än om ursprungsmålet satts närmare, att på förhand kortat och begränsat vägen 

via en självcensur präglad av samhällets normer. 

I det här fallet är syftet att presentera något som kan uppfyllas. Med det konstaterandet har 

preferensens rimlighet skapats av sina egna normer, det verkar då irrationellt att hävda att det 

inte går att undvika fimpnedskräpning. Om så är fallet är det i allra högsta grad rationellt att 

fokusera på källan till problemet, rökarna. En fokusering tillsammans med de andra nämnda 

aktörerna inom ansvarskedjan. De och rökarna ingår då i en verksamhet med syftet att minska 

nedskräpningen med cigarettfimpar, de är kunder i sin egen industri. En gemensam aktion mot 

den största gemensamma nämnaren gällande skräpproblemet. 
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Verksamheten ska verka genom att omvandla skräp till en möjlighet att öka medvetenheten 

och ändra människors attityd till nedskräpning. Innovativt och pedagogiskt ska det ge en in-

syn i vad det innebär att återvinna och vilka kostnader som är kopplade till nedskräpning. 

Cigarettfimpens potential 

Ur en träbit kan en vacker träfigur karvas fram av den fantasifulle och skicklige träsnidaren. 

Figuren fanns hela tiden i träet, det gällde bara att se dess potential och ta fram den. Om trä-

biten istället är en fimp, vad har då fimpen för potential? Går det att få människor att associera 

fimpen med något annat än skräp? Styr det i så fall rökarna att i betydligt mindre utsträckning 

slänga fimpar i naturen, kanske till och med få människor att frivilligt samla upp de fimpar 

som trots allt hamnar där? 

Som det ser ut idag är det alldeles för abstrakt. Att endast påpeka att något kostar pengar och 

inte är bra för miljön fångar inte folks intresse i större skala. Det är något av en gåta att det går 

att hålla verksamheter flytande som baseras på denna luftinformativa och ickekonstruktiva 

retorik. De drivs genom sponsring, eldsjälar eller obligerade avgifter som skatter. Det 

förekommer också verksamheter som överlever med skrämselpropagerande metoder och 

hjärntvätt. 

Vissa produkter tillgodoser ett behov och andra produkter skapar ett behov. Så länge det rör 

sig om lagliga och icke hälsofarliga produkter så uppfyller de bästa produkterna båda. I strä-

van att presentera sådana lösningar tillsammans med en hälsosam ideologi är ett grund-

läggande och fortlöpande arbete att sätta sig in i konsumentens perspektiv. Att förstå hur 

andra ser och uppfattar det man själv tänker. 

För att uppnå sådana drivkrafter riktas blicken först mot sportens värld. Inom de flesta idrotter 

har man hittat ett fungerande koncept, ett koncept som driver utövare och anhängare att fri-

villigt ägna sig åt respektive verksamhet. Kastas en boll in till i stort sett vilken skara 

människor som helst, var som helst i världen, så händer något. Ett spel, efter uppsatta regler 

drar igång. 

Det centrala i till exempel fotboll, spelets viktigaste ingrediens i sportens populära framgångs-

recept, är en rund sfärisk boll. Bollen i sig är inget speciellt, det är användandet som gör den 

speciell. Det lag som vårdar bollen bäst och placerar den i motståndarnas mål flest gånger får 

utdelning i form av poäng, de flesta har dessutom haft kul och spännande under spelets gång. 

Detta faktum har formulerat frågan hur en fimp blir speciell. Tanken är att placera fimpen 

centralt i ett system likt bollen i ett spel. Ett spelsystem utan förlorare. 

Vision 

Som insinuerats är syftet att ta fram och utveckla ett alternativt förslag, en vision om en 

fungerande verksamhet mot fimpnedskräpning. Visionen blir ett projekt, en ekvation med en 

ansats till förändring. Rapporten ämnar behandla, utvärdera, utveckla och presentera en före-

byggande åtgärd. Ett innovativt system som angriper stadiet innan sopor blir skräp, innan pro-

blemet som behandlas blir ett problem. Fimpen ska användas till något som förhoppningsvis 

ger utövare och anhängare, spänning och utdelning, förståelse och resultat. 
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För att få till investeringar och komma igång gäller det att hitta en drivkraft, både för rökarna 

som skräpar ner men även för kommunerna med dess instanser och aktörer inom dem. Det 

krävs nya produkter samt en vilja till förändring. Figur 9 symboliserar flera synvinklar in i 

samma spegel med en genensam, unisont riktad, reflektion. En reflektion i form av en starkt 

lysande klar bild av hur alla ska blicka mot samma mål och ta sig dit. 

 

Figur 9. Samhället måste reflektera över var fokus ligger angående nedskräpning. Illustrerad i Microsoft Office 

PowerPoint 2007. 

Förändringen ska resultera i en minskad nedskräpning, mindre skräpkostnader och en ökad 

insikt om hur allt hänger ihop. Om nedskräpningen minskar resulterar det i att kommunerna 

och dess invånare får större resurser att förvalta på annat än renhållning och skräphantering. 

Besparingarna kan finansiera mer konstruktiva och betydande områden och ändamål. 

Eventuella vinster kan tänkas gå till hjälpfonder, hälsoorganisationer och idrottsrörelser. Detta 

diskuteras utförligare under avsnitt 4.5.  

Förslaget ska verka genom att uppmuntra rökarna att självmant lämna in sina fimpar i 

speciellt uppsatta askkoppar. Vid inlämning till dessa stationära askkoppar, ska fimparna vara 

glödfria för att minimera rök och luktutveckling. Filtret på fimpen innehåller mycket luft. Om 

den kan formas eller pressas ihop ordentligt kan detta uppfyllas, dessutom minskas sop-

volymerna. Komprimeringen kan utföras via en mobil askkopp som innefattar flera funktioner 

utöver sin egenskap av askkopp. 

Det gäller att plantera ett inlämningsbeteende hos rökarna där användningen av produkterna, 

förutom att motverka nedskräpning, samtidigt ser till att fimparna inte sprider rök och lukt. En 

beteendeförändring sker inte genom förbud, mer böter eller entydigt av fler insamlings-

möjligheter via fler askkoppar. De som skräpar ner ska inte straffas utan det är omvänt hand-

lande som ska belönas. 

Att belöna de som sköter sig istället för att bestraffa de som missköter sig är en uppmuntran 

som kan ändra synen på återvinning, det kan bryta ett negativt beteende. En uppåtgående spi-

ral där incitament föder förändringen i samhället. Den som inte förstår vad det kostar att 

skräpa ner kommer att upplysas om vad vi tjänar på att inte göra det. Det är först då samhället 

får upp ögonen för problemet med nedskräpning och anammar en vilja till denna attityd- och 

beteendeförändring.  

1.3 Avgränsningar och approximationer 

De flesta rubriker och anvisningar i figurer är angivna på engelska. Detta kändes naturligt när 

benämningar på storheter, allmänt förkortat, tilldelas första bokstaven för respektive engelska 

ord. Till exempel skrivs Fökar istället Fincreasing, där förkortningen står för Force. 
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Dimensionering 

Några av de val och förenklingar som begränsat vad rapporten ska behandla är att inte dimen-

sionera produkter i exakta mått, utan med approximationer. Att tilldela produkter exakta mått 

är snävt och missvisande då andra delar av rapportens innehåll är godtyckliga. En sken-

definitiv presentation baserat på approximationer ger ett felaktigt underlag för ett vidare 

arbete. Exakta mått existerar inte förrän prototyper har framställts och grundligare tester har 

genomförts. Rapporten är i de sammanhangen allmänt övergripande och det sätts inte stor vikt 

vid millimetrar. 

Approximationerna baseras på flertalet faktorer såsom, placering, syfte och funktion. All 

formgivning har varit med hänsyn för att tillgodose ändamålet, att minska andelen fimpar som 

hamnar på marken. De mått som produkterna angivits med är därmed inte definitiva. 

Flera figurer i rapporten använder istället relativitet för att få en uppfattning om en ungefärlig 

storlek. Det kan vara fimpar, gatuskyltar och papperskorgar som används för att pedagogiskt 

ge betraktaren en relativ storlek på produkten i sitt funktionella sammanhang. Även här gäller 

att storleken på papperskorgar och gatuskyltar är ungefärliga. 

För projektet är det i den meningen irrelevant huruvida en produkts storlek skiljer sig x antal 

centimeter från måtten på en viss typ av gatuskylt eller papperskorg. Det som däremot kan 

vara av intresse är dess planerade upphängning samt en uppskattad relativ storlek. En placer-

ing i ordinär stadsmiljö underlättar en sådan överskådning. I en del figurer förekommer 

cigarettfimpar för att illustrera en tilltänkt användning, ibland har de överdimensionerats för 

en bättre överblick. 

I problemformuleringen och i lösningsförslaget är Stockholms stad den kommun som 

rapporten behandlar mer ingående. De lösningsförslag som presenteras är dock generella och 

oberoende av specifik kommunal plattform.  

Produktivitet 

Kostnadskalkyler av produktframtagningsprocesser, analysering av produktionsled och led-

tider med andra omkostnader som logistik, administrativt arbete, material och underhåll är 

inte ingående beskrivna i rapporten. Det blir alltför godtyckligt då det är teoretiska kunder 

som behandlas, med andra ord inom användningsområden som kan variera kraftigt. 

Inte heller metoder för formgivning av produkter, eller framställning och behandling av de 

olika materialen, är utvärderade och redovisade. Det blir för omfattande om fullständiga 

framtagningsprocesser med möjlig stansning, valsning, skärning, gjutning, formsprutning och 

pressning ska behandlas. Produktionsled och produktionsflöden med maskiner, fullständig 

materialdata och tidsflöden sparas för framtida utvärderingar och en optimering av produkti-

viteten. Vilka typer av material som slutligen ska väljas är därmed inte bestämt. De i 

rapporten presenterade materialens egenskaper beskrivs i breda drag och inte i detaljnivå in-

riktat på en särskild sammansättning. 

Det är sedermera av stor vikt att framöver optimera det produktionsekonomiska området. För-

utom att producera rätt produkter måste ett företag även producera produkterna rätt (Olhager, 
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2000). Under avsnitt 4.4 finns förslag där samarbeten med verksamma och etablerade aktörer 

inom olika marknadsområden diskuteras. 

Fokus för projektet har varit att ta vara på en idé och utveckla konceptet med tillhörande pro-

dukters form och funktion. 

Experiment 

I de utförda experimenten samt vid deklarerandet av dimensioner approximerades standard-

måtten på en fimp till att vara 25 millimeter lång med en diameter på 8 millimeter, se Figur 16 

under avsnitt 3.1. Denna approximation är motiverad i den mån att fimpar, det vill säga filter-

plasten cellulosaacetat, förekommer i varierad storlek. Variationerna har endast små avvikel-

ser från approximationen. Inga beräkningar eller dimensioneringar som är gjorda i rapporten 

påverkas om de skulle göras om med motsvarande modifieringar av fimparnas storlek. För 

tryckberäkningarna i experimentet bestämdes fimpens bredd till 10 millimeter, det förklaras 

genom att filterplasten expanderar i mantelarea efter pressning. 

Vid beräknandet av tryck har det den pålagda vikten approximerats med en centrerad punkt-

kraft. Approximationerna av krafter har förekommit i experimentet samt vid beräknandet av 

tryck med teoretiska krafter för en av produkterna, den mobila askkoppen. I praktiken mot-

svarar inte den använda vikten en punktkraft, den fördelas över en något större yta än vad be-

räkningarna baseras på. För att gå runt problemet och erhålla en punktkraft i praktiken skulle 

någon form av insats ha använts mellan den pålagda vikten och verktygen, se verktygen i 

Figur 17 under avsnitt 3.1. Den pålagda vikten syftar på de faktiska vikter som användes i 

experimentet, de ska representera den mänskliga tummen vid användningen av en färdig pro-

dukt. 

Resultatet av approximationen med en punkkraft blir ett högre tryck, teoretiskt utnyttjas häv-

armen maximalt med all kraft i sin fulla längd. För att kompensera detta har de dimen-

sionerande krafterna, de krafter som styr produktens utformning sett till hävarm och kontakt-

ytor, beräknats med hänsyn till den mänskliga handens svagaste grepp för kvinnor, se Figur 

19. En balansutjämning för att spegla krav på en verklig kraftpåverkan hoppas därmed vara 

tillgodosedd. En enkel översättning är att konstatera att tummens tänkta placering motsvarar 

den pålagda viktens position i experimenten. De 40 newton som visade sig vara tillräckligt i 

experimenten motsvarar ungefär samma tryck som genereras i pressutrymmet när den mobila 

askkoppen pressas ihop med 35 newton i Figur 19. 

Konsekvent har beräkningarna approximerats med en punktkraft i experimentet samt vid de 

teoretiska beräkningarna på den mobila askkoppen. Konsekvensen blir att de två approxima-

tionerna kvittas mot varandra. I praktiken ligger det aktuella trycket lägre än vad experi-

menten och beräkningarna visar, direkt kopplat till den pålagda kraftens fördelning över en 

större yta. 

I experimentets samtliga utföranden och beräkningar har den pålagda kraften approximerats 

med en normalkraft, en vinkelrät infallande kraft relativt aktuell yta. Trycket kallas då ibland 

mer korrekt för tryckspänning eller normalspänning, men kommer fortsättningsvis i rapporten 

oftast att benämnas för det mer generella ”trycket”. 
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Den mobila askkoppens pressutrymme 

Vid beräkningarna av kraft till tryckomvandlingen i den mobila askkoppens pressutrymme 

gjordes ytterligare en förenkling. Kontaktytan, mellan ovan- och underdel, begränsades till en 

bredd på 2 millimeter. Kontaktytan är den yta som en pålagd kraft fördelas över. Som pro-

dukten är utformad, se Figur 23, sker det en kontakt över hela cylinderdelens yta i press-

utrymmet. Som påvisas under avsnitt 3.2 reduceras krafterna med ökad vinkel i förhållande 

till vertikalen, den pålagda kraftens infallande vinkel. Likaså kan den här approximationen 

ursäktas med att de krafter som fått styra pressdelens önskade tryck dimensionerats efter den 

mänskliga handens svagaste grepp. Därutöver har hävarmen ignorerats i de beräkningarna, 

dess gynnsamma momentana kraftinverkan gör det verkliga totala trycket högre. Därmed 

finns det underlag för att det relativt enkelt ska gå att generera eftersträvat tryck via handen. 

1.4 Sidospår 

När en produkt lanseras kan den tyckas enkel och vardaglig. Deklarationen av en färdig pro-

dukt är definitiv och konsekvent. Om något verkar självklart är det allmänt positivt, en inno-

vativ produkt känns naturlig om den tillfredställer ett behov. Det som karaktäriserar detta är 

dess självklarhet när den väl har etablerats, att den alltid har varit nödvändig. För sådana 

innovationer undrar man varför inte någon annan, eller en själv, har kommit fram till samma 

lösning. 

Vägen dit är inte rak, det förekommer alltid sidospår som behövs för att hamna vid slutmålet. 

Detta avsnitt ska ge en insikt i hur processen har sett ut för att komma fram till de lösningar 

som presenteras i rapporten. Utvalda sidospår korsar huvudvägen och bygger till viss del upp 

den. 

Pant på fimpar  

Tidigt i projektet var det klart att presentationen skulle handla om att koppla ihop insamlade 

fimpar med inlämnarna. Ett koncept byggt på att belöna dem som bidrar till att fimpar inte 

sprids ut som skräp. Rökarna kanske kunde lämna in sina rökta cigaretter vid fimpstationer i 

butiker. Problemet då är att butiksägare skulle behöva stå och ta emot fimpar, genomföra en 

kontroll av antalet och sköta utbetalningen. För att undvika den processen är ett alternativ en 

automatisk registrering. Då krävs det maskiner som kan registrera fimparna genom en avläs-

ning. Detta förutsätter att tobaksbolagen modifierar produktionen, så cigaretterna tilldelas en 

registrerbar märkning. 

Denna inriktning känns svår att genomföra då avläsningsmaskiner skall produceras och in-

stalleras tillsammans med en modifierad cigarettproduktion. Och även om tobaksbolagen 

ändrar sin produktion är det komplicerat att konstruera maskiner som kan registrera fimpar i 

olika skick vid inlämningstillfället. En märkning av filterpappret är skör då den sitter på ett 

utsatt ställe som är mjukt och har en geometriskt ofördelaktig form. Dessutom är det upp-

skattningsvis för magert med en liten garanterad utdelning per fimp för att rökarna ska lämna 

in sina fimpar. I så fall riskerar man att de flesta fimparna fortsätter att hamna på marken där 
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de sedan plockas upp av dem som tycker att panten är värd besväret. Den stora utmaningen är 

ju att minimera själva nedskräpningen. 

Vid paralleller med pantsystemet ska vi också erinra oss om att en stor del av vinningen är att 

materialet återvinns. Insamlade fimpar är än så länge sopor som behandlas som brännbart 

material. Denna aspekt gör att en inlämnad burk eller flaska är värd mer. Det blir oerhört stora 

summor som betalas ut sett till antalet burkar och flaskor som dagligen returneras i Sverige. 

Driften och utbetalningarna täcks till stor del av att panten är pålagd på utpriset. Att höja ut-

priset på cigaretter är inte ett realistiskt förslag så länge fimparna inte ingår i ett system likt 

panten på burkar och flaskor. 

Förslagsvis kan istället en del av de utgifter som ett visst antal fimpar skulle ha kostat på 

marken tilldelas några få av alla som ser till att fimparna hamnar rätt. Väljs dessa ut slumpvis 

så undviks den obligatoriska registreringen av samtliga fimpar som panten innebär. Om det 

går att plocka bort majoriteten av alla löne- och driftkostnader kopplat till uppsamlingen av 

fimparna kan en del av besparingarna bli en gigantisk morot som alla har en chans att direkt ta 

del av. Medför ett sådant införande att många gör en liten insats var och en, men tillsammans 

minst lika mycket som befintlig renhållningspersonal utför idag? Går det att förena en totalt 

sett mindre, eller oförändrad, kostnad för alla parter med att färre fimpar hamnar på marken? 

Paraply eller torkskåp 

Stockholms stad (2011) betalar 150 renhållningsarbetare fasta löner för att plocka upp skräp 

från marken. När fimpen utgör cirka 65 procent av den totala mängden skräp uppgår denna 

andel av lönekostnaderna årligen till drygt 20 miljoner kronor. I den beräkningen har månads-

lönen satts till strax under 18000 kronor samt utelämnat medföljande arbetsgivaravgifter och 

försäkringar. Dessa avgifter belastar kommunen ytterligare sett till personalkostnader i all-

mänhet. Om fimpnedskräpningen minskar kommer också utgifterna från driften av renhåll-

ningen att reduceras, detta innebär potentiella besparingar betydligt kraftigare än de från 

personalkostnaderna. 

De som arbetar med upplockningen kommer inte att gå arbetslösa även om stora delar av 

skräpet skulle försvinna. Det som händer är att skräpet blir sopor, summan av dessa är för-

modat relativt oförändrad. En utökad bemanning kan komma att behövas till uppsamlingen av 

soporna från papperskorgar och askkoppar. Resten av insparad personal kan investeras inom 

andra renhållningsrelaterade områden som sanering, gatusopning, gräsklippning, bevattning, 

beskärning och besprutning. 

Identifieringsprocess   

Om cigaretterna inom varje paket tilldelats en identifierbar streckkodsmärkning kan rökarna 

lämna in dessa i speciellt uppsatta behållare utomhus. Här är varje fimp kopplad till respektive 

rökare som har köpt sina cigaretter, märkningen från ett paket skiljer sig alltså från ett annat. 

En automatisk registrering görs vid inlämningstillfället via en avläsning i behållarnas inlopp. 

Varje vecka utförs en slags lottodragning av alla registrerat sålda cigaretter, de matchas sedan 

mot inlämnade fimpar och spåras till respektive köpare genom kvitton eller betalkort. På så 

sätt känner rökarna sig manade att lämna in sina egna fimpar. Vinstsumman multipliceras 
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med antalet inlämnade fimpar från det aktuella cigarettpaketet. I likhet med lotterier bygger 

förloppet på någon form av girighet. Tänk om ens köpta cigaretter lottas fram utan att en in-

lämning har gjorts. Hade man bara lämnat in sina fimpar hade en utdelning inbringats. 

Som antytts är det mer realistiskt att en registrering måste ske manuellt. Om idén kring en 

automatisk registrering läggs åt sidan finns alternativen att det sker en utsortering bland samt-

liga fimpar som har lämnats in för att därefter avläsas eller scannas manuellt, eller att det varje 

vecka lottas ut en vinnare bland tobakskunderna. I det senare fallet belönas de utlottade 

tobakskunderna om de kan kopplas ihop med faktisk inlämning. Då fordras det en omfattande 

genomsökning för att utvärdera om de sålda cigaretterna verkligen har lämnats in. Om så inte 

har skett lottas en ny kund ut och proceduren upprepas. Metoden är så opraktisk att den måste 

revideras. 

För att minska antalet fimpar att behandla skulle själva behållaren kunna ha en inbyggd ut-

sorteringsfunktion. Då blir scenariot att det inte längre sker en utlottning bland tobakskunder 

eller utsortering bland alla inlämnade fimpar, istället sker den bland inlämnade och redan ut-

sorterade fimpar. För att möjliggöra en identifiering av inlämnaren ska tobaksbolagen fort-

farande se till att varje paket och dess cigaretter får en unik märkning vid tillverkningen. Dock 

kvartstår problemet med att bevara en märkning samt invändningen från tobaksbolagen mot 

att lägga om sin produktion. 

Ytterligare en nackdel är att fimparna på marken faller mellan stolarna. Inte alla vill lämna in 

och inte alla bryr sig, inte alla vet och inte alla förstår. Deras fimpar fångas inte upp när de 

kastas på marken. Det finns inget egenintresse i att lämna in fimparna från någon annan, de 

förblir liggande av alla utom avlönade renhållare eller miljöentusiaster. Vidare exkluderas en 

stor andel fimpar som kommer in i Sverige, legalt som illegalt. Anledningen är att de kommer 

att sakna en märkning från produktionen. 

Egen märkning 

Idén med att märka fimpar övergavs inte, inte heller användningen av streckkod. Med ut-

gångspunkt från det svåra i att ändra en cigarettproduktion kanske det går att få rökarna att 

själva märka sina fimpar efter rökning. Exempel på streckkodstekniker som kan användas är 

EAN, Interleaved 2/5 och Code 128. Här kopplas inte märkningen ihop med kvitton eller 

betalkort utan kräver en egen unik registrerbar märkning. Det enklaste sättet att identifiera en 

person är då via dennes personnummer. 

Det är fullt genomförbart att göra om sitt personnummer till en streckkod, se Figur 10. Där 

har Code 128 använts i ett dataprogram av BlueStar Nordic (2011). Code 128 verkar vara den 

teknik som omvandlar flest antal siffror per längdenhet. Utvecklas en produkt som utför 

denna omvandling kan varje inlämnare, oavsett vem som har köpt cigaretterna eller var dessa 

kommer ifrån, få fimparna registrerade i sin egen identitet. 

 

Figur 10. Exempel på streckkod av personnummer med Code 128. 
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Liksom tidigare invändningar så tenderar detta att bli krångligt, orsaken innefattar både 

rökarnas perspektiv och konceptet som helhet. Filtrens materiella förutsättningar och geo-

metriska former är inte optimala för denna typ av märkningsmetod. Det fordras en nära felfri 

märkning och bevaring för att en scanning med en streckkodsläsare ska kunna realiseras fullt  

ut. Likt ett pappers deformation vid blindskrift kanske filtren ska deformeras till en läsbar och 

mindre känslig märkning?  

Luppen fick föras tillbaka över den manuella avläsningen av inlämnade fimpar, därmed var 

det omotiverat att vidareutveckla planerna på en märkning med streckkod. Däremot behölls 

resonemanget om att ta fram en behållare som genom sin konstruktion sållar bort majoriteten 

av alla fimpar och lämnar kvar en betydande minoritet att behandla.  

Askkoppar i rörelse 

Fimpnedskräpningen sker frekvent runt busshållsplatser, en rökpaus fördriver tiden medan 

rökarna väntar på sina bussar. Cigaretterna kastas snabbt på marken när bussarna anländer. 

När det kommer till logistiken var ett infall att placera inlämningsbehållarna på stadsbussar. 

Bussarnas linjerutter täcker stora delar av städerna och då de redan släpper ut avgaser kanske 

en hälsomässig påverkan från fimparnas rök är försumbar, eller i alla fall minskad. Om be-

hållarna färdas med bussarna behöver det inte sättas upp askkoppar på stadens gator och torg. 

Flera renhållningsföretag kan minska sina transporter om de bedriver tömningen vid stads-

bussarnas garage i bussterminalen, dit bussarna återvänder. Genom detta kan befintliga ask-

koppar eventuellt monteras ned. 

För att minimera risken att bli påkörd sker placeringen med fördel längst bak. Då interagerar 

inte de som lämnar in fimpar med kön, som gärna uppstår till bussarnas främre dörrar, och 

riskerar att bilda ett hinder för påstigande. Placeringen längst bak är även logisk med hänsyn 

till var behållarna skulle medföra minst notis, sett till provokation.  

Att projektet inte fortsatte på detta spår var för att det föll på sin egen orimlighet. Endast i teo-

rin kan detta vara en bra idé. I praktiken är det ett faktum att människor redan stressar, trängs 

och råkar ut för olyckor i trafiken. 

Två typer av askkoppar  

Parallellt med funderingar på hur konceptet skulle fungera i sin helhet, sett till exempelvis 

logistiken, pågick arbetet med att hitta de produkter som möjliggör grundidén. De mest nöd-

vändiga är en liten produkt för märkning och förvaring av fimpar samt en produkt som 

fimparna lämnas in till, en större behållare. I behållaren ska fimparna förvaras och märk-

ningen bevaras. Den ena refereras i rapporten som den mobila askkoppen medan den andra 

refereras som den stationära askkoppen. 

 

Figur 11. Tidig skiss av den mobila askkoppen. 
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Att gå igenom alla produktförslag utgör material för en egen rapport. Förloppet fram mot en 

slutgiltig presentation av produkter redovisas till viss del här. Valet av märkningsmetod gjor-

des först efter experimenten, tillhörande metodik redovisas under avsnitt 3.1. Tidiga skisser på 

de två produkterna ges i Figur 11, i Figur 12 och i Figur 13. Särskilt viktiga moment var att 

lösa metod för märkning samt utskiljning av fimpar inom varje stationär askkopp. Dessa mo-

ment är både nyckeln till framgång och svårast att lösa. 

Ett annat moment är tömningen av de stationära askkopparna. Ett önskemål var att dessa ask-

koppar ska fungera utan en invändig plastpåse eller liknande. Det finns flera anledningar till 

detta, bland annat den överhängande brandrisken. 

 

Figur 12. Dataskisser på utvecklingsfaser av den mobila askkoppen. 

En tanke var att vid tömningsmomentet koppla en hoptryckt slags gummifender till den sta-

tionära askkoppens utlopp. Med motsatta ballongegenskaper, gällande hantering av mediet 

luft, skulle denna via ett undertryck utföra tömningen. Flödesförloppet kan fungera om ett in-

lopp, upptill de stationära askkopparna, tillgodoser en genomströmning av luft för att på så 

sätt suga ur innehållet. 

Planen på en sådan tömningsmetod var litet mer underfundig än praktiskt genomförbar. Fen-

dern kom sedermera att bytas ut mot en vanlig plastpåse, med premissen att påsen fortfarande 

inte var placerad invändigt. Plastpåsen ska placeras vid utloppet och fylls med hjälp av den 

stationära askkoppens nedre utformning, se vidare under avsnitt 3.3. Den interiöra avskal-

ningen ska däremot aldrig genomföras om den färdiga produkten inte kan kombinera denna 

med en smidig tömning. 

 

Figur 13. Idéskisser på den stationära askkoppen i kronologisk ordning, från vänster till höger. 

De flesta inriktningar har mer eller mindre lagts ner. Det är en kombination av fragment från 

dem som ligger till grund för den slutgiltiga presentationen. Figur 12 och Figur 14 visualiserar 

ett par skisser på vägen fram mot de framtida fysiska produkterna. Rapporten består 

uppenbarligen av ett framitererat förslag från ett hopplock av idéer. Följer man denna utveck-

ling är det lättare att, med facit i hand, överblicka positionen relativt slutmålet. 
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Figur 14. Dataskisser på utvecklingsfaser av den stationära askkoppen. 

Den kanske allra första inriktningen kvarstod. Denna var att behållarna, de stationära ask-

kopparna, skulle monteras på befintliga ting. Det kunde vara på de tidigare nämnda stads-

bussarna, eller på stolpar och papperskorgar. Att samarbeta med verksamma aktörer var hela 

tiden utgångspunkten. Genom Figur 15 avslutas avsnittet med den första digitaliserade av-

bildningen av hur produkterna ursprungligen var planerade att se ut design-, monterings-, och 

funktionsmässigt. Figuren visar hur tömningen först var tänkt att utföras genom ett byte av en 

inre plastbehållare, ett rör inuti ett annat.  

 

Figur 15. Den första bilden av produkterna. Illustration gjord i Microsoft Office PowerPoint 2007. 
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2 REFERENSRAM 

Grundidén att placera fimpen centralt i ett system verkar vara ett unikt förslag. Om det kon-

staterandet ska paras ihop med ett positivt eller negativt adjektiv får andra bedöma. Vad som 

fungerar eller inte, det konfirmeras eller förkastas genom användaren. En produkt etiketteras 

genom betraktarens ögon, och får sin själ av våra perceptioner. 

 

 

2.1 Inspirerande granskning 

Det finns röster från allmänheten om att införa pant på fimpar. Panten fanns först med i be-

räkningarna för projektet, se avsnitt 1.4. Företaget Returpack AB är en förebild, de verkar ha 

en god filosofi med miljöns bästa i centrum. De har säkerligen haft funderingar på hur det ska 

gå att inkludera fimpen i deras verksamhet. I kapitel 1 och i kapitel 5 diskuteras skillnader i 

förutsättningar mellan panten på burkar och flaskor och cigarettfimpar. Där framkommer det 

svåra i att överföra dagens pantsystem på cigaretter. 

Stationära lösningar 

På marknaden existerar det åtskilligt med papperskorgtillverkare och återförsäljare. Flera av 

dem har bra konstruktioner, både sett till material och funktionellt designade lösningar. Det 

tillverkas dels renodlade askkoppar samt papperskorgar kombinerade med inbyggda ask-

koppar. Vissa är permanent inbyggda medan andra askkoppar är monterbara som komple-

ment. 

I England monterar de så kallade Streetbins-Smartbins på gatustolpar. Dessa är ämnade 

speciellt för tuggummin och cigarettfimpar. Liknande produkter förekommer även i andra 

länder. Nackdelen är att de är relativt små och verkar, monteringsmässigt, vara dimensione-

rade för endast en tjocklek på stolpar. Anledningen att lämna in skräpet är den ökade 

tillgängligheten och viljan att göra rätt för sig. 

Om det här projektet enbart skulle omfatta framtagandet av en askkopp är det innovativa i en 

sådan jämförelse metod av tömning och inloppets mangelrullar för den stationära askkoppen. 

För den mobila askkoppen är det typ av förvaring, kompression och släckning. Även 

monteringsmässigt, med den stationära askkoppens V-formade baksida, presenteras nya idéer 

som skiljer sig från befintliga aktörers produkter, se mer under produktanalyserna i avsnitten 

3.2 och 3.3. Där redovisas form och funktion för de två produkterna. 

Mobila lösningar  

I Sverige har en svensk innovatör tagit fram produkten Cigbuster. Produkten är något mindre 

än en knuten näve och utgörs av en behållare kombinerat med en tändare. Behållaren är en 

askkopp i flamsäker plast och tillslutningen håller den syrefattig. Tillslutningen kväver 

fimparna som sticks ner i behållaren och hindrar lukt från att spridas. Det har delats ut tusen-
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tals Cigbusters i samband med kampanjer i Stockholms stad. Produkten har bra funktioner 

men upplevs förmodligen som stor och klumpig för den genomsnittliga rökaren. En bit in i 

avsnitt 3.2 spekuleras det i hur rökarna vanligtvis inte behöver en behållare med kapaciteten 

att rymma ett helt cigarettpaket. Cigbuster får inte plats i en normal byxficka, troligtvis är 

kundkretsen begränsad på grund av dess storlek. Rökarna väljer bort alternativet att gå runt 

med en behållare fylld av fimpar. Känslan är att Cigbuster inte fångar upp de som skräpar 

ned, den underlättar för de som redan väljer att lämna in sitt skräp i uppsatta askkoppar och 

papperskorgar. 

Andra existerande idéer är att tillverka cigarettpaket med inbyggda askkoppar. Askkopparna 

ska sitta i eller på ”locket” likt de som finns på snusdosor. För att genomföra detta fordras en 

ändring av tobaksbolagens produktion, och om det förverkligas medför den inbyggda ask-

koppen att mer material slängs med varje paket. Det förutsätter dessutom att de som röker 

föredrar att bevara fimpar i locket för den goda gärningens skull. I jämförelsen med snusning 

är de som snusar inomhus i en större utsträckning, det är då praktiskt med en snusaskkopp på 

ett sätt som skiljer sig från dem som röker. 

Miljöhuvudstad 

Den 1 juni 2010 invigdes fimpsugen av Stockholms stads dåvarande miljöborgarråd. Under 

året som miljöhuvudstad var det en satsning som Stockholms stad gjorde tillsammans med 

tobaksbolagen (Stockholms stad, 2010). Fimpsugen suger upp fimpar från gator och torg likt 

en damsugare suger upp damm. Sugen består av en slang kopplad till en stor tank, tillhörande 

ett fordon. Detta är ett bra exempel på något som låter bättre än vad det är. Vid en skräpig 

miljö behövs inte fler skräpinsamlare och maskiner utan färre nedskräpare. Fimpsugen får inte 

plats i den visionen, den har inte heller slagit igenom i större utsträckning. Är den i sig en 

miljöbov i drift? 

Lotterier 

Idag förekommer alla möjliga lotterier. Utöver de köpta lotterna finns det åtskilliga lotterier 

där hemadressen eller personnumret fungerar som lott, samt andra på liknande tema med regi-

streringsnummer på bilen och så vidare. Allmänt har lotterier speciellt en sak gemensamt, de 

bygger på människans girighet. Vinsten som betalas ut till spelarna, och till lotteriernas orga-

nisationer, är en del av en summa som är finansierad av spelarna själva. Lotterier drivs och 

anspelar i huvudsak på folks strävan efter lycka, men omsätts ofta av folks olycka.  

Postkodlotteriet får statuera som ett exempel. De utger sig för att skänka pengar till väl-

görande ändamål, i praktiken är de en mellanhand där spelarna skänker den andel som blir 

kvar. Det är också spelarna som bekostar utdelningen till sina egna hushåll. Postkodlotteriet 

gör tydliga anspråk på att vara en rakt igenom godhjärtad organisation, detta ger en bitter 

eftersmak. För varje krona som kommer in till lotteriet går, enligt offentlig handling 2010, 27 

procent till välgörenhet och 40 procent till vinstutdelningar. Det betyder att en större andel på 

33 procent snarare går till organisationen än till välgörande ändamål. Den som är med i 

Postkodlotteriet skänker således kontinuerligt mer pengar till organisationen än till något 

annat. 
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I grannyrorna filmas den hurrande folkmassan, vilken uteslutande består av individer som 

hoppas på att ha turen och vinna. De står nedanför lotteriets triumferande scen och sträcker 

sina armar mot längtans skyar. Varenda krona som delas ut kommer från de hushåll som 

villigt betalat, månad efter månad. En betalning för att inte missa i fall just deras postkod 

skulle bli aktuell, att inte riskera att stå utan utdelning när deras grannar skålar i bubbel. Alla 

har vi blivit inpräntade med att vi har en chans, en chans att vinna tillsammans med våra 

grannar. 

Det är den där girigheten som har lyckats med det fantastiska, att några tjänar ofantligt stora 

summor och får beröm genom att för varje miljon behålla 330000 kronor. Det är pengar som 

avsätts för personliga bonusar och organisatoriska investeringar. När de sedan hävdar att de 

varje år ökar sin utdelning till välgörenhet så beror det på, ja vad då? Kanske att fler hushåll 

har skänkt sina pengar till deras organisation och att Postkodlotteriet inte alls behöver ha ökat 

sin procentuella utdelning. 

Det förhåller sig så att varje person, för samma summa pengar som de betalar in till Postkod-

lotteriet, kan öka sina vinstchanser och samtidigt skänka mer till välgörenhet. Det är bara att 

spela på lotto och kontakta en seriös välgörenhetsorganisation. Det ska förtydligas att det är 

organisationen i Sverige som ser ut enligt denna modell, procentsatserna skiljer sig mellan de 

länder som Postkodlotteriet verkar inom. 

Konceptet i den här rapporten bygger inte på att samla in pengar. Eventuella intäkter kommer 

från sponsorer och internetannonser, samt beställningar på produkter. Ett stort bidrag kan som 

förslag skjutas till av de aktörer som i dagsläget lägger stora summor på renhållning. Ett byte 

av fokus kan innebära ekonomiska, estetiska, tids-, miljö- och energimässiga vinster. Driv-

kraften ska vara besparingar. Mer om detta under avsnitt 4.5. 

Andra städer 

Den som blickar mot Asien ser att städer som Tokyo och Singapore ligger i framkant sett till 

renhållning. I Japan får rökarna endast röka på hänvisade platser, ofta i isolerade våningsplan 

inomhus. I Singapore är det framförallt stränga böter och stora resurser, avsatta för städning, 

som gett resultat. Få andra städer har varken resurserna, disciplinen eller ambitionen att följa 

dessa exempel. Vari ligger den människas frihet som avvisas till gigantiska hallar när hon är 

röksugen? 

Det som motverkar nedskräpningen i Tokyos modell kan medverka till en ökad ohälsa bland 

invånarna. Subsansen för det resonemanget är en faktor som är viktig för alla människor, den 

sociala. Det blir komplicerat i de sällskap där det förekommer både rökare och ickerökare. 

Hur det verkligen ser ut i Tokyo får vara osagt, men det känns som att sällskap missgynnas 

om bara några få röker. De är obligerade att antingen splittra på sig så fort någon ska röka 

eller att alla följer med rökaren. Risken är att följden blir att de som inte röker följer med till 

rökvåningarna, med konsekvensen att de själva börjar röka. Det är mer praktiskt och trevli-

gare om alla röker i sådana sociala sammanhang. 

Det är spekulation, men att förvisa rökarna leder kanske till ett större antal rökare. Ambi-

tionen, förutom den miljömässiga, att minska antalet rökare och öka hälsan får då en motsatt 

effekt. 
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Incitament 

I vårt samhälle finns idag fungerande incitament i form av skattelättnader. Det kan till ex-

empel vara billigare bränsle för de som väljer ett miljövänligare alternativ. Incitament är in-

spirerande och ett konstruktivt förhållningssätt till problem. 

Detta kapitel, tillsammans med egna iakttagelser och funderingar, dokumenterade skräp-

rapporter och undersökningar, samt kurslitteratur genom åren, har varit underlaget till itera-

tionen mot innehållet i rapporten. Ett system som släcker, komprimerar, samlar upp och för-

varar fimpar samtidigt som det förebygger nedskräpning. Ett koncept utan förlorare, bara 

vinnare och återvinnare. 
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3 METOD 

Grundläggande och av största nödvändiga vikt, för att idén ska vara genomförbar, är att ut-

värdera hur fimparnas filterplast reagerar vid märkning och deformation. Det fundamentala 

är att ta reda på huruvida deformationen är bestående eller inte, samt i vilken utsträckning 

den är bestående vid en till synes permanent deformation. Syftet är att upptäcka vilka metoder 

som är de mest gynnsamma i bemärkelsen märkning av fimpar. Visar det sig att det inte exi-

sterar en metod som tillräckligt uppfyller kraven på märkning måste resonemanget kring an-

vändandet av cigarettfimpar leda in på nya banor. Vikten av resultat med positiva utfall, vid 

nedanstående redovisade märkexperiment, kan inte understrykas nog. 

 

 

3.1 Märkexperiment 

Under experimentets utförande användes olika tillvägagångssätt och verktyg för att märka och 

deformera fimparna, se Tabell 1. De utvalda metoderna var pressning, bränning, skärning, 

häftning, märkning med penna samt genomborrning med spik och skruv. Samtliga tester ut-

fördes på de två cigarettmärkena Marlboro och Winston Classic. I beräkningarna approxi-

merades standardmåtten på en fimp till att vara 25 millimeter lång med en diameter på 8 milli-

meter, se Figur 16. 

 

Figur 16. Måtten på filterplasten för en odeformerad fimp. 

Alla hänvisningar till fimpar syftar här på filterplasten, med eller utan filterpapper. Märkytan 

på en fimpad och slängd cigarett är därmed konstant enligt måtten givna i Figur 16, detta oav-

sett i vilket skede cigaretten har fimpats. 
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Tabell 1. Test av olika märkmetoder på cigarettfilter. 

 

Tillstånd 

Alla märknings- och deformationsmetoder testades på fuktiga respektive blöta fimpar. Fuktiga 

fimpar var lätt fuktade för att representera saliv från rökarnas läppar. Att samma tester ut-

fördes på blötta fimpar motiveras med att fimpar som legat utomhus som skräp ofta har dragit 

till sig väta. 

I Tabell 1 redovisas det inte någon skillnad mellan blötta och fuktade fimpar, tendenserna 

mellan metoderna ändrades inte vid ett skifte av tillstånd. Med andra ord kvarstod rangord-

ningen sinsemellan metoderna. Sett till de krav som var eftersträvade var en skillnad att ett 

bättre resultat, för metoder bestående av pressning, noterades när fimparna var blöta. Anled-

ningen är av förklarliga skäl en ökad formbarhet av filtret och därmed en tydligare och mer 

bestående deformation. För metoderna som innehöll inslag av märkning med penna, kniv, 

spik och bränning blev resultatet försämrat. Dessa metoder var sämre även vid tester på fuk-

tiga fimpar. 

Det ska tilläggas att fimpar givetvis förekommer i flera skick i naturen än antingen blöta eller 

fuktiga. Beroende på väder och miljö kan fimpar påträffas i alla tillstånd från torkade till 

frysta, rena till smutsiga. En fimp blir aldrig fryst om den är någorlunda torr i begynnelse-
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läget. Om den däremot har legat i väta innan frysning blir det givetvis isbildning i och kring 

filtret. Slutligen förekommer fimpar i olika skick av andra orsaker än direkt klimatpåverkan. 

Tiden som fimpen har legat på marken är den största faktorn. Temperaturen är då en indirekt 

påverkande faktor bland andra faktorer, som till exempel omgivningens kemiska sammansätt-

ning.  

Inom spannet från torra till frysta fimpar förekommer det därför många varianter av olika 

kombinationer av tillstånd. Första testet som redovisas i Tabell 1 begränsades således till att 

behandla de två tillstånd som författaren, efter empiriska observationer och rationalistiskt re-

sonemang, tror sig veta vara vanligast förekommande. 

Men de andra, mer ovanliga, tillstånden måste självfallet utvärderas. En fryst fimp är svår att 

forma initialt, det krävs någon form av upptining. Fimpar i snödrivor är svåra att upptäcka och 

kan ses som föremål för en märkning först när snön har smält bort och de uppenbarar sig. I det 

skedet har en naturlig upptining påbörjats. För att inte avsluta med en förenklad väg ut ur pro-

blemet, med temperaturvariationer, fortsatte experimentet. Nu endast med den metod som en-

ligt Tabell 1 visade sig vara effektivast för att uppnå bästa önskade resultat. Samtidigt ut-

vidgades testerna på fimpar till att behandla ytterligare några tillstånd, se Tabell 2. 

Tabell 2. Tester med utvald metod: tång (täta räfflor). 

 

Pressning 

Efter den första experimentdelen, se Tabell 1, konstaterades det att en märkning av fimpar 

lämpar sig bäst genom någon form av pressning. Vid pressning innebär det att själva deforma-

tionen är märkningen. Testerna gjordes också, som redovisat i Tabell 1, med flera typer av 

press. Det var flacktänger i metall, med varierad täthet på räfflor i pressytan, samt en flack-

tång med en helt platt pressyta. En klämma i plast testades även, se Figur 17. Då den tydli-
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gaste märkningen uppnåddes via tänger inriktades efterföljande tester på att analysera tångens 

inverkan under de tillstånd på fimpar som är redovisade i Tabell 2. Fortsättningsvis var det 

test med tång (täta räfflor), den utvalda metoden från det första experimentet, som behand-

lades i syfte att hitta en optimal märknings- och deformationsmetod. 

 

Figur 17. Verktyg som användes vid märknings- och deformationsexperimentet. 

När tester med tång användes formades filtren genomgående. Med det menas att även om 

filterpappret avlägsnas, på grund av yttre förhållanden, så kvarstår tryckmönstret i filter-

plasten. De klämmetoder där metall användes, såsom för samtliga tänger, var tendensen att 

tryckmönstret och deformationen kvarstod i ännu tydligare bemärkelse. Tryckmönstret syftar 

till nivåvariationerna i tängernas pressutrymme som en räfflad yta innebär, i filtret lämnar 

detta kvar ett mönster i relief. 

Längsgående märkning, över hela filtrets långsida, var att föredra då det resulterar i mer 

tryckyta. Att hela filtret pressas ihop är en fördel även sett till kravspecifikationen i kapitel 3 

under avsnitt 3.2, att minimera sopvolymer. En pressning över hela filtret medför också en 

garanterad släckning av glödande fimpar samt reducerar den andel aska som medföljer vid 

inlämning. Askan är ren och överflödig som sopor. 

Med tängerna bevarades tryckmönstret och den nygivna formen fullständigt. Notering gjordes 

att det handlade om en bestående plastisk deformation utan reversibla tendenser. Uppenbar-

ligen har filterplasten en egenskap med möjlighet till detta. Ingen förändring kunde observeras 

under de 14 dagar som experimentet pågick. Faktum är att det efter experimentets slutförande 

ännu är en oförändrad form av de hoppressade filtren, detta i en tidsperiod över månader. En 

sådan plastisk deformation kan i en sluten skyddad miljö anses som permanent. Det grund-

läggande kravet, för att idén med egenmärkning av fimpar ska vara hållbar, verkar uppfyllt. 

Simulering 

De tillstånd som introducerades, för att simulera en fimps yttre påverkan i den andra 

experimentdelen av pressning med tång (täta räfflor), skådas i Tabell 2 och i Figur 18. Vid 

simuleringen fick fimpar ligga utomhus i skilda temperaturer efter olika förbehandlingar. För 
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de fall där fimpar skulle vara torra men frysta användes en vanlig frys för att säkerställa en 

frånvaro av väta och andra påverkande faktorer. Att få en fimp fryst, i stel bemärkelse, är en 

omöjlighet om den inte har blötts innan. Vid en frånvaro av väta blir en fimp på samma sätt 

inte heller stel vid torkning. Det understryks alltså att det är en skillnad mellan en torr och en 

torkad fimp. En torr fimp, i dessa experimentella sammanhang, betyder en fimp utan påverkan 

av väta oavsett temperaturpåverkan. En torkad fimp är en blött fimp som har värmebehandlats 

tills den erhållit en mycket stel form. 

Tester gjordes slutligen på helt opåverkade fimpar för att eventuellt kunna utesluta krav på 

någon form av förarbete. Föga förvånande uppnåddes de mest gynnsamma resultaten i de fall 

där fimparna initialt hade fuktats eller blötts. 

Vikten av variation   

Till sist ska det motiveras varför tången med täta räfflor valdes som nummer 1 i ranking-

systemet, enligt Tabell 1. Samtliga tre tänger i metall är bra deformationsmetoder, men sett till 

effektiv märkning skiljer de sig åt. De två tängerna med räfflade avbitare har litet mindre 

tryckyta att fördela den pålagda kraften över, därmed erhålls det ett högre tryck och ett 

tydligare mönster. Tunnare och tätare räfflor innebär fler skåror över en konstant area. Extra-

funktionen uppkommen ur denna regel är en möjlighet till flera mönstervariationer i filter-

plasten. Denna egenskap är fundamental hos en produkt för märkning av filterplasten. En 

märkning som uppenbarligen måste gå att urskilja från en individ till en annan, ett unikt in-

präntat signum. En så viktig aspekt genomsyrar flera av kommande avsnitt i rapporten. 

 

Figur 18. Olika tillstånd vid märkning av fimpar med tång (täta räfflor). 

Kraft, tryck och gripkraft 

Fimparna pressades ihop med en pålagd kraft, en gång, över en av tångens skänklar. Tids-

intervallet för varje presstest var cirka 5 sekunder. Den pålagda kraften bestod av vikter på 2 

kilogram respektive 4 kilogram. Med en avrundning av gravitationsaccelerationen till 10 

meter per sekundkvadrat [m/s²] motsvarar vikten en pålagd kraft på 20 newton respektive 40 

newton. Kraft [N] definieras som massan multiplicerat med accelerationen. Då gravitationen 
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ger en acceleration blir vikten omvandlad till en kraft enligt ovan. Kraftmomentet [Nm] blir 

avståndet, mellan den pålagda kraftens verkningspunkt och rotationsaxeln (komponentleden), 

multiplicerat med den pålagda kraftens vinkelräta resultant relativt kontaktytan. Se Figur 20 

för överskådning av specifikt fall. 

För en kraftutväxling på 1:4, från rotationsaxeln till respektive ände på skänklarna, ger häv-

stångsprincipen att en pålagd kraft på 20 newton motsvarar en kraft på 80 newton över fimpen 

i tångens pressutrymme. På samma sätt omvandlas 40 newton till 160 newton. Tryck, ofta 

mätt i pascal [Pa, N/m²], definieras som kraft per ytenhet. Då arean över fimpen sätts till 2,5 

kvadratcentimeter blir trycket, efter omvandling till meter, 320 kilopascal respektive 640 kilo-

pascal. I testerna var det lägre trycket bristfälligt, det var inte tillräckligt stort och uppnådde 

inte kraven i vissa av de förhållanden som var simulerade i Tabell 2. Resultaten som är redo-

visade i Tabell 2 och i Figur 18 är utförda med trycket 640 kilopascal, det motsvarar en vikt 

på 16 kilogram rakt ovanpå fimpen.  

Inom en begränsad resonabel ökning är det underförstått att en ännu högre vikt ger ett gynn-

sammare resultat. Men här var det viktigt och nödvändigt att pressa ihop fimparna med en 

gripkraft simulerande ett vanligt handgrepp, utan hjälp av hävstänger. Om det förutsätts att 

arean är densamma motsvarar trycket på 640 kilopascal en kraft på 160 newton. Den mänsk-

liga handens svagaste grepp är pincettgreppet, även kallad för fingertoppsgreppet. Greppet 

som är mellan tummen och pekfingret är unikt för människan. Under den senare delen av 

1980-talet bedrevs ett stort svenskt handverktygsprojekt. I slutrapporteringen av projektet an-

vändes en indelning av olika handgrepp efter kraftutveckling (Wikström et al., 1991). I indel-

ningen redovisades även typvärden för gripkrafter för kvinnor respektive män, se Figur 19. 

 

Figur 19. Typvärden för gripkrafter hos kvinnor och män (Wikström et al., 1991). 

900  
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I Figur 19 redovisas det att fingertoppsgreppet har en gripkraft på 35 newton för kvinnor och 

50 newton för män. Två steg upp på skalan ser man att nyckelgreppet har typvärden på 50 

newton för kvinnor och 80 newton för män. Detta grepp, där tummen trycks mot pekfinger-

leden, är uppskattningsvis det grepp den person skulle använda som blev tillfrågad att pressa 

ihop en cigarettfimp med hjälp av endast handen. 

Tyvärr når dessa krafter knappt halvvägs upp till beräknad fordrad kraft på 160 newton. 

Visserligen observeras det från samma indelning i Figur 19 att det går att uppnå 160 newton i 

gripkraft. Men det är eftersträvansvärt att varje individ, oavsett ålder och kön, ska ha för-

mågan att märka fimpar på ett enkelt och smidigt sätt. Projektet inriktar sig därför på att ut-

forma en produkt som tillgodoser detta krav. I strävan att överkomma eller kringgå detta 

kritiska moment är en gynnsam formgivning av märkprodukten en högt hållen prioritering. 

Men hur var det nu en märkning av fimpar skulle passa in i konceptet? 

3.2 Den mobila askkoppen LitterPress 

Syftet med experimenten i föregående avsnitt 3.1 var att utvärdera metoder för märkning av 

fimpar. I helhetsbilden behandlar experimenten en underfunktion som tillhandahåller huvud-

syftet, att minska fimpnedskräpningen. I och med detta sätts det fler krav på produkten än att 

bara märka fimpar, dessa kan vara kopplade till förvaring, hantering och kvalitet. För att 

lyckas få rökarna att använda sig av en produkt som ska hantera fimpar krävs det något extra.  

Dessutom ska produkten vara relativt billig, estetiskt tilltalande, liten och användarvänlig. Det 

finns åtskilliga egenskaper som är eftersträvansvärda från både producentens och kon-

sumentens sida. För att arbeta mot målet att presentera en sådan produkt är det bra att lägga 

upp en plan, en guide att följa. En kravspecifikation definierar vad det är som är viktigt sett 

till de egenskaper som inkluderas i produktens livscykel. Produkten kallas för LitterPress, en 

mobil askkopp som ska komprimera fimpar genom pressning. 

Kravspecifikation: LitterPress 

Beställare 

Produkten är tänkt att säljas på order till butikshandlare, vilka är återförsäljare. Produkten kan 

även köpas in av kommunerna och delas ut i samband med miljöinriktade kampanjer. 

Funktionella krav 

Produkten skall:  

 Märka fimpar 

 Förvara fimpar 

 Släcka glödande cigaretter 

 Kunna fästas på tändare 
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Produkten bör: 

 Erbjuda yttre släckningsmöjligheter 

 Minska volymen på fimpar 

Designkrav 

Produkten bör: 

 Utstråla dess syfte 

 Vara estetiskt tilltalande (värderingsfråga) 

 Kunna tillverkas i flera färger 

 Designmässigt kopplas ihop med tillhörande produkt 

Krav på användargränssnitt 

Produkten skall: 

 Vara användarsäker 

 Kunna öppnas och stängas 

 Vara justerbar efter användaren 

Produkten bör: 

 Vara lätthanterlig 

 Vara enkel att förstå 

 Få plats i en vanlig byxficka 

 Vara lätt att rengöra 

Externa krav 

Produkten skall: 

 Ha en lång livslängd 

 Vara relativt billig 

 Fungera utan komplikationer 

 Vara stötsäker 

 Ha en låg vikt 

Produkten bör: 

 Vara miljövänlig 

 Vara oberoende av tillbehör 
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Termodynamiska krav 

Produkten skall: 

 Vara brandsäker 

Produkten bör: 

 Vara okänslig mot temperaturförändringar  

Prestandakrav  

Produkten skall: 

 Vara återanvändbar 

 Fungera i olika miljöer och temperaturer 

 Vara dimensionerad efter fimpar 

 Kunna märka fimpar av varierad storlek 

 Vara dimensionerad för applicering av tändare 

Produkten bör: 

 Vara dimensionerad för att rymma flera fimpar samtidigt 

 Kunna användas utan att ha tömts 

 Möjliggöra en smidig tömning 

Dimensionering: LitterPress 

De utvärderande experimenten under avsnitt 3.1 var både teoretiskt och praktiskt utförda. 

Testerna och beräkningarna resulterade i konstaterandet att det var mest gynnsamt att märka 

och deformera fimpar genom att pressa ihop dem. Genom märkexperimentet har det också 

visat sig vilken presskraft som krävs för att med vald metod och önskat resultat märka 

fimparnas filterplast.      

Fokus blev på att ta fram och forma en produkt som tillgodoser de angivna kraven i krav-

specifikationen. Det har hela tiden varit för avsikt att hålla produkten liten, men aldrig på be-

kostnad av tre grundprioriteringar. Grundpelarna som har format slutprodukten är semantik, 

ergonomi och funktionalitet. Strävan efter en kombination av en semantisk, ergonomisk och 

praktisk produkt har fått styra utvecklingen. 

Om dessa tre egenskaper uppfylls i en enhetlig produkt är en aspirerande teknisk designer på 

rätt väg, sedan tillkommer estetiken. Det estetiska är i de här sammanhangen oftast oberoende 

av produktens storlek och kan sammanfalla med semantiska, ergonomiska och praktiska egen-

skaper. Denna viktiga aspekt gör det möjligt att arbeta med estetiken parallellt utan att direkt 

inverka på de tre grundpelarna. När processer ångar på finns det alltid efterföljande kom-

promisser i kölvattnet, mer om detta följer nedan. 
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Mekanikens gyllene regel 

Pressfunktionen förverkligas genom mekanikens gyllene regel, hävstångsprincipen. För att 

utföra samma arbete, krävs en mindre kraft om hävarmen är längre och tvärtom. Inom den 

klassiska mekaniken lyder regeln att det man vinner i sträcka förlorar man i kraft. Arbetet blir 

alltså detsamma om exempelvis en sten rullas upp för en backe, oavsett val av väg. Då arbete 

definieras som kraft multiplicerat med sträcka, är arbetet okänsligt för huruvida stenen rullas 

upp för den långa flacka vägen eller den korta branta vägen. En kortare väg måste för en 

backe vara brantare, vilket kräver en större kraft. Den som väljer en flackare väg måste 

transportera stenen längre men kan rulla denna med en förhållandevis reducerad kraft-

ansträngning. 

Hävarmen för den mobila askkoppen med dimensioner och krafter ges i Figur 20. Om kraften 

längst ut ger ett önskat tryck, med avseende på konstaterandet i märkexperimentet, är pro-

duktens dimensioner och utformning möjlig. Detta gäller eftersom kraftutvecklingen är linjär i 

enlighet med Figur 20 och Figur 23. I ekvation (1) beräknas hur kraftförhållandet ser ut 

mellan den pålagda kraften längst ut på hävarmen och kraftutvecklingen till den innersta 

delen, definierad av den del som påverkar filtret. Om användaren pressar med kraften F1, på 

angiven punkt, utsätts filtrets innersta del för kraften F2. Denna kraft motsvarar en faktor på 

11/3 F1 med måtten givna i Figur 20. 

 

Figur 20. Hävstångsprincipen för den mobila askkoppen LitterPress med momentet kring sammanbindande 

komponentled. Illustrerad i Microsoft Office PowerPoint 2007. 

F1·55=(55-40)·F2 

                                                                   =>                                                                   (1) 

F1/F2=3/11 
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Geometrisk form 

En liten produkt innebär en kort hävarm, i alla fall relativt storleken på fimparnas filter. För 

att bevara små dimensioner har detta oundvikliga faktum kompenserats med en inspiration 

från flera områden inom hushållet. Redskap som mangeln, kaveln och morteln har samtliga 

fått verka som inspirationskällor. Dessa gav idén till produktens utformning i pressutrymmet, 

att forma pressutrymmet till en halvcirkel, se Figur 21 och Figur 23. 

Som det har konstaterats under avsnitt 3.1 räckte inte kraften i människans fingertoppsgrepp 

till för att märka fimpar med ett önskat resultat. Där avslutades avsnittet med att understryka 

hur viktigt det var att finna en metod att märka fimpar på, en metod som kräver minimalt med 

handkraft. Mangeln, kaveln och morteln är redskap som utnyttjar geometriska former för det 

ändamålet, att genom en oval form effektivt fokusera kraft, se Figur 21. 

 

Figur 21. Olika geometrisk utformning resulterar i olika tryck, trots en konstant pålagd kraft. Illustrerad i Micro-

soft Office PowerPoint 2007. 

Redskapen som har legat till grund för produktutformningen har gemensamt att de roterar 

över respektive objekt och riktar en stor tryckspänning vinkelrätt mot underlaget. Detta sker 

genom att endast en liten del av den totala arean är i kontakt med objektet simultant. Med red-

skapens runda form blir tryckspänningen stor i och med att kraften fördelas över en mindre 

yta enligt definitionen på tryck. Jämför skillnaden mellan de två geometriska figurerna i Figur 

21. I den vänstra figuren är kraftfördelningen lika stor i varje punkt under plattan, hela 

kontaktytan är vinkelrät med den pålagda kraftens riktning samt oeftergivlig. Trycket i 

plattorna blir störst om den infallande riktningen är vinkelrät mot underlaget. 

För cylindern i den högra figuren är en mindre yta vinkelrät mot kraftens riktning. Hur liten 

den vinkelräta kontaktytan är varierar beroende på radie. I det här fallet uppskattas kontakt-

ytan till cirka 2 millimeter, enligt räkneexemplet i Figur 23. Det motsvarar en längd på 1/6 av 

L från Figur 21. I de andra kontaktpunkterna blir de resulterande krafterna reducerade på 

grund av geometrin. Generellt kan det sägas, som bilden till höger anger i Figur 21, att L går 

mot noll centrerat rakt under presskraftens verkningslinje. På samma sätt går L mot oändlig-

heten i de punkter där vinkeln går mot noll relativt kraftens riktning. Kraftvariationen följer L 

omvänt proportionellt, med andra ord inverterat. 
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Figur 22. Med konstant kraft ökar trycket med minskad kontaktyta. Illustrerad i Microsoft Office PowerPoint 

2007. 

I Figur 22 demonstreras sambandet. Cylindern har förenklats till att endast en liten centrerad 

del upptar hela kraften att fördela trycket över. Kraftresultanten blir då lika stor men mot-

riktad för den yta som i det horisontella planet är parallell med den infallande ytan. I Figur 22 

är sidoväggarna parallella med kraften och trycket blir därför noll. All kraft verkar över den 

korta sidan Ls vilken är vinkelrät relativt presskraften och parallell relativt kontaktytan.  

Sammanfattningsvis genererar samma kraft olika tryck beroende på yta och struktur att för-

dela kraften över. En förändrad geometri kan därför påverka trycket även om både kontakt-

ytans area och kraften är oförändrad, det som ändras är kontaktytans vinkel och position rela-

tivt kraftens riktning och angreppspunkt. Detta är samma typ av metod som exempelvis 

snickare och skomakare använder för att effektivisera omvandlingen från kraft till tryck under 

sina utföranden. 

Tillämpning på produkten 

I Figur 23 finns ett räkneexempel med den kraft som relaterar till typvärden på fingertopps-

greppet hos kvinnor, enligt Figur 19. Om denna kraft är konstant längs hela pressutrymmets 

långsida och det bara är den horisontella ytan av cylindern, motsvarande den vertikala kraft-

resultanten, som har kontakt med fimpen resulterar det i ett tryck på 700 kilopascal. Tryck-

beräkningen med insatta värden ges i ekvation (2). 

 

Figur 23. Trycket P beror av kontaktyta, hävstång och pålagd kraft. 
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Ett tryck på 700 kilopascal var, enligt experimentet under avsnitt 3.1, tillräckligt för en gynn-

sam plastisk märkning av fimpar. I praktiken uppstår den största kraftresultanten i någorlunda 

enlighet med den högra bilden i Figur 21 och i Figur 23. Men kontaktytan reduceras inte för 

en cylinder till enbart en liten centrerad pressyta under en pålagd kraft, detta borde innebära 

att det verkliga trycket inte uppnår det önskade trycket. Avvikelsen kompenseras med att 

kraften på 35 newton i själva verket ökar linjärt inåt i pressen, som visat i Figur 23, i och med 

hävstångsprincipen. I beräkningarna bortses hävarmens bidrag vilket medför att de två 

nämnda förenklingarna dämpar varandras inverkan, detta på ett sätt som gör det teoretiska 

trycket från beräkningarna mer accepterat. 

Pmax=F1/Acenter 

      =>        (2) 

Pmax=35/(5·10
-5

)=700·10
3 
[N/m²] 

Unik märkning 

När det hade bestämts att en cirkulär geometri var att föredra vid utformning av pressen, 

vilket även är en fördel sett ur formperspektivet på en fimp, fortsatte utvecklingen med in-

spiration från föremål i vardagen. Den cirkulära pressformen i kombination med kraven på en 

varierad inställningsfunktion och tryckmönster ledde osökt in tankarna på kodlås. Kodlås be-

står vanligtvis av cylindrar, var och en med siffror mellan 0-9, se Figur 24. Med ett inre kul-

lager kan cylindrarna vridas runt sin egen axel, därmed erbjuds en mängd sifferkombinationer 

beroende på antalet cylindrar. 

 

Figur 24. Kodlåsens siffercylindrar har gett inspiration till LitterPress. 

Cylinderformen i den mobila askkoppens pressdel utgör i kontaktytan en halvcylinder, denna 

består i själva verket av 10 stycken kompletta cylindrar. Var och en cirka 2 millimeter bred 

och med en omkrets av utstansade siffror från 0-9, se Figur 28. Resultatet blir en möjlighet till 

att komponera ihop en sifferrad som ger en unik tryckmärkning, ett eget inpräntat nummer. 

Genom märkningen skapas en personlig koppling till respektive fimp, där den inlämnade 

fimpen kan spåras tillbaka till användaren av LitterPress. Närmast till hands för ett sådant 

scenario är användandet av personnummer eller telefonnummer på 10 siffror. 

Pressdelen är helt öppen, halvcylindrarna pressas mot fimpen med samtliga sifferrader blotta-

de, se Figur 23. Anledningen är att de inställda siffrorna, den inom produkten centrerade 

raden som skapar en unik identifierbar märkning, ger upphov till störst tryck och tydligast 

mönster. I enlighet med tidigare resonemang är det denna rad som pressar fimpen med en 
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närmast vinkelrät yta relativt den pålagda kraften. Vidare blir tryckmönstret centrerat över 

fimpens långsida då pressutrymmets avsatta utformning, en kupad skåra, underlättar en cen-

trering av fimpen. 

Utöver dessa argument, för avsaknad av avgränsning, finns ett kanske avgörande argument. 

Det är osannolikt att det slumpmässigt ställs in ett korrekt personnummer eller telefonnummer 

bredvid den uppsåtliga inställningen. Att täcka alla rader utom den centrerade ter sig därmed 

onödigt. Om två giltiga nummer trots allt ställs in bredvid varandra gäller i vanlig ordning det 

nummer som är centrerat. Uppstår det fall av tvetydighet, i detta, kontaktas de personer som 

kan kopplas till respektive nummer. 

Anpassning 

Inspirerande redskap, funktionella krav och användningsområden har styrt framtagandet av 

produktpressens utformning och storlek. Avsnittet inleddes med att betona några särskilt 

viktiga egenskaper och eftersträvade dimensioner för produkten. LitterPress ska gärna kunna 

rymmas i en byxficka av normal storlek. Utgångspunkten har varit en anpassning efter den 

mänskliga anatomin, i synnerhet efter handen. En konvex och en konkav sida ska ge ett skon-

samt bemötande vid ett så kallat nyckelgrepp. Det har också deklarerats att produkten ska 

kunna fästas på tändare. Denna anpassning och kravbild, tillsammans med måtten på ciga-

retter, har i stora drag styrt produktens presenterade storlek, se Figur 25. 

 

Figur 25. Ungefärliga yttre dimensioner av LitterPress. 

Det är viktigt att komma ihåg och ta hänsyn till att cigaretter produceras i flera storlekar. 

Fimpar kan dessutom förekomma i olika storlekar även om de härstammar från cigaretter av 

en identisk storlek. Att avgöra produktens dimensioner så att dess användning inte blir 

omständlig har varit viktigt. Samtidigt ska dimensionerna tillgodose kraven från 

kravspecifikationen. En liten produkt minskar å ena sidan materialkostnaderna, men fort-

farande förekommer inga kompromisser när det kommer till de tre grundprioriteringarna. Pro-

dukten ska vara lätt att förstå, skonsam att använda och utföra sitt syfte. Allt annat är 

sekundärt. 
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Förvaring 

LitterPress har dimensionerats för att kunna öppnas till en vinkel som gör att vanliga ciga-

retter, med endast en liten marginal, ryms i pressutrymmets skåra. Med angivna mått gäller att 

vinkeln för en fullt öppnad LitterPress är cirka 25 grader, se Figur 26. I pressutrymmet 

komprimeras och siffermärks fimparna via deformation. LitterPress är tänkt att kunna märka 

fimpar även när en eller två fimpar befinner sig i pressutrymmet. Kapaciteten för förvaring är 

i så fall 2-3 fimpar. Spannet beror på fimp och dess tillstånd, det vill säga kompressions-

benägenhet, se avsnitt 3.1. 

När fler än tre fimpar behöver förvaras har yttre utrymmen placerats på var sida av produktens 

utsida, se Figur 45 under avsnitt 4.1 i resultatkapitlet. Tillsammans med de yttre utrymmena är 

produkten dimensionerad för 5-7 fimpar, beroende av ovan nämnda faktorer samt placerings-

metod av fimparna i de yttre facken. 

 

Figur 26. Dimensioner på pressen med dess öppning och skåra för fimpens placering. 

Invändningar kan vara att LitterPress inte kan förvara ett lika stort antal fimpar likt locket på 

en snusdosa klarar av antal snus. Argumentet mot en sådan invändning är att det inte är 

samma typ av beteende mellan snusare och rökare. Som beskrivet under introduktionen i 

första kapitlet blev skillnaden i beteendemönster tydligare i och med rökförbudet inne på 

restauranger och krogar år 2005. Den som snusar kan sitta på en filmvisning, konferens eller 

föreläsning under en lång tid. Där förekommer det ingen möjlighet till att slänga snus, men 

det är tillåtet att snusa. 

Rökarna är vid bruk oftare i rörelse och nästan alltid utomhus, de passerar rimligtvis fler 

möjligheter till att lämna in sina fimpar. När de röker stationärt är det gärna utomhus på 

restauranger, vid vilka det ska finnas askkoppar utplacerade. Ett förslag för restauranger att 

delta i projektet ges i avsnitt 4.5. Vid rökning inomhus, förutom i hemmen eller på privata till-

ställningar, gäller aviserade platser som alltid erbjuder askkoppar. Slutsatsen blir, och därmed 

motiveringen för dimensioneringen av kapaciteten för antalet fimpar i produkten, att den som 

röker vanligtvis inte samlar på sig lika många fimpar per inlämningsmöjlighet som en snusare 

samlar på sig snus. 
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Fjäder 

En kompressionsfjäder håller isär de två huvudkomponenterna i öppet läge, se Figur 27. 

Fjädern ska väljas efter fjäderkonstant, material och storlek. Den behöver inte ha en styvhet 

som enligt Hookes lag, vilken beskriver förhållandet mellan kraft och deformation, kräver en 

så stor kraft att det blir ett större motstånd än nödvändigt att pressa ihop komponenterna.  

Fjäderns uppgift är att lagra potentiell energi när komponenterna är sammanpressade. Den 

potentiella energin ska vara tillräcklig för att trycka isär komponenterna och hålla produkten 

öppen när så önskas. Fjäderkonstanten ska stå i relation till den kraft som uppfyller detta, i 

relation till framförallt tyngden på respektive komponent men också till utformningen, hård-

heten i materialen samt vinkeln mellan dem. Fjädern och dess styvhet ska därmed enbart vara 

tillräckligt stor och kompressionstålig för att klara den tryckspänning som uppstår. Det tryck 

det syftas på är den som uppstår i fjäderns placering vid en sammanpressning av kompo-

nenterna, se Figur 23.  

 

Figur 27. En kompressionsfjäder verkar mellan huvudkomponenterna.     

Parametrar som bestämmer en fjäders styvhet och funktion, är material, tjocklek, diameter, 

längd och gängavstånd. För rapportens 3-dimensionella skisser användes uteslutande CAD-

programmet UGS Solid Edge V20. Där finns bra hjälpmedel och övergripande figurer som 

redovisar nödvändiga parametrar att beakta vid dimensioneringen av en kompressionsfjäder. 

På samma sätt ska hasparna dimensioneras, deras funktion är att låsa ihop produktens två 

huvudkomponenter, se Figur 37. Efter en kompression till stängt läge måste de vara dimen-

sionerade för att klara den dragspänning som de utsätts för från kompressionsfjäderns 

expansionskraft. Hasparna dimensioneras förebyggande med en marginal, stegrad drag-

spänning (positiv tryckspänning) sker i takt med fler fimpar i pressutrymmet. 

Lager 

De 10 cylindrarna har en begränsad axiell storlek, lager väljs därför anpassat efter de krafter 

som förekommer i pressutrymmet. För cylindrarna rekommenderas spårkullager med tät-

ningar. De fungerar över ett brett temperaturintervall, dessutom är de underhållsfria. Spårkul-

lager kan ta upp såväl radiella som axiella belastningar och rekommenderas när utrymmet är 

begränsat i både axiell och radiell riktning. Är bärförmågan otillräcklig bör istället ett sfäriskt 

rullager användas (SKF, 2003). 

Förutsättningen vid val av lager är att lagren ska fungera med de uppskattade dimensionerna i 

Figur 28. Sammanfattningsvis blir dimensionerna i pressutrymmet ett hänsynstagande mellan 
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en fimps storlek, lagerkapacitet, eftersträvad presskraft och önskat tryckmönster enligt experi-

mentet under avsnitt 3.1. Inget fungerar enskilt optimalt och en symbios mellan funktioner, 

materiella egenskaper och utformningar är en nödvändighet. 

 

Figur 28. Själva presskolven består av 10 cylindrar med utstansade siffror mellan 0-9. 

Marginal 

Som Figur 26 visar har diametern i pressutrymmets skåra bestämts till 12 millimeter, det är 

betydligt bredare än standardtjockleken på fimparnas filter. Dimensioneringen kan verka 

onödigt stor och därför opraktisk. Att så inte är fallet beror enligt tidigare resonemang av den 

cylindriska formen, förutom en gynnsam kraftutväxling underlättar denna en centrering av 

inplacerade fimpar. Oavsett tjocklek hamnar fimpen rakt under det inställda numret i pressen, 

se Figur 29. Ännu en förklaring till dimensioneringen är att en komprimerad fimp har expan-

derat en eller ett par millimeter i bredd och längd, med en marginal på 3-4 millimeter finns det 

utrymme för expansionen. 

 

Figur 29. Pressutrymmets skåra underlättar en korrekt märkning och förvaring.  

Siffrorna är utstansade i cylindrarna, se Figur 28. Siffrorna är med fördel så stora som 

cylindrarna tillåter. Det reliefavtryck de lämnar i filtret ska avläsas manuellt utan hjälpmedel, 

se Figur 30. I bilden till höger har filterpappret avlägsnats för att demonstrera märkningen i 

filterplasten. Djupet på stansningen får inte göras för ytligt, det är den omgivande ytan på 

aktuella delar av cylindrarna som pressar och lämnar avtryck. Som förslag görs stansningen 

till ett djup på 1 millimeter. 
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Figur 30. Det aktuella numret blir centrerat längs filtrets långsida. 

3.3 Den stationära askkoppen LitterBox 

Det är nödvändigt med en större och mer permanent förvaring av fimparna, en förvaring med 

hänsynstagande till kravspecifikationen för den mobila askkoppen LitterPress. Eftersträvans-

värt är således en produkt som kompletterar användandet av LitterPress, en produkt i form av 

en behållare för inlämnade fimpar. Precis som i processen för den mobila askkoppen är en 

kravspecifikation definierad. Denna specificerar kraven på produkt nummer två, en stationär 

askkopp som ska tillfredsställa en samverkan med den mobila askkoppen. 

Den stationära askkoppen ska erbjuda en förvaring som skyddar alla inlämnade fimpar, både 

märkta och omärkta. De märkta fimparna som initialt varit fuktiga, torkar och bevarar sin 

märkning i större utsträckning om produktens utformning hindrar luftströmningar och väta 

från att interferera invändigt. Produkten kallas för LitterBox och de tre grundprioriteringarna 

gäller här likaså. 

Kravspecifikation: LitterBox 

Beställare 

Produkten är i huvudsak planerad för Sveriges kommuner. Inom varje kommun kan privata 

aktörer beställa produkten till sin egen verksamhet, då gäller ett eget ansvar för montering, 

underhåll och tömning. 

Funktionella krav 

Produkten skall:  

 Förvara fimpar 

 Kunna tömmas på innehåll 

 Fördela fimpar över två fack (fack 1, 2) 

Produkten bör: 

 Underlätta en kompakt packning av fimpar 

 Underlätta en avrinning av smuts och väta 

 Ha ett skyddat inlopp 

 



System för minskad fimpnedskräpning  David Berg [daber@kth.se] 

43 

 

Designkrav 

Produkten bör: 

 Utstråla dess syfte 

 Vara estetiskt tilltalande (värderingsfråga) 

 Kunna tillverkas i flera färger 

 Designmässigt kopplas ihop med LitterPress 

Krav på användargränssnitt 

Produkten skall: 

 Vara ofarlig 

 Ha en öppning till inlopp som är dimensionerad efter en vuxen människas hand 

 Kunna öppnas och stängas (endast av behörig) vid tömning 

Produkten bör: 

 Kunna tömmas på det mindre facket (fack 2) separat 

 Vara lätthanterlig 

 Vara enkel att förstå 

 Utformas så tömning kan ske utan en inre hantering 

Externa krav 

Produkten skall: 

 Ha en lång livslängd 

 Vara relativt billig 

 Fungera utan komplikationer 

 Kunna monteras på rör av olika tjocklek 

Produkten bör: 

 Vara miljövänlig 

 Automatiskt släcka glödande fimpar vid inlämning 

 Vara oberoende av tillbehör 

 Vara lätt att rengöra 

 Inte lämna avtryck vid installation eller nedmontering 

 Kunna fästas utan skruv 
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Termodynamiska krav 

Produkten skall: 

 Vara brandsäker 

Produkten bör: 

 Begränsa tillförsel av väta och syre 

 Vara okänslig mot temperaturförändringar och nederbörd  

Prestandakrav 

Produkten skall: 

 Vara återanvändbar 

 Fungera i olika miljöer och temperaturer 

 Ha ett inlopp som är dimensionerat efter fimpar 

 Vara stöttålig 

Produkten bör: 

 Dimensioneras efter fimpars storlek och uppskattad mängd (beroende på frekvens av 

tömning och belastning) 

Dimensionering: LitterBox 

Vid determineringen av produktens dimensioner har flertalet faktorer vägts in i be-

räkningarna. Det är faktorer som tömningsfrekvens, storlek och mängd av innehåll, samt av-

slutningsvis produktplacering. LitterBox ska vara dimensionerad för en veckovis tömning, 

fimparnas volym och antal inverkar vid bestämmandet av produktens exteriöra storlek och 

interiöra volym. 

Storleken refererar på så vis till de yttre dimensionerna medan volymen är det samman-

hängande inre tomrummet. Volymen fastställs genom att först bestämma en snittvolym per 

fimp. Snittvolymen multipliceras därefter med en faktor som är baserad på en uppskattad in-

lämningsbelastning. Belastningen varierar från ett geografiskt område till ett annat, från en 

korsning till nästa. Konstaterandet ger påföljden att det är den uppskattat mest trafikerade 

produktplaceringen som får styra dimensioneringen. 

Snittvolym 

Snittvolymen per inlämnad fimp är satt till 0,00000175 kubikmeter. För att förstå vari denna 

siffra har sitt ursprung måste det skiljas på filterplastens längd för märkning, vars längd 

tidigare har definierats till 25 millimeter, och snittlängden på fimpar. Under det första av-

snittet i det här kapitlet har det klargjorts att märkningen uteslutande berör filterplasten. 

Fimpar i bemärkelsen stympade cigaretter har uppskattats till en snittlängd på 35 millimeter. I 

enlighet med den pressade filterplastens expansion, i mantelarea, är fimpbredden satt till 10 

millimeter. Av samma orsak har den tvärgående snitthöjden satts till 5 millimeter. 
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Observera att de märkta fimparna formas till en mindre snitthöjd medan de omärkta in-

lämnade fimparna hamnar närmare en ursprunglig tjocklek och form, det vill säga en cirkulär 

form med diametern 8 millimeter. Varför de omärkta fimparna inte tangerar en ursprunglig 

tjocklek finns beskrivet i produktanalysen för LitterBox under avsnitt 4.2. Där beskrivs det 

hur så kallade mangelrullar vid produktens inlopp komprimerar omärkta fimpar. Momentet 

medför en släckning av ännu glödande fimpar samt hindrar andra föremål från att lämnas in. 

Risken för brand- och rökutveckling reduceras.  

Den uppskattade volymen på 0,00000175 kubikmeter hamnar mycket nära volymen för en 

opressad fimp enligt måtten i Figur 16. Om längden där sätts till 35 millimeter istället för 25 

millimeter blir volymen för en opressad fimp avrundad till 0,00000176 kubikmeter. Det finns 

då ingen anledning att, i beräkningarna, använda uppskattningen ovan. Volymen på 

0,00000176 kubikmeter gäller fortsättningsvis i detta dimensioneringsavsnitt. 

I praktiken kan en signifikant skillnad uppstå om snittvolymen per fimp hamnar betydligt 

lägre än 0,00000176 kubikmeter. Situationen aktualiseras om en övervägande andel in-

lämnade fimpar är märkta, vilket skulle reducera den teoretiskt satta snitthöjden på 5 milli-

meter markant. Att fimparna genom en märkning komprimeras signifikant tunnare än 5 milli-

meter tyder testerna från avsnitt 3.1 på. Om detta blir verklighet är den stationära askkoppen 

LitterBox dimensionerad med en ännu större marginal, en komplettering till styrd dimen-

sionering efter område av hårdast inlämningsbelastning. 

Behov  

Nästa steg var att få en klarhet i antalet fimpar som potentiellt kan lämnas in vid en hårt 

trafikerad plats i en storstad. I centrala Stockholm passerar över 200000 människor Stock-

holms Centralstation varje dag, en av norra Europas mest gångtrafikerade platser (Jernhusen, 

2011). Centralstationen får därför fungera som ett riktmärke, en dirigentpinne som pekar på 

vilken belastningskapacitet volymen på de stationära askkopparna ska dimensioneras efter. 

Enligt en årlig undersökning av FHI (2011) är andelen dagligrökare i Sverige 11 procent av 

den vuxna befolkningen. Det är en minskning på 5 procentenheter från 2004. General-

direktören på FHI publicerade i början av 2012 en artikel på en känd debattsida, den argu-

menterar om att färska uppgifter från Centralförbundet för alkohol- och narkotikakupplysning 

(CAN) tyder på att trenden går i motsatt riktning bland ungdomar under 18 år (Wamala, 

2012). 

Denna trendanalys ifrågasätts av CAN själva, de menar att underlaget för artikeln inte syftar 

på deras senaste mätningar. Vidare kan variationen på definitionen av rökare, eller formule-

ringen av en fråga, orsaka stora skillnader i mätningar (CAN, 2012). Om en enkätundersök-

ning ställer frågan ”Röker du?” eller ”Är du rökare?” får den troligtvis helt skilda andelar 

rökare. Därför fordras en stor försiktighet och medvetenhet när enkäter mellan olika år 

jämförs, det är en nödvändighet för trovärdheten att vara observant på huruvida en fråga är 

konsekvent formulerad. 

Av de 200000 människorna sätts andelen rökare till 12 procent i kommande beräkningar. En 

procentenhet högre på grund av ett minderårigt bidrag samt en kalkylering med en andel av 

sporadiska rökare. Baserat på uppgifter från Europakommissionen (2010) röker dagligrökare i 
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snitt 10 cigaretter om dagen. För att erhålla ett resultat som uppfyller de dimensionella 

kraven, sett till utrymme för förvaring, sätts rökarfrekvensen till 1 cigarett per vaken timme. 

De flesta människor är uppenbart vakna fler än 10 timmar per dygn, men antagandet har syftet 

att förenkla beräkningarna och konsekvent bevara marginalen i dimensioneringen fram till 

den slutgiltiga volymen. 

Vidare förutsätts det att det tar i snitt 5 minuter att röka en hel cigarett. Sannolikheten att en 

rökare har en cigarett tänd i något stadium är då 5/60 (1/12). För enkelhetens skull vistas varje 

individ 5 minuter, i snitt, i denna passage av Centralstationen. Detta innebär att andelen en av 

tolv behöver fimpa och slänga sin cigarett under sin vistelse på platsen, en plats där det i ex-

emplet antas vara tillåtet att röka överallt. 

Visserligen kommer rökare att tända sin cigarett efter 1, 2, 3, 4 minuter på platsen, och inte 

vara i behov av att fimpa där. Detta kompenseras av att beräkningarna väger in alla rökare 

som har tänt en cigarett 1, 2, 3, 4 minuter innan de anländer till platsen. Därmed dumpar de 

sina fimpar någonstans utefter platsens 5-minuters passagestråk. Med denna tankelek blir det 

cirka 2000 cigarettfimpar som varje dygn behöver en återvinningsplats i passagen. En veck-

ovis tömning ger en siffra på 14000, ett antal som potentiellt kan hamna i en soloplacerad 

LitterBox. 

Kapacitet 

Multipliceras 14000 med snittvolymen på 0,00000176 kubikmeter blir volymen 0,02464 

kubikmeter. Men det räcker inte med denna vetskap för att godta dimensioneringen som 

lämplig. Fimparna hamnar i olika lägen i den stationära askkoppen, därmed blir packnings-

graden större i och med de hålrum av luft som uppstår däremellan. Hålrummen minskar i takt 

med fler inlämnade fimpar, en ökad gemensam tyngd medför en tätare packning. Tätheten 

ökar ju närmare botten i produkten observationen sker. 

I en full LitterBox kommer den fria volymen luft relativt sett vara mindre då fler antal fimpar 

pressas från fler infallsvinklar och med större krafter. Förklaringen är massa, gravitation och 

geometri. Resonemanget gäller även om produktens teoretiska tak aldrig beräknas högre än 

den aktuella fimpnivån, annars skulle det vara uppenbart att det existerar ett relativt sett större 

tomrum med färre inlämnade fimpar. 

På Stockholms stads hemsida redovisas ett räkneexempel apropå volymen av fler fimpar till-

sammans i en samverkan. I exemplet ryms det 500 fimpar per liter, det får agera som 

jämförelsemall med de utförda beräkningarna här. I och med att fimparna till viss del kom-

primeras av både LitterPress och LitterBox borde det inte rymmas färre än så. Då förutsätts 

det att uppgifterna från Stockholms stad stämmer. Huruvida de också hamnar i en mer kom-

pakt samverkan, på grund av en tunnare form, utelämnas tills efter framtida mätningar. 

Då 0,02464 kubikmeter motsvarar 24,64 liter ryms i så fall inte 14000 fimpar, utan snarare 

12320 stycken. Divideras 12320 med 14000 så motsvarar volymen på 0,02464 kubikmeter 88 

procent av den stationära askkopp som ska vara dimensionerad för passagestråket på Central-

stationen. Efter att volymen på 0,02464 kubikmeter har dividerats med faktorn 0,88 erhålls en 

ny volym på 28 liter. Denna volym är också given om 14000 direkt divideras med 500, men 

det är pedagogiskt att bekräfta eller avfärda hur den siffran uppstår genom att räkna med för-
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hållanden. Hålrummet blir i det här fallet 12 procent av den totala volymen, det verkar rimligt 

för ett helt fyllt utrymme där fimparna har hamnat i sina lägen slumpmässigt. Det ger en åter-

koppling till de kommenterade hålrum som lade grund för en sökt större dimensionering samt 

stödjer Stockholms stads angivna literantal på 500 fimpar. 

 

Figur 31. Ungefärliga mått och vinklar på den stationära askkoppen LitterBox. 

Funktionalitet 

De övergripande måtten i Figur 31 och i Figur 32 motiveras med nämnda riktlinje, att dimen-

sionera produkten med en kapacitet att rymma fler fimpar än vad som är nödvändigt för den 

genomsnittliga stationära askkoppen. Det kan diskuteras huruvida det är produktivt, sett till en 

effektiv disponering av volym och materialåtgång, att dimensionera efter en ovanligt väl-

besökt plats. I och med att volymen är anpassad efter en trafikerad plats av Stockholms 

Centralstations dignitet kan tömningsfrekvensen eventuellt skäras ner, det gäller för 

majoriteten av de platser som produkten är tänkt att installeras på. Tidsmässigt innebär detta 

att en utdelningsmöjlighet kvarstår längre per inlämnad fimp, utförligare förklaring redovisas 

i kapitel 4. 

En mindre dimensionering än den angivna kan diskuteras. Dimensioneringen motiveras 

genom ovanstående beräkningar och redovisas här för att påvisa varifrån måtten och volymen 

har uppstått. Därmed inte sagt att detta är den optimala vägen för att räkna fram en maximal 

effektivitet sett till produktionskostnad, montering och kvantitet.  

 

Figur 32. Funktionella och ergonomiska mått. 

Resterande mått är primärt dimensionerade efter funktion, inte efter frekvensen på tömning 

och inlämning. Öppningen till inloppsplanet, mittenbild i Figur 32, har en rektangulär form 
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och är anpassad efter den mänskliga handen. Vinkeln på 50 grader vid inloppsplanet är en 

förmodad praktisk lutning. En person ska kunna lämna in fimpar utan att behöva böja handen 

i onaturliga vinklar och positioner, det ska heller inte vara en risk att någon fastnar. 

Rullarna vid själva inloppet är placerade med ett sådant mellanrum att fimpar kan matas in 

mellan dem. Mellanrummen är en avvägning då rullarna inte får placeras så tätt att det uppstår 

problem med att lämna in, samtidigt som ett litet avstånd mellan rullarna ska hindra en inläm-

ning av större och oeftergivliga föremål. Ett alternativ, i överensstämmelse även med strävan 

efter en minimal lufttillförsel, är att rullarna faktiskt tangerar varandra. Vid inlämning skulle 

de fyra yttre rullarna, i de två uppsättningarna, temporärt skjutas åt sidan genom en fjädrande 

infästning. Enbart den centrerade rullen i respektive uppsättning har då en fix infästning, men 

likt de andra är den roterbar kring sin egen axel. 

I huvudsak har rullarna dimensionerats efter cigaretter, det gäller för både diameter och längd, 

se Figur 34. För rullarna, här ibland kallade för mangelrullar efter sin planerade funktion, har 

hänsyn tagits till vilken typ av kullager eller rullager som passar bäst för ändamålet. Enligt en 

sammanställning av SKF (2003) ska lager väljas efter bärförmåga, livslängd, friktion, smörj-

ning och tätning. Produktens mangelrullar har en relativt stor axiell dimension. Det är viktigt 

att de tätas och försluts vid infästningarna för att hålla smuts och väta borta, se Figur 33 som 

en influens. Detta ger en ökad livslängd och en bevarad funktionalitet. Själva infästningarna 

ska dimensioneras för att klara de spänningar som uppstår vid infästningspunkterna. 

 

Figur 33. Det är viktigt att rullarna är täta, både vid infästningar och till lager. 

Runt infästningen av mangelrullarna har den stationära askkoppen LitterBox ett omslutande 

hölje. En än mer skyddande utformning än vad som är fallet i Figur 33. Denna utformning, 

eller kåpa, ska föra ut smuts och väta som hamnat i inloppsplanet, se Figur 34. Hela 

inloppsplanet och dess lutning är designad för att skydda rullarna och inloppet, samt pro-

duktens innehåll. 

 

Figur 34. Mangelrullarnas diameter, översikt av deras inbördes avstånd samt den omslutande kåpan. 
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I och med mangelrullarnas placering och funktion förekommer framförallt en radiell belast-

ning. Mangelrullarna kommer dock att utsättas för en relativt liten tryckspänning och val av 

lager avgörs sannolikt inte på grund av bärförmåga. Om bärförmågan trots allt är ett kritiskt 

moment så rekommenderas cylindriska rullager, där förekommer en högre styvhet. Specifikt 

rekommenderas nålrullager, i synnerhet när det radiella utrymmet är begränsat. Anledningen 

är en större kontakt mellan lager och rullkroppar (SKF, 2003). Belastningen, som beror av 

placering och användning, styr ihop med mangelrullarnas storlek och material valet av lager 

för den stationära askkoppen. Se mer under avsnitt 3.4 som behandlar material. 

Bevaring 

På den övre halvan av öppningen till inloppsplanet sitter ett transparant visir med en gul 

nyans, se Figur 34. Visirets funktion är att skydda inloppsplanet. Bredden täcker hela inlopps-

öppningens bredd, medan dess höjd är cirka hälften av öppningens. Tjockleken är cirka 5 

millimeter och nertill har kanterna rundats för ett mer skonsamt bemötande för handen. Lut-

ningen på mangelrullarnas infästningsplan, själva inloppsplanet, hindrar användandet av ett 

visir med samma dimensioner som öppningen i sig. Att med en stel oeftergivlig platta behålla 

inloppsöppningens höjd går inte att kombinera då visiret ska vara svängbart i båda riktningar. 

Det är ett antagande att det skyddande syftet är uppfyllt gott nog trots en halv betäckning, se 

Figur 48. Dels sträcker sig visiret tillräckligt långt ner vertikalt för att passera och täcka större 

delen av mangelrullarna. Sedan resulterar inloppsplanets lutning och utformning i att den 

mesta vätan som regn och snö inte når inloppet, som utgörs av avståndet mellan mangel-

rullarna, utan leds bort av gravitationen. 

Det beskrivs senare i kapitel 4 under avsnitt 4.2 att det existerar fler utformningar, utöver in-

loppsplanets lutning och kåpa, med funktionen att skydda produkten och dess innehåll. Utöver 

de praktiska och ergonomiska motiven så ska visirets placering och formgivning, tillsammans 

med de sidoväggar och tak som omger inloppsplanet, skydda innehållet i LitterBox från 

sådant som inte medvetet är tänkt att lämnas in. I detta inkluderas funktionen att förhindra en 

invändig interferering med smuts, väta och glöd samt ansamlingar av dessa utvändigt. I Figur 

35 anges lutningen på produktens topp, själva taket. Där redovisas, sett till Figur 31 och Figur 

32, kompletterande dimensioner på inloppsplanet. 

 

Figur 35. Form efter funktion gäller för inloppet och toppen. 
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Montering 

Upphängningen av produkten är konstruerad för en montering på befintliga rör och stolpar. 

Inspirationen är hämtad från verktyg som skiftnycklar och polygriper. Dessa bygger på idén 

att omfamna muttrar och rör av varierad tjocklek, baksidan av LitterBox är därför V-formad. 

V-formen tillgodoser ett sådant bemötande, se Figur 57 under avsnitt 4.2 i resultatkapitlet. I 

samma avsnitt visas hur monteringen sker genom att ett gummiband träs igenom produktens 

baksida. Bandet omsluter sedan det aktuella röret eller stolpen. 

Bredden på gummibandet är godtycklig men lämpar sig bäst som relativt bred, sett till pro-

duktens storlek. Ett bredare band ger en stabilare upphängning men bör kunna varieras efter 

skiftande monteringsförutsättningar. Ska produkten monteras på en befintlig papperskorgs 

upphängningsstolpe kan uppenbarligen inte gummibandet vara bredare än hålrummet mellan 

monteringspunkterna för papperskorgens infästning. 

Gummibandet har en ospecificerad tjocklek, kravet som ska uppfyllas är en permanent monte-

ring. Oavsett val av gummi kan tjockleken minskas om gummibandet armeras a la komposit. 

Mer om förslaget återfinns under materialavsnittet i detta kapitel. Magnetiska plattor monteras 

förslagsvis på insidan av produktens V-formade baksida, se Figur 55 och Figur 56. Dessa ska 

verka som ett komplement eller alternativ till gummibandet. Magneternas styrka och plattor-

nas storlek styrs av material, yta och godstjocklek. 

Tömning 

Längst ner på den stationära askkoppen LitterBox sker tömningen. Utförandet verkställs 

genom att en eller två luckor öppnas, se Figur 58. Den krökta horisontellt gående urgröpta 

skåran i Figur 63 är ämnad för plastkassar. Kassarnas ena handtag fästs temporärt i skåran vid 

varje tömningstillfälle. Dimensioneringen av denna är gjord efter ordinära plastkassar vilka 

har utstansade handtag med en bredd på 14-15 centimeter. Den yttre luckan som öppnas vid 

tömning övertäcker utloppen från produktens båda fack, medan den inre luckan enbart täcker 

utloppet från det övre större fack 1. Utflödet av fimparna bör ske utan flaskhalsfenomen. 

Denna strävan sammanfaller med produktens kraftiga lutning i botten, frånvaron av över-

flödiga detaljer samt den invändiga utformningen av facken. 

 

Figur 36. Planet med urskiljningshålen ska dimensioneras att släppa igenom en liten andel fimpar. 
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Volymen av respektive fack, hålen där emellan, låskolven bakom luckan, samt ”tungan” som 

leder ner fimparna har inte dimensionerats specifikt. Detta av samma anledning som angivits 

tidigare. Hålen, även kallade urskiljningshål, mellan facken ses i Figur 36 och i Figur 65 och 

nämnda låskolv diskuteras och visualiseras i Figur 60 under avsnitt 4.2. Inte heller har 

storleksförhållandet mellan fack 1 och fack 2 deklarerats. Klart är att fack 1 utgör huvuddelen 

av den inre sammanhängande volymen. Först efter att en prototyp har tagits fram kan dessa 

mått och volymer bestämmas på ett anpassat sätt. För en produktiv optimering underlättar det 

om varje moment behandlas i rätt ordning. Det som är definitivt är att ”tungan” och den yta 

som skiljer fack 1 och fack 2 åt, botten i fack 1, båda konsekvent tangerar innerväggarna, se 

Figur 36. 

Fördelning 

De urskiljningshål som slumpvis ska släppa igenom en minoritet av fimparna till fack 2 har 

placerats vid slutet av den sektion som tilldelats benämningen ”tungan”. Sektionen utgör det 

invändigt vinklade planet från inloppet. Anledningen för denna utformning är att chansen ska 

vara så lika som möjligt för alla inlämnade fimpar att hamna i det mindre fack 2, oavsett antal 

befintliga fimpar i den stationära askkoppen. Man kan föreställa sig med hjälp av Figur 36 hur 

en fylld LitterBox annars skulle täcka och blockera de hål som placeras i samma nivå som den 

övriga botten i fack 1. 

I produktanalysen i kapitel 4 under avsnitt 4.2 ges som förslag att maximalt 50 fimpar ska 

hamna i fack 2. Detta antal motsvarar mellan 1 promille och 1 procent av den totala kapa-

citeten. Som produkten är dimensionerad enligt figurer, tillsammans med vetskapen om att det 

ryms cirka 500 fimpar per liter, ser fack 2 ut att rymma flera tusen fimpar. Måtten är som an-

givits inte bestämda i det avseendet, men det ska tydliggöras att det inte är storleken på fack 2 

som slutligen avgör antalet som hamnar där. Förutom kravet på inlämning är det hålens stor-

lek, placering och antal som avgör. Att facket är stort relativt en sammanlagd volym av 50 

fimpar har att göra med praktiska funktioner. 

3.4 Material 

Det har angivits specificerade krav som eftersträvas att kunna uppfyllas för produkterna. Val 

av material och vilken typ av material ingår i några av dem. Kraven begränsar i sin tur valbart 

material och ses som ett hjälpmedel till att finna de rätta materiella komponenterna. Detta ger 

förutsättningarna för en fungerande produkt med de olika materialen i symbios. Indirekt avgör 

kraven vilket material som bör väljas, vice versa är vissa krav beroende av att rätt material 

används för att kunna uppfyllas. I harmoni skapas en komplett produkt, denna fyller en funk-

tion och stimulerar ett behov. Metaforiskt är detta samspel noterna som lägger grunden för 

vilka instrument som bäst lämpar sig att spela upp den nykomponerade symfonin. 

Miljömedvetenhet 

Vikten av goda miljöegenskaper ska alltid vara en betydande faktor vid val av material. De 

material som produkterna LitterPress och LitterBox är tänkta att konstrueras av ska väljas 

efter önskade egenskaper och miljöaspekter. Det är viktigt att materialen och produktionen av 
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produkterna är neutrala gentemot den omgivande miljön och inte utsöndrar skadliga ämnen 

till luft eller vattendrag. Detta innefattar framställningen av materialen, tillverkningen av pro-

dukterna och användningen av de färdiga produkterna. De får heller inte orsaka avfalls-

problem när de förbrukats och ska kunna återanvändas i så stor utsträckning som möjligt. 

I och med att produkterna, i synnerhet den stationära askkoppen LitterBox, kommer att ut-

sättas för stora miljömässiga yttre påfrestningar är det nödvändigt att denna produkt kon-

strueras av ett korrosionshärdigt material. Stål har en hög korrosionshärdighet med sin släta 

ytstruktur vilket kan glesa ut tillfällen i behov av underhåll. Eventuella komponenter av plast 

och gummi ska ha en god resistens mot temperaturförändringar. 

Stål 

Det stål som rekommenderas för båda produkterna är rostfritt stål. Det är i rostfritt stål som 

LitterBox i huvudsak ska konstrueras. Rostfritt stål tillverkas av 60 procent återcirkulerat 

material och kan återanvändas om och om igen (SSAB, 2003). En särskild passiv ytfilm över 

stålets ytstruktur kan säkerställa att materialet inte inverkar på det regnvatten som sedan tar 

sig ner till grundvattnet (Euro Inox, 2004). 

Rostfritt stål kan göras i en mängd olika utföranden vad gäller ytan. Från spegelblankt till 

mattgrått, polerat, borstat, i mönsterskiftningar, dekorvalsat och färgat. Stål har goda 

hållfasthetsegenskaper, detta medför att det oftast går att använda ett tunnare material än för 

de flesta andra metalliska material. Resultatet är en lägre totalvikt och en mindre material-

åtgång för slutprodukten. För den stationära askkoppen LitterBox kan exempelvis gods-

tjockleken göras tunnare, i detta fall i en tjocklek av uppskattningsvis några millimeter. 

I en totalkostnadskalkyl, även kallad livscykelkalkyl, vägs flera omständigheter in för att av-

göra och korrekt analysera investeringar. Kalkylen ska inkludera material, tillverkning, 

montering, drift och underhåll samt byten av komponenter. För rostfritt stål kan en större in-

vestering i material vägas upp av en ökad livslängd och en mindre materialåtgång. Även om 

initialkostnaden är högre vid val av rostfritt stål, jämfört med andra metalliska material, blir 

det oftast en god investering sett till de betydligt lägre livslängdskostnaderna (Euro Inox, 

2004). 

Utöver estetiska egenskaper och hållbarheten är rostfritt stål lättarbetat. Materialet kan formas 

över ett brett temperaturintervall och är inte känsligt för låga eller mycket låga temperaturer. 

Denna egenskap är extra viktig då LitterBox kommer att exponeras exteriört över alla årstider. 

Med sin seghet och sin formbarhet lämpar sig rostfritt stål för geometrier av varierande slag. 

De magnetplattor som eventuellt ska verka som ett komplement till gummibandsupphäng-

ningen, se Figur 55, kan tillverkas i rostfritt stål. Det finns metallfolieband som är intressanta 

för ändamålet. 

Några partier gör sig däremot bäst i andra material än rostfritt stål. Gummi och plast är mer 

fördelaktigt för vissa funktioner och utrymmen. För den stationära askkoppen LitterBox gäller 

detta delar av inloppets mangelrullar och frontvisiret, samt mangelrullarnas skyddande kåpa. 

Upphängningsbandet, eller monteringsbandet, görs helt eller delvis i gummi. Bandet har där-

för tidigare beskrivits, och kommer fortsättningsvis att beskrivas, som gummibandet. 
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Till skillnad från LitterBox ska den mobila askkoppen LitterPress i huvudsak bestå av gummi 

och plast. Vissa komponenter rekommenderas dock vara gjorda i rostfritt stål. Då handlar det 

om de inre funktionsytorna i pressutrymmet, de som kommer att utsättas för glöd, väta och 

nötning. Det är där fimpar placeras, pressas och tillfälligt förvaras. Ytorna består av rostfritt 

stål av samma anledningar som för LitterBox. Den glatta sprintleden som sammanbinder de 

två huvudkomponenterna, se Figur 40, görs också mest gynnsamt i rostfritt stål. Den utgör 

den kritiska del av produkten som tydligast avgör livslängden för en fullt fungerande Litter-

Press. 

Gummi 

Exempel på gummimaterial med goda egenskaper för aktuella användningsområden är Eten-

propen eller Hydrerat-Nitril. Detta baseras på egenskapstabeller, i synnerhet en egenskaps-

redovisning av Mecmove AB (2011). Mecmove är en svensk grossistverksamhet av 

mekaniska standarddetaljer. I deras egenskapsredovisning förekommer viktmatriser för olika 

gummin. Etenpropen och Hydrerat-Nitril anses vara några av de mest lämpade, de som 

överlag bäst tillgodoser önskvärda funktioner för båda produkterna. 

Mangelrullarna vid inloppet till LitterBox, se Figur 50, har en viktig funktion i egenskap av en 

roterande rörelse. Rotationen ska vara funktionell ner till mycket låga temperaturer. Det-

samma gäller till viss del för cylindrarna i LitterPress, skillnaden är att de inte är exponerade 

på samma sätt samt att de saknar kravet på en konstant roterbarhet. 

Syftet med att låta ett gummibelägg omsluta mangelrullarna är att det ger en ökad friktion, 

friktionen mellan fimpen och gummibelägget underlättar en roterande rörelse. Ytterligare ett 

argument är att gummi inte är värmeledande, gummit fungerar då som en isolator. Detta 

skyddar mangelrullarna och deras funktion, först och främst mot de skiftande temperatur-

exponeringarna. Gummimaterial som kan uppfylla kravet på en okänslighet mot temperatur-

förändringar existerar bland annat inom brandkåren. Brandmännen använder sig av gummi-

belägg som skydd över de låsmekanismer som exponeras för kyla, syftet är givetvis att för-

hindra en frysning. 

För LitterPress kan ett gummibelägg få täcka produktens konkava utsida. Gummit skulle ge 

ett skonsammare möte mellan tumme och tryckyta, sedan göds argumentet med samma 

friktionsbaserade motiv som för LitterBox mangelrullar. Oavsett om ett gummibelägg an-

vänds just där tummen ska trycka så kommer det att placeras på insidan av utskjutande delar 

från den konkava undersidan, se Figur 37 och Figur 38 för placering och verkan. 

Den stationära askkoppens upphängning består delvis eller endast av ett gummiband. Det är, 

som angivits, väsentligt att använda ett gummimaterial som har bestående egenskaper över ett 

brett temperaturintervall. Därutöver eftersträvas goda egenskapar sett till hårdhet, seghet, 

brännbarhet och skärbarhet, samt påverkan och reaktion med omgivning (Mecmove AB, 

2011). Friktionsgraden på valt gummi är också viktig, här är upphängningen beroende av den.  

Isobutyl är ett annat intressant gummi som matchar de sökta egenskaperna. Gummit är i 

synnerhet kemiskt- och temperaturresistent. Beständigheten mot skiftande miljö och väder 

borde uppfylla de materiella kraven på denna punkt. Sist men inte minst ska Polybutadiene 

nämnas. Detta gummi fungerar bra i låga temperaturer och är beständigt mot nötning. Poly-
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butadiene används bland annat i skosulor vilket visar på en god resistans mot skiftande väder-

förhållanden (Waters, 2003). Om gummibandet inte tillfredställer kraven på en permanent 

montering, eller att det i högre grad ska skydda mot skadegörelse, kan denna ersättas med en 

komposit. Gummit armeras då med ett stärkande bindemedel. Nackdelen är i det fallet en 

förlust i elasticitet. Eventuella typer av bindemedel kommer inte att diskuteras närmare. 

Plast 

Plast utgör huvuddelen av den mobila askkoppen LitterPress. Det ska vara en seg duktil plast. 

Vid rekommendation av plast är Akrylnitril-Butadien-Styren (ABS) en kandidat, den hårdaste 

av alla polymerer. ABS är vanligt förekommande i datorer och telefoner, är lätt att forma vid 

framställning och kan göras i olika färger eller transparant. Frontvisiret på LitterBox är tänkt 

att göras transparant men med en gul nyans. För en ökad tålighet, av visiret i det här fallet, 

kan ABS blandas med Polyvinylchloride (PVC) vid framställning (Ashby & Johnson, 2002). 

ABS har goda kemiska och temperaturresistenta egenskaper. Plasten är tålig vid låga tempera-

turer samt flamsäker, egenskaper som är extra viktiga då delar av produkterna kommer att ut-

sättas för glödande fimpar. Den främre yttre funktionsytan av LitterPress, se Figur 39, är 

formad för att uppmuntra och underlätta en utvändig släckning av cigaretter. Denna yta täcks 

fördelaktigt med en flamsäker plast. En generell fördel med polymerer är att de kan smältas 

och återanvändas utan att förlora sina mekaniska egenskaper. ABS, i synnerhet, har hög åter-

vinningspotential (Ashby & Johnson, 2002). 

Som beskrivits under avsnitt 1.3 bestäms det inte definitivt vilken typ av rostfritt stål, gummi 

eller plast som är bäst lämpat för respektive ändamål. I det fallet är rapporten för generalise-

rad för en sådan bestämning. Rapporten stannar vid att uppskatta vilka material det slutligen 

kan komma att handla om. 

Lager och Kompressionsfjäder 

Det finns interiöra val av material att begrunda. För att produkterna slutligen ska fungera på 

ett optimalt sätt ska de genomgående tillverkas efter genomtänkta val. Ska en komponentdel 

vridas i en roterande rörelse ska det finnas en invändig konstruktion som möjliggör detta. En 

annan del, med kanske fjädrande egenskaper, kräver också sin planering för att uppfyllas. 

Dessa inre delar ska samtliga placeras och verka någonstans för att fylla sin eller sina funk-

tioner i ett sammanhang. Alla separata delar av ett sådant slag är material att beakta i hel-

heten.  

För både mangelrullarna i inloppet till LitterBox och cylindrarna i LitterPress gäller det att 

bestämma ett lager som har de materiella egenskaperna som efterlyses. Det är egenskaper som 

temperatur- och korrosionsbeständighet samt bärande egenskaper som hårdhet och fjädring. I 

och med pressmomentet för LitterPress så förekommer det större radiella och axiella påfrest-

ningar än för mangelrullarna i LitterBox. Detta avgör skillnaden i typval av lager mellan pro-

dukterna, se mer specifikt under dimensioneringen i det här kapitlet. Lager i form av härdat 

stål rekommenderas för båda produkterna. Lagren kan förslutas med tätningsbrickor i syntet-

gummi, fyllda med litiumfett medför de ett gott rostskydd. Då är lagren dessutom underhålls-

fria (SKF, 2003). 
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Kompressionsfjädern mellan komponenterna, se Figur 27, ska vara tillverkad för att klara de 

påfrestningar som den kommer att utsättas för. En fjäder i järnlegering är en rekommendation. 

Typ av legering, rostfritt stål eller annan, bestäms först då vidare beräkningar har utförts.      
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  4 RESULTAT 

”Ordet produkt kommer av lat. Produ´co, som betyder ’föra fram’, ’sätta i rörelse’, ’alstra’, 

’skapa’. Produkter är alla de varor och tjänster vi kan konsumera eller erbjuda andra. 

Karaktäristiskt för alla produkter är att de är gjorda av människor och upplevs av människor. 

Man brukar ibland säga att en produkt är användningen av produkten. Det betyder att en 

produkt kan vara en funktionsbärare till en annan produkt” (Andersson, 2005, s. 11). 

 

 

4.1 Produktanalys: LitterPress 

Huvudfunktion: Märker fimpar genom pressning 

Underfunktion #1: Släcker glödande fimpar 

Underfunktion #2: Förvarar fimpar  

Extrafunktion: Kan fästas på tändare av standardstorlek 

Bifunktion: Minskar volymen på fimpar (komprimerar skräp) 

 

Figur 37. Lösningar och egenskaper av funktionsytor för LitterPress. 

Funktionsytor: Lösningar och egenskaper 

I Figur 37 redovisas den mobila askkoppens egenskaper och samhörande lösningar visuellt. 

Följande genomgång sker i kronologisk ordning, sett till förmodat användningsförlopp. 
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Applicering 

Den mobila askkoppen kan fästas på tändare, se Figur 38 för demonstrering. Det är inget krav 

på applicering, det ger heller inte en funktionell fördel. Det är en fördel sett till att produkten 

övervägande kommer att användas av rökare, applicering av tändare är således en praktisk 

placering. Produkten, i egenskap av en mobil askkopp, lämpar sig bäst tillsammans med tän-

dare då tillgängligheten ska göras så god som möjligt och de flesta rökare har en tändare i sin 

ägo.  

Produktens konkava utsida är formad att passa standardtändare av något skilda dimensioner. 

Appliceringen sker genom att antingen skjuta in eller klicka i tändaren mellan utskjutande 

delar från LitterPress, vilka håller tändaren på plats via klämkraft och friktion. Ett gummi-

belägg på insidan av respektive utskjutande del ökar friktionen mot tändaren och motverkar 

på så sett glidning. Att täcka hela den konkava ytan med samma typ av gummi har diskuterats 

under avsnitt 3.4. Detta ökar friktionen ytterligare mot tändaren samt ger ett skonsammare 

bemötande för tummen vid pressmomentet, det gäller för de fall där ingen tändare används. 

 

Figur 38. Standardtändare från flera tillverkare kan appliceras på produkten. 

Exteriör släckning 

Ena kortsidan på den konkava huvudkomponenten har en centrerad ytlig cylindrisk form 

något större än diametern på en vanlig cigarett. Denna ska pedagogiskt dirigera och praktiskt 

möjliggöra en exteriör släckning av den brinnande cigaretten, se Figur 39. Detta flamsäkra 

utrymme används för att släcka cigaretten och få bort aska, sådant är onödigt att få in i press-

utrymmet. En utbuktande trubbig cylinder inne i utformningen underlättar utförandet. För de 

som bara vill fimpa sin cigarett är detta ett hjälpmedel och ett alternativ till skosulan eller 

husväggen. 

 

Figur 39. Exteriör möjlighet till att fimpa. 
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Öppning och stängning 

På var sida om den exteriöra släckningen, på respektive långsida, pressar vid intryckning en 

knapp tillbaka de haspar som låser produkten i stängt läge. Vid intryckning öppnas LitterPress 

genom en expansion av en kompressionsfjäder. Kompressionsfjädern är placerad i en stans-

ning och en kolv trycker mot fjädern vid hoppressning till stängt läge. Omvänt får kolven en 

påverkan av fjäderns lagrade potentiella energi vid öppning. En expansionskraft där huvud-

komponenterna öppnas kring en sammanbindande glatt led. En bättre förståelse erhålls genom 

Figur 40, där har de två huvudkomponenterna separerats för att erbjuda en överblick av kon-

struktionen. 

 

Figur 40. Överblick av fimparnas placering, kompressionsfjäderns verkningspunkt och leden som håller ihop 

produktens huvudkomponenter. 

Grundläggande semantik 

I öppet läge finns det endast ett sätt att se sig använda produkten. En kupad skåra längdleds 

produkten anvisar var och hur fimparna ska placeras. Den glödande delen av fimpen är 

vanligtvis riktad utåt, bort från handen, av naturliga orsaker. Krav på vilken del av fimpen 

som placeras inåt i pressutrymmet är oväsentligt, detta så länge filtret längdleds ryms i skåran. 

Längst in i pressutrymmet, där skåran slutar, är denna utformad för att omsluta den fimpade 

änden och samtidigt fixera fimpen. Dessutom är utformningen praktisk sett till en smidig 

öppning och stängning av produkten. Den inre geometrin i pressutrymmet som helhet innebär 

också en användarvänlighet genom att tillgodose en smidig in- och utförsel av fimpar. 

Är fimparna för långa som i den högra bilden i Figur 40, det vill säga i ett skede av ännu inte 

färdigrökta cigaretter, får användaren vända på fimpen och föra in filterdelen först. Det är 

viktigt att det är filtret som blir märkt och inte tobaksdelen. Om ingen yttre fimpning har 

genomförts innan placering är fimpen vanligtvis längre än skårans längd under cylinder-

pressen. Det har tydligt angivits med både nivå- och färgskifte för att underlätta en korrekt 

placering. I Figur 41 ses det hur utformning, färg och material är anpassade efter fimparnas 

filter. 

Interiör släckning 

Den del av pressen som inte består av vridbara cylindrar pressas i de aktuella fallen mot den, 

från pressutrymmets märkningsyta, utstickande delen av fimpen. Denna del av pressen kallas 

för avbitaren och har som extrafunktion att släcka längre och omvänt införda fimpar som ännu 

glöder. Samtidigt får dess filter en siffermärkning i vanlig ordning. Det är uppenbart att en 
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nästintill upprökt cigarett som ännu brinner, och förs in med tobaksdelen först, släcks vid en 

hoppressning. 

 

Figur 41. Den mobila askkoppens inre funktionsytor, kontaktytorna i pressen är av rostfritt stål. 

Individualitet 

När den mobila askkoppen LitterPress har införskaffas, eller i alla fall innan första använd-

ning, ska de vridbara cylindrarna ställas in så att de bildar ett valfritt nummer, se Figur 42. 

Numret består av 10 siffror och kan vara användarens person- eller telefonnummer. Person-

nummer är att föredra men då inte alla har ett personnummer bestående av 10 siffror kan 

istället ett telefonnummer användas. Att utföra en inställning av cylindrarna är inte ett krav 

och påverkar inte produktens funktion i egenskap av askkopp, men är en nödvändighet för en 

identifiering av inlämnaren. 

 

Figur 42. De 10 cylindrarna vrids runt sin egen axel vid justering. 

I enlighet med ett vanligt kodlås vrids cylindrarna runt sin egen axel tills önskad siffra, mellan 

0-9, har centrerats. En korrekt centrering och inställning är när den önskade sifferkombina-

tionen bildar en rak linje ovanför mitten av pressutrymmets skåra, se Figur 43. Siffrorna runt 

cylindrarna är utstansade i metallen och lämnar vid pressning, utan att tillföra varken material 

eller färg, ett relieftryck i filtret. Mellan varje siffra på respektive cylinder underlättar smala 

skåror greppbarheten vid inställningsmomentet, se Figur 42. Cylindrarna med dess lager har 

även en inbyggd funktion av att stanna i inställt läge. Det går självfallet att ändra en inställ-

ning, men så länge de endast utsätts för radiella krafter förblir de i samma inställda läge. För-
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delarna med en cirkulär utformning är många och redovisas separat, se mer under avsnitt 3.2 

som behandlar pressens utformning. 

 

Figur 43. Vyn visar sidornas inbuktningar samt centrerad rad av cylindrar i pressutrymmet. 

Användarvänlighet 

I Figur 43 visas att produktens långsidor, på båda sidorna av respektive komponent, är vink-

lade relativt produktens vertikalplan. Som handen är tänkt att omfamna produkten finns det en 

klämrisk, se nyckelgreppet i Figur 19 under avsnitt 3.1. Utformningen på komponenterna 

minskar klämrisken radikalt då komponenternas sidor är vinklade inåt mot produktens längs-

gående centrumlinje. 

Detta avser handen men också andra föremål som kan störa pressmomentet. När produkten 

pressas ihop sticks hasparna återigen in i motsatt komponent. Vid en tillräcklig hoppressning 

låses LitterPress i stängt läge och komponenterna omsluter varandra fullständigt. Eventuell 

rök och lukt läcker inte ut till omgivningen från pressutrymmet. När produkten öppnas har 

fimparna som förvarats i produkten fått en personlig koppling till användaren. Var och en av 

fimparna är då en tunn bit filterplast med ett unikt inpräntat lottnummer. 

 

Figur 44. Flera fimpar kan förvaras i pressutrymmet. 

Förvaring 

När en fimp har pressats ihop finns det inte alltid en stationär askkopp i närheten, fimpen 

ligger då kvar i produktens pressutrymme. Det kan bli så att användaren måste, eller vill, 

märka ytterligare en fimp utan att ha tömt produkten. LitterPress ska vara dimensionerad för 

att tillgodose en sådan efterfrågan av kapacitet. Som visas i Figur 44 ryms det förslagsvis 2-3 
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fimpar i pressen. Variationen beror på cigarettmärke och fimpens termodynamiska tillstånd, 

se mer under avsnitt 3.1. 

 

Figur 45. Sidofack erbjuder ytterligare förvaringsmöjlighet. 

För förvaring av fler fimpar har produkten utrustats med två sidofack. I sidofacken kan märkta 

fimpar förvaras, antingen som i Figur 45 eller genom att trycka in fimparna med kortsidan 

mot fackens innerväggar. Då sticker de ut och kan lättare avlägsnas. Dock är det inte troligt 

att rökarna kommer att behöva utrymme för fler än 2-3 fimpar, se resonemang under dimen-

sionering av LitterPress i avsnitt 3.2. 

Summering 

I Figur 46 sammanfattas användningsförloppet i en sekvens med sex stycken bildrutor, en 

sorts användarmanual. En manual för en mobil askkopp som släcker, komprimerar, märker 

och förvarar fimpar. 

 

Figur 46. En bildsekvens av förloppet vid användning. 
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4.2 Produktanalys: LitterBox 

Huvudfunktion: Förvarar fimpar 

Underfunktion #1: Håller innehåll skyddat från vind och väta 

Underfunktion #2: Sorterar slumpvis ut en andel fimpar till ett speciellt fack 

Extrafunktion #1: Packar och komprimerar fimpar 

Extrafunktion #2: Släcker glödande fimpar 

Extrafunktion #3: Underlättar tömning av innehåll  

Bifunktion #1: Minskar andelen fimpar på marken (även LitterPress) 

Bifunktion #2: Minskar risken för bränder orsakade av glödande fimpar (även LitterPress) 

Bifunktion #3: Minskar tillförseln av giftiga ämnen i naturen (även LitterPress) 

Bifunktion #4: Bidrar allmänt till en renare och trevligare närmiljö (även LitterPress) 

 

Figur 47. Lösningar och egenskaper av yttre funktionsytor för LitterBox. 

Yttre funktionsytor: Lösningar och egenskaper 

I Figur 47 och i Figur 64 redovisas egenskaperna med samhörande lösningar visuellt. Föl-

jande genomgång sker i ungefärlig kronologisk ordning, sett till det tänkta förloppet vid an-

vändning, montering och tömning. 

Skydd mot oönskad interferering 

Oavsett om en märkning med LitterPress har utförts eller inte så ska fimparna lämnas in i ut-

stationerade LitterBox eller till andra förvaringsalternativ. Inloppet till LitterBox är skyddat 

av sidoväggar, tak och ett frontvisir. Visiret är en plastplatta som hindrar väta, smuts och vind 



System för minskad fimpnedskräpning  David Berg [daber@kth.se] 

64 

 

från att interferera med innehållet i LitterBox, se Figur 48. Framför frontvisirets infästning 

försvårar ett droppstopp nederbörd från att nå visir och inlopp, se mittenbild i Figur 52. 

 

Figur 48. Svängbart transparant visir skyddar inloppet till LitterBox. 

Inlämning 

Vid inlämning skjuts visiret, som är svängbart i båda riktningar, inåt eller utåt med hjälp av 

handen. Där, i mitten av det lutande inloppsplanet i Figur 49, är 6 stycken roterbara rullar in-

fästa. Efter inspiration av en mangels syfte och funktion kallas de för mangelrullar. Dessa 

komprimerar i synnerhet de omärkta fimparna genom att mekaniskt mata in dem mellan sig 

vid inlämning. Mangelrullarna roterar manuellt och hindrar större skräpföremål från att 

hamna i produkten, samtidigt släcker de ännu brinnande cigaretter och glödande fimpar vid 

kompressions- och mangelmomentet. Ordentligt släckta cigaretter minskar påverkan på de 

märkta fimparna invändigt LitterBox. 

 

Figur 49. Rullarna har likt en mangel funktionen att platta till mellanliggande material. 

I Figur 50 tydliggörs det hur mangelrullarnas avstånd sinsemellan bildar fyra inlopp. Rullarna 

är roterbara i båda riktningar för att underlätta en inlämning oavsett val av springa. Genom en 

sådan funktion minimeras risken för komplikationer, att skräp eller fingrar fastnar och kläms. 

En automatisk enkelriktad inmatning är därför inte aktuell. 

 

Figur 50. Varje rulle är roterbar i båda riktningar. 



System för minskad fimpnedskräpning  David Berg [daber@kth.se] 

65 

 

Avrinning 

Inloppsplanets lutning och utformning är till för att effektivt driva ut askrester, smuts och väta 

som ändå hamnat i detta utrymme. Rundade kanter vid planets strukturskiftningar samt in-

graverade kanalspår bidrar till en smidigare avrinning, se Figur 51. Spåren nedanför rullarna 

kan även användas för fimpning av cigaretter genom en transversal rörelse relativt spårens 

riktning. I Figur 51 illustreras också skyddet och utformningen av kåpan runt mangelrullarna. 

 

Figur 51. Genom en effektiv avrinning hindras partiklar från att fastna i inloppsplanet. 

Allmän utformning 

Utvändigt som invändigt har produkten allmänt rundade och vinklade former. Detta är extra 

viktigt i formmässiga strukturskiftningar då det motverkar ansamlingar av väta, vilket i sin tur 

minskar rostbildning och medverkar till en ökad livslängd för produkten. Yttre rundade for-

mer uttrycker syftet att innesluta något. Den mjuka formen är också viktig för ett skonsamt 

bemötande för de som kommer i kontakt med produkten. 

 

Figur 52. En urgröpning i utskjutande underdel av produktens topp bryter vätskerinning mot visir och inlopp. 

Eftergivlighet 

De ovala konvexa formerna ger vissa aerodynamiska fördelar. Produkten fångar inte upp luft-

strömningar i lika stor utsträckning. Kraftiga strömningar framifrån belastar inte upphäng-

ningen. Utformningen till trots, yttre påverkan kommer att utsätta produkten för stötar. För att 

öka hållbarheten för upphängningen, med andra ord minimera risken för knäckning, är denna 

konstruerad att vara något eftergivlig mot sidleda krafter, se Figur 53.  
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Figur 53. En okänslighet för knäckning i och med val av upphängning och produktutformning. 

Vid vindbyar bakifrån reduceras luftens strömningstryck i och med en inverkan från upp-

hängningsstolpen. LitterBox hamnar då i luftströmmens vak med en omgivande turbulent 

strömning, se hur stolpen skyddar i Figur 54. Visar det sig att ett stängt inloppsplan tar upp för 

mycket vind, med en instabil upphängning som resultat, kan små hål få bilda ett utlopp i 

planets övre bakre delar. Dessa ska verka för att generera ett genomflöde av luftströmningar. 

Detta ingrepp undviks helst då små utrymmen lättare ansamlar väta och innebär en ökad risk 

för korrosionsangrepp. Tillsvidare är det därför inte aktuellt med en sådan lösning.  

 

Figur 54. Produkten är i huvudsak avsedd för montering på stolpar. 

Upphängning 

Upphängningen, se Figur 55, sker med ett gummiband eller med magnetplattor. Magnet-

plattorna kan också fungera som ett komplement till gummibandet. Magnetplattorna verkar 

från den inre V-formade baksidan av LitterBox, se Figur 56 eller den vänstra bilden i Figur 

55. Gummibandet träs genom produkten men är inte i kontakt med produktens interiöra 

volym. Upphängningen, med eller utan magnetplattor, är skonsam mot fästytan och vid mon-

tering finns inga krav på lösa externa monteringsdelar som skruv eller liknande. 

I Figur 55 och i Figur 53 syns fästet på gummibandet. Denna är tänkt att fästas likt en livrem, 

fast med en låsfunktion då risken finns för en olaglig nedmontering. Gummibandet är elastiskt 

för att, i enlighet med produktens utformning, medverka till den eftergivliga upphängningen. 

 

Figur 55. Ett gummiband träs igenom produktens baksida för montering. 
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I den vänstra bilden i Figur 55 syns LitterBox inre baksida med applicerade magnetplattor. 

Figur 55 visar magnetplattornas placering samt utrymmet för gummibandet att kunna träs 

igenom produkten. Som nämnt sker det ingen kontakt mellan gummiband och den interiöra 

volymen. 

 

Figur 56. Om det inte finns krav på en permanent upphängning räcker bruk av magnetplattor. 

Flexibilitet 

I Figur 57 demonstreras hur den V-formade och polygripinspirerade baksidan gör produkten 

monterbar på rör och stolpar av olika tjocklek. Rör och stolpar existerar överallt i vår när-

miljö, dessa är ofta belägna på platser som överensstämmer med utsatta områden för ned-

skräpning. Det kan vara lyktstolpar i parker, en viss typ av papperskorgar vid hållplatser, 

trafikskyltar runt gatukorsningar, stuprör längsmed husfasader samt räcken vid balkonger och 

broar. Se mer under dimensionering av LitterBox i avsnitt 3.3. 

 

Figur 57. V-formad baksida för montering på rör och stolpar av skilda diametrar. 

Det som begränsar var produkten kan monteras är i huvudsak gummibandets omfång ihop 

med dess elastiska förmåga. För montering mot magnetiska ytor, utan krav på användning av 

gummibandet, är det andra saker som avgör såsom magnetstryka, kontaktyta och gods-

tjocklek. 

 

Figur 58. Lutning av botten samt lucksystem underlättar tömning. 
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Smidig tömning 

För att fimparna ska packas tätt och för att produkten ska tömmas på ett effektivt sätt har den 

stationära askkoppen LitterBox en kraftig lutning i botten, se Figur 58. Vid tömning sker en 

automatisk utströmning av innehållet med hjälp av gravitationen och glatta fria ytor. Det finns 

inga materiella möten som invändigt blockerar utflödet av fimparna och metallen har en jämn 

ytstruktur. 

 

Figur 59. Vredet vrids med- eller moturs beroende av intention på tömning. 

Öppning 

I produktens nedre frontdel finns två stycken luckor som vid öppning innebär tömning. Den 

ena luckan sitter framför den andra, där den yttre luckan är den större. Medurs vridning med 

en fyrkantsnyckel öppnar upp till både det övre större fack 1 och till det undre mindre fack 2, 

se Figur 59. Vridningen innebär att både den yttre större luckan och den inre mindre luckan 

öppnas simultant. Moturs vridning innebär en separat tömning av det mindre fack 2, vrid-

ningen öppnar enbart den yttre större luckan medan den inre luckan blockerar det större fack 

1. Bakom vredet, på insidan, sitter en kolv som har en låsfunktion. I horisontellt läge spärrar 

den luckorna och försluter facken, se Figur 60. 

 

Figur 60. En genomskärning av LitterBox visar kolvens läge. 

Låskolvens utökade funktion 

Innanför den yttre luckan, mittenbilden i Figur 58, sitter alltså den mindre luckan som täcker 

fack 1. Hur vredet till låskolven ska vridas för att öppna både facken eller endast fack 2 visas i 

Figur 59. Det är en flärp på den inre luckan som låskolven hakar tag i vid en vridning medurs, 

se Figur 61 och Figur 62. Denna inre lucka, som täcker fack 1, följer då med vid öppning av 

den yttre luckan, täckande både fack 1 och fack 2. En del av flärpen omsluter delvis sidan av 

främre bottenkanten till fack 1, syftet är att hålla den inre luckan på plats vid önskad separat 
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tömning av fack 2, se Figur 62. Detta eftersom den inre luckan då inte är blockerad av den 

yttre luckan under tömningsförloppet. 

 

Figur 61. Medurs vridning öppnar både fack 1,2 då kolven hakar tag i en flärp på den inre luckan. 

Nedre urgröpning 

Även produktens nedre yttre utformning är ett resultat av tömningsmetod. För att minimera 

risken för rök- och luktutveckling finns inga påsar eller liknande placerade invändigt, allt är 

således löst. Under tömningsmomentet fordras därför ett medtagande av plastpåsar. 

 

Figur 62. Den inre luckan hålls på plats när endast den yttre luckan öppnas. 

Plastpåsar har i regel två utstansade handtag. I Figur 63, snett bakom utloppet från fack 2, har 

produkten en krökt horisontellt gående urgröpning. Urgröpningen är krökt i en bågform, se 

den högra bilden i Figur 63. Anledning är samma som i tidigare fall av utformning, att hindra 

ansamlingar av väta och smuts. För övrigt är det en praktisk krökning sett till funktionalitet. 

Urgröpningen är tänkt att fungera som ett fäste där de som tömmer LitterBox kan haka fast 

kassen. Om en av kassens utstansade handtag fästs i urgröpningen kan en tömning ske genom 

att luckan eller luckorna öppnas med den ena handen samtidigt som den andra håller i det fria 

plasthandtaget. Förhoppningen är ett snabbt och smidigt tömningsförlopp. 

 

Figur 63. Urgröpning formad för fäste av plastkassars handtag.   
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Färgmässig kontrastering 

Främre sidokanter och toppens sidor är i tydlig kontrast till övrig färg för att produkten ska 

synas ordentligt, se mer under avsnittet 4.3 som behandlar design. 

 

Figur 64. Lösningar och egenskaper av inre funktionsytor för LitterBox. 

Inre funktionsytor: Lösningar och egenskaper 

Magnetplattorna har redan nämnts under yttre funktionsytor. Om de används är de placerade 

invändigt för att verka för en yttre funktion, nämligen att erbjuda ett fäste mot magnetiska 

ytor. Produktens lutning i botten förklarades också under avsnittet med yttre funktionsytor, 

när tömning diskuterades inkluderades LitterBox inre utformning kopplad till tömnings-

momentet. 

Fördelning 

Det första fimparna möter, efter att ha passerat mangelrullarna, är en vinklad platta. Denna del 

kallas för ”tungan”, se pil med beskrivning i Figur 64. ”Tungan” leder fimparna snett nedåt 

och sektionen har som funktion att fördela fimparna invändigt och på så sätt också bidra till 

en gynnsam packning i produkten. Det ska vara näst intill en omöjlighet att två efter varandra 

inlämnade fimpar följer exakt samma väg ner genom produkten. 

”Tungan” kan eventuellt förses med ojämnheter i kontaktytan för att ytterligare uppfylla 

denna del i processen. Dess vinkel och längd medför att varje fimp som lämnas in till Litter-

Box passerar ett motsatt vinklat plan med utstansade avlånga hål, se Figur 65. Hålen är den 

invändiga öppningen till fack 2 och dess storlek, antal, placering och form ska vara 

dimensionerade att släppa igenom cirka 50 fimpar per full LitterBox. 
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Figur 65. Urskiljningshålen släpper igenom ett fåtal fimpar slumpmässigt. 

Konvektion 

”Tungan” och lutningen i botten av det större fack 1 och det mindre fack 2 ser till att in-

lämnade fimpar packas effektivt, i första hand vilande mot produktens front. Detta ska gene-

rera en effektivare packning. Men det är inte uteslutande fimparna som stiger uppåt och mot 

fronten. Mangel- och pressmomenten till trots, rök och aska från fimparna kan förekomma 

invändigt produkten. 

Varm luft av rök och aska kommer att cirkulera under ”tungan” i en form av konvektion då 

denna överskrider omgivningens temperatur, se cirkulationspilar i Figur 64. Den rökiga och 

varmare luften stiger och stoppas under ”tungan”. Denna pressas i sin tur undan och sjunker 

när ny varmare luft tillförs produkten, nyinlämnade fimpar utgör mest sannolikt den för till-

fället varmaste källan. Förloppet upprepas och till stor del hindras rök och lukt från att be-

svära exteriört. Samma process gäller när vindbyar pressar ner luftvolymer mellan mangel-

rullarna. Luften rör om i innehållet, vilket tumlas runt under ”tungan” på samma sätt som de 

cirkulära pilarna visar i Figur 64. Här hindras askan från att leta sig ut ur produktens 

förvaringsfack tack vare utformningen av ”tungan” och botten. 

Gummibandets infästning 

I Figur 64 och i Figur 65 syns det rör som gummibandet ska träs igenom vid upphängning. 

Röret har både en yttre och en inre diameter med ett hålrum emellan, se Figur 55. Det är detta 

hålrum som är avsatt för gummibandet. Detta ger lösningen på hur gummit aldrig ska vara i 

kontakt med innehållet i LitterBox. Det innebär också att det inte förekommer några glipor i 

eller runt röret. Sådant möjliggör annars ett luftflöde mellan produktens innehåll och yttre 

omgivning, se Figur 66 tillsammans med Figur 55. En delvis strypt lufttillförsel skonar om-

givningen från röklukt samt kväver, beroende på syrehalt, glödande fimpar invändigt. 

 

Figur 66. LitterBox med transparanta sidoväggar (utan magneter). 
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Lagring 

Volymen ovanför ”tungan” hör i praktiken till fack 1, men tömningen ska helst ske innan en 

fyllning av denna del har påbörjats. Volymen utgör en slags buffertrymd, en kapacitet för ut-

ökad lagring när delen av fack 1 under ”tungan” är fylld. En påbörjad fyllning av denna 

volym innebär en blockering av hålen till fack 2 samt en ökad risk för spridning av rök- och 

lukt till omgivning. Innan detta blir aktuellt ska det nämnas att kapaciteten uppskattningsvis är 

upp till 10000 stycken fimpar, se mer under dimensionering av LitterBox i avsnitt 3.3. 

Precis som för inloppsplanet och i botten av facken är alla andra invändiga formskiftningar 

rundade för en optimal utströmning av fimpar, aska, smuts och väta. För produkten minskar 

behovet av underhåll medan funktionaliteten och livslängden ökar. 

4.3 Design 

Ingen av produkternas komponenter är designmässigt rent estetiska. Alla former kan motive-

ras med, och uttryckas i, funktionella termer. Komponenterna ska kombinera estetik med 

ergonomiska, semantiska och praktiska lösningar. Det är med den filosofin produkterna har 

tilldelats sina former och egenskaper, se Figur 37 och Figur 47 under produktanalyserna i av-

snitten 4.1 och 4.2. Där behandlas även den designmässiga substansen. Enligt tidigare reso-

nemang innebär inriktningen att hålla produkterna enkla och funktionella att livslängden ökar 

genom en ökad hållbarhet och ett reducerat krav på underhåll. Detta medför både initialt och i 

förlängningen en lägre produktionskostnad. 

Semantiken värdesätts högt, oavsett ålder och utan extern hjälp ska alla människor snabbt för-

stå hur produkterna fungerar. Avancerade och onödigt krångliga produkter tappar användare, 

de tenderar att tilltala en smal publik. En enkel produkt som uppfattas krånglig är otillräcklig 

och ska undvikas.  

Design: LitterBox 

För LitterBox är formen oval i omfång. En oval form är mjuk och estetisk. En konvex yta ger 

uttrycket av att innesluta någonting, förhoppningen är att produkten utstrålar sitt syfte. Rent 

praktiskt innebär formen ett utrymme för större kvantiteter av fimpar, samt skonsamma och 

gynnsamma egenskaper. Den är skonsam mot sin yttre omgivning och gynnsam sett till en 

minskad risk för inre ansamlingar av smuts och väta. 

 

Figur 67. Estetik ligger i betraktarens ögon men belyses av designern. 
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Avvägande kamouflering 

Vid val av färg är det meningen att produkten både ska passa in i stadsmiljön och utmärka sig, 

se Figur 67. En mörk produkt är det färre som upptäcker och riskerar att bli bortglömd. Det 

finns röster som diskuterar huruvida det är lämpligt att sätta upp askkoppar överhuvudtaget. 

Argumenten bygger gärna på att askkoppar är fula och tråkiga. Men om askkoppar verkligen 

används kan det diskuteras vad alternativet är? Uppsatta askkoppar får nog betraktas som ett 

nödvändigt ont om alternativet innebär att fimparna hamnar utspridda i naturen. 

Förutom estetiska invändningar menar kritiska röster att askkoppar uppmanar till rökning, 

samt att de sprider rök och lukt. Under produktanalysen för LitterBox i avsnitt 4.2 beskrivs 

det hur utformningen ska hindra rök och lukt från att spridas till yttre omgivning. 

 

Figur 68. Bättre än på marken, men ingen trevlig syn. 

Symbolisering 

Man kan jämföra med dagens pantstationer, de finns i samband med många livsmedelsbutiker 

och symboliserar något annat än en uppmaning till att dricka alkohol och läsk. De stationära 

askkopparna ska vara semantiska utan att stoltsera med glödande fimpar, vilket är fallet för 

flertalet av dagens askkoppar, se Figur 68. De ska varken se tråkiga ut, uppmana till eller 

symbolisera rökning. De ska uppmana till återvinning och generera ett nytänk, en stolthet där 

staden ligger i framkant gällande skräphanteringsfrågan. Lite kamouflerat ska de ändå synas, 

de ska symbolisera kampen mot nedskräpning och associeras med medborgarnas vilja till att 

göra rätt. Uppfattas den mobila askkoppen LitterPress som det hjälpmedel den ämnar vara kan 

detta sedan medföra ett minskat krav på tätheten av uppsatta stationära askkoppar. 

Uppmaning 

Den färgmässiga inspirationen är från trafikskyltar med gula och röda färger, se Figur 69. En 

skylt av sådan karaktär symboliserar en uppmaning eller en plikt i laglig mening. LitterBox är 

tänkt att uppmana till vår plikt att hålla rent. De gula partierna på LitterBox kan göras i reflex 

likt Trafikverkets skyltar. Det är inte medtaget i kravspecifikationen men reflex är lämpligt då 

nedskräpning frekvent förekommer i dunkel miljö, till exempel utanför nattklubbar och 

restauranger samt under transporterna mellan dessa. För färgsättningen är trafikskyltar endast 

en inspiration, identiska färger och nyanser är inte ett krav för produkten. 
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Figur 69. Bild på trafikskylt nattetid.  

Annonsering 

Samarbetspartners kan få sin logotyp på framsidan av LitterBox. Tobaksbolag välkomnas som 

finansiärer men ska däremot inte förekomma i någon form av annonsverksamhet. Visst kan 

man diskutera huruvida tobaksbolag ska få annonsera, se avsnitt 4.4, men tobaksreklam bör 

nog undvikas både på produkterna och på en kommande hemsida. Konceptet går ut på att 

propagera för sådant som främjar människor, djur och natur. Det bygger på att förhindra en 

spridning av giftiga ämnen där reklam för det giftiga ämnet i fråga skulle bli paradoxalt och 

hypokritiskt. 

Design: LitterPress 

Den mobila askkoppen LitterPress ska inbjuda till användning och vara behaglig i handen. De 

estetiska resonemangen för LitterPress är i huvudsak sammanfallande med motsvarande reso-

nemang för LitterBox. För att upprätthålla den semantiska aspekten går LitterPress i samma 

färger som tillhörande LitterBox, se Figur 70. Den gula färgen behöver däremot inte vara 

gjord i ett skikt av reflex. På den konvexa sidan kan samarbetspartners och sponsorers logo-

typer placeras. 

 

Figur 70. Färgerna visar på samhörighet, med statsmiljön och med varandra. 

Design: Logotyp 

Förslag på en logotyp för hela konceptet är visualiserad överst i Figur 81 och i Figur 82. 

Namnet på verksamheten, samt tillhörande produkters namn, kännetecknas av att initialt 

tilldelas en versal för varje ord i sammansatta ord. 
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4.4 Systemet LitterLott 

Konceptet LitterLott är en produkt, en funktionsbärare till de två fysiska produkterna Litter-

Press och LitterBox. LitterLott är även en produkt i form av ett beteende, skapad av ett behov 

eller en önskan. Således omfattas produktanalyserna för de fysiska produkterna även av 

produktanalysen för LitterLott. I rapporten redovisas tre produktanalyser vilka kan ses som en 

enda sammanfattande produktanalys. Där samverkar de som komponenter i systemet Litter-

Lott, den tredje produkten. 

Det finns ingen mening med att ta fram produkter med olika funktioner om användare uteblir, 

då har definitionen på en bra produkt inte uppfyllts. Svaret på varför, och i vilket samman-

hang, de redovisade produkterna LitterPress och LitterBox verkar inom den tredje produkten 

förklaras under detta avsnitt. Skissen i Figur 71 ger en övergripande bild av hur samverkande 

moment och aktörer fyller respektive funktioner inom systemet.  

Benämningen på LitterLott hänvisas i rapporten till produkten, projektet, förslaget, konceptet, 

systemet och verksamheten. Det fordras en förklaring till varför denna, till synes icke kon-

sekventa, benämning används. Hela arbetet är ett projekt som bygger på ett koncept, en idé. 

Idén presenteras, genom projektet som en lösning eller ett förslag, och bildar rapporten. Hur 

konceptet är tänkt att verka och fungera bildar i sin tur systemet. 

LitterLott är således ett projekt som bygger på ett koncept för att få igång ett fungerande 

system. När detta realiseras, i teorin eller i praktiken, är produkten LitterLott själva driften av 

systemet. Som nämndes i inledningen av detta avsnitt är produkten erbjudandet och an-

vändandet av tjänsten. Verksamheten står bakom tjänsten av produkten LitterLott. 

Dimensionering: LitterLott 

LitterLott riktar sig till större samhällen och städer. Så länge det finns en någorlunda funge-

rande infrastruktur så finns alla andra förutsättningar där, inte minst sett till fimpnedskräp-

ning. 

Konkretisering 

I rapporten har systemet LitterLott dimensionerats för städer i allmänhet, men Stockholm har 

fått verka som mall. Första argumentet är att det blir mindre abstrakt om problemformule-

ringen och lösningsförslaget placeras i en verklig stad. Det andra är att det är i större städer 

som problemet med nedskräpning är som störst, av naturliga orsaker. Särskilt utsatta områden 

är kring restauranger, pubar, busskurer, institutioner, varuhus och andra liknande platser där 

många människor rör sig. 

Vidare är Stockholm en stad där intresset och resurserna finns att ta krafttag mot nedskräp-

ning. Detta är också befogat enligt en såväl objektiv som subjektiv bedömning, se kapitel 1. 

Som student på KTH är Stockholm en stad man lär känna och tycka om. Men ser dess brister 

och vill dess bästa. 
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4.5 Produktanalys: LitterLott 

Huvudfunktion: Minskar nedskräpning 

Underfunktion #1: Ändrar beteende  

Underfunktion #2: Minskar kostnader 

Underfunktion #3: Upplyser angående estetisk och kemisk miljöpåverkan  

Extrafunktion: Ger tillbaka en del av minskade utgifter till de som bidrar 

Bifunktion #1: Minskar andelen fimpar på marken 

Bifunktion #2: Minskar risken för bränder orsakade av brinnande fimpar 

Bifunktion #3: Minskar mängden giftiga ämnen i naturen 

Bifunktion #4: Bidrar allmänt till en renare och trevligare miljö 

Bifunktion #5: Ändrar attityden till nedskräpning och synen på återvinning 

 

Figur 71. Organisations-/schematisk skiss av LitterLott. Illustrerad i Microsoft Office PowerPoint 2007. 

Konceptöversikt 

Produktanalysen för LitterLott förverkligas genom användningen av den mobila askkoppen 

LitterPress och den stationära askkoppen LitterBox. LitterBox beställs in av kommunerna och 

monteras på, eller i närheten av, befintliga papperskorgar. Detta ska minimera ändringar av 

dagens insamlingsrutiner och bemanning gällande tömning av befintliga papperskorgar och 

askkoppar. 

Den mobila askkoppen LitterPress säljs där tändare och cigaretter säljs idag. Alla som tömmer 

innehållet från sina mobila askkoppar i någon av de tillhörande stationära askkopparna har 

chansen att fimparna hamnar i det mindre facket, fack 2. Varje fimp i fack 2 kan kopplas till 

en specifik inlämnare efter en märkning i den mobila askkoppen LitterPress. 
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De stationära askkopparna har ett unikt nummer och en unik position. Varje vecka slumpar ett 

dataprogram fram ett nummer mellan 1 och antalet uppsatta stationära askkoppar. De märkta 

fimparna som påträffas i den utlottade stationära askkoppens mindre fack spåras tillbaka till 

inlämnarna, personer som uppenbarligen bidragit till att minska nedskräpningen av fimpar. 

Uppföljningen genererar i en kännbar ekonomisk utdelning. Alla cigaretter är därmed poten-

tiella lotter som pedagogiskt demonstrerar vad nedskräpningen kostar. 

Odds 

Fler inlämnade fimpar ökar således oddsen, den som röker kan lämna in flera fimpar i en och 

samma LitterBox eller fördelade över flera. Har en person tur påträffas flera märkta fimpar 

från en och samma individ. Då blir utdelningen multiplicerad med konkret antal. Utdelnings-

summan är däremot alltid lika per fimp, detta gäller oavsett det totala antalet fimpar i fack 2 

och ska motverka fördelen av att annars lämna in fimpar i mindre belastade nedskräpnings-

områden. 

Detta är orsaken till att det inte ska vara en konstant utbetalning per LitterBox där de som 

kopplas till de märkta fimparna får dela på en fast summa. Där nedskräpningen är som minst 

lämnas färre fimpar in och sannolikheten att färre delar på utdelningen ökar. Tvärtom är det 

viktigare att hålla rent där nedskräpningen är som störst. Politiskt korrekt är svaret förstås att 

det är lika viktigt överallt.    

Möjlighet utan garantier 

De flesta inlämnade fimpar sorteras bort från utdelningschans invändigt varje LitterBox, de 

hamnar i det större facket, fack 1. Istället för att vara garanterad en ytterst liten summa inne-

bär konceptet att alla har chansen att erhålla en större utdelning som veckovis tilldelas några 

få. Både likheter och olikheter finns med det etablerade pantsystemet. Fimpen symboliserar 

nu en potentiell ekonomisk utdelning istället för endast ett oattraktivt skräpföremål. Utdel-

ningen är den initiala drivkraften och syftet är att plantera ett inlämningsbeteende, i förläng-

ningen kan en bevarad renlighet bli en drivkraft i sig.  

Utdelningsbelopp 

Den ekonomiska utdelningen ska vara tillräckligt stor för att det ska ta emot att avstå från att 

använda fimpen som en lott. Förslagsvis är utdelningen mellan 1000 och 10000 kronor per 

fimp. Denna utdelning varierar relativt antalet inlämnade fimpar, det styrande indexet. Den 

allmänna inlämningsbenägenheten kan därmed ändra utdelningsbeloppet per fimp över tiden, 

men är som nämnt fixt inom varje utdelningstillfälle och oberoende av antal fimpar i utlottad 

LitterBox. 

Vågskålar 

Förhoppningen är att öka utdelningarna och förhoppningen är att minska fimpnedskräpningen. 

För att uppnå en eftersträvad ökning fordras en mätbar minskning, så ser vågskålarna ut. Båda 

sidorna av vågskålen gynnas, ett positivt utfall vid denna omfördelning av skräpkostnads-

resurser utförs aldrig på bekostnad av något annat. Det är det fina med konceptet LitterLott 
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om det fungerar, att vardera sidan gynnas av den andras positiva trend. En minskad nedskräp-

ning gynnar alla, minskade utgifter gynnar alla. Detta framhävs tillsammans med att en del av 

minskade utgifter avsätts för en ekonomisk utdelning. Ju färre fimpar som hamnar på marken 

desto tyngre blir argumenten för alla parter att trenden fortsätter. En möjlig konsekvens vid en 

ökad exponering av projektet. 

Uppfångning 

Det går självklart att märka fimpar från marken men ambitionen är att de aldrig hamnar där i 

första läget. För de som är likgiltiga inför en personlig ekonomisk vinning, eller än mer vill 

bidra till att göra gott, kan tilldela sin eventuella utdelning direkt till välgörenhet. Detta sker 

genom en märkning av fimparna med nummer kopplat till respektive välgörenhetsorganisa-

tion. En viss bestämd summa pengar kan också skänkas till välgörande ändamål för varje fimp 

som påträffas i veckans mindre fack 2. Därmed räknas alla fimpar oavsett om de är märkta 

eller hur de är märkta. Ytterligare en anledning att lämna in fimpar är då att det skänks pengar 

till välgörenhet oberoende av märkning. 

Det klargörs härmed att de två produkterna fungerar oberoende av varandra och är i största 

allmänhet precis som vanliga askkoppar. Alla fimpar, vare sig de har förvarats och märkts i en 

LitterPress eller inte, kan lämnas in i en LitterBox. På samma sätt finns det inget krav på att 

en tömning av LitterPress måste ske i en LitterBox. 

Summering 

Fimpen placeras centralt i ett lotteri för att uppmuntra rökarna att ta hand om sitt skräp. 

Systemet innehåller ett spänningsmoment där fimparna omvandlas till personliga lotter i den 

mobila askkoppen. Detta ger en ökad förståelse och uppmärksamhet kring återvinning och 

kostnader kopplade till nedskräpning. En del av de insparade skräpkostnaderna går tillbaka till 

inlämnarna. Indirekt gynnas alla av en minskad kemisk, estetisk och ekonomisk belastning. 

Andra andelar av insparade utgifter går tillbaka till de kommuner, samarbetspartners och or-

ganisationer som bedriver detta projekt. Sådana besparingar tilldelas LitterLott indirekt. Di-

rekta intäkter till verksamheten såsom provisioner på produktorders, samt annonseringar och 

investeringar från samarbetspartners, går till att investera i en expansion av systemet. 

En samverkan mellan aktörer 

Produkterna och användningen av dessa bygger upp systemet LitterLott, ett system delvis be-

roende av samverkande aktörer. Systemet bygger på ett koncept som ligger i verksamma 

aktörers egenintresse och vissa organisationers hjärtefrågor. För att LitterLott ska realiseras 

måste det finansieras för att täcka omkostnader, både initiala som kontinuerliga. 

Genom en etablering och återkommande effektivisering är ett mål att LitterLott ska bli lön-

samt. Med en ökad vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet blir LitterLott attraktivare 

och slagkraftigare i fortsatta eller nya förhandlingar med befintliga och framtida samarbets-

partners. Detta kan uppnås genom ett samarbete med kommuner, inspektioner, institutioner, 

butiker, restauranger, fastighetsägare, produkttillverkare, tobaksbolag, organisationer, fonder, 

föreningar och stiftelser. 
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Olika roller  

De befintliga verksamheterna med tillhörande produkter är tänkta att figurera i detta av flera 

anledningar. Först är det enklare att använda sig av etablerade aktörer, till exempel vad gäller 

tillgänglighet, kostnad och erfarenhet. Var och en på sitt sätt har sedan ett egenintresse i att 

nedskräpningen minskar, förhoppningen är positiva resultat om alla fyller sin funktion. 

 

Figur 72. Vestres papperskorg City är vanlig i Stockholms stad. 

Minimera förändringar 

Rapporten riktar sig i huvudsak till Stockholms stad men konceptet kan tillämpas på annat 

håll, i en annan kommun eller i ett annat land. Företaget Vestre AB är en stor leverantör av 

papperskorgar till Stockholms stad, se en vanligt förekommande modell i Figur 72. Dessa 

papperskorgar har ofta ett rör som ryggrad och här kan de stationära askkopparna LitterBox 

eventuellt monteras, se Figur 73. En generell fördel med detta är att Vestres papperskorgar 

redan är utspridda och praktiskt positionerade över Stockholms stad. 

Sedan kan renhållningsföretag, idag på uppdrag av Trafikkontoret, användas då de rutin-

mässigt åker runt till dessa platser och samlar in sopor. De mest utsatta platserna, för Vestres 

papperskorgar, är vid busskurer, gatukorsningar, uppgångar och parkbänkar. Detta är platser 

där folk stannar under en kortare stund vilket medför en ökad fimpnedskräpning. 

Omfördelning då skräp blir sopor 

I praktiken bidrar inte LitterLott till mer skräp utan till en högre koncentrering av potentiellt 

skräp, det vill säga sopor. Idag koncentreras skräpet till ovan nämnda platser. Varför inte för-

söka få samma andel, eller en större, koncentrerat som sopor. Skräpet, som väl i de stationära 

askkopparna blir sopor, hamnar i större utsträckning korrekt. LitterLott fångar även upp 

fimpar som idag slängs på andra ställen, mellan särskilt utsatta platser. I och med detta behövs 

inte fler och större fordon, av den personal som sparas in på att plocka skräp kan en del an-

vändas till att åka runt och tömma de uppsatta stationära askkopparna. Kanske kan de också 

utföra andra relaterade arbetsuppgifter enligt tidigare resonemang i kapitel 1 under avsnitt 1.4. 

Allmän tömningsprocess 

Bortsett från vissa parkområden, som ligger på respektive stadsdelsnämnds ansvar, så an-

svarar Trafikkontoret i Stockholms stad för tömning av papperskorgar och renhållning av 

markytor. Trafikkontoret är påtänkt att ansvara för tömningen av LitterBox, vilka töms på allt 
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innehåll från båda facken i samband med varje tömning. De som tömmer gör ingen skillnad 

mellan LitterBox och vanliga papperskorgar och askkoppar, de är inte på något sätt in-

blandade i lotteriprocessen. Vid tömningen töms alltså de stationära askkopparna på allt 

innehåll vilket senare körs som brännbart avfall till återvinningscentraler. I Stockholms stad är 

det bland annat Stockholm Entreprenad som sedermera är en del av Peab Drift & Underhåll, i 

sin tur på uppdrag av Trafikkontoret, som sköter tömning, renhållning, gatusopning och 

snöröjning (Stockholms stad, 2011).  

Restauranger, nattklubbar, institutioner, butiker, bostadsrättsföreningar och köpcentrum kan 

sköta sin egen tömning av de stationära askkopparna. Antingen beställer de regelbunden töm-

ning av renhållningsföretag, eller tömmer själva. 

 

Figur 73. Förslag på hur LitterBox kan placeras på befintliga papperskorgar. 

Särskild tömningsprocess 

Varje LitterBox är konstruerad att kunna utföra en separat tömning av fack 2. Detta är något 

som varje vecka utförs på en enda LitterBox bland alla inom samma skötselområde. Töm-

ningen av fack 2 sker av behörig personal som arbetar med projekt LitterLott, eventuellt till-

sammans med eller under uppsikt av Lotteriinspektionen. Dessa personer meddelar 

kommunen antal fimpar i fack 2 varefter kommunen sätter in motsvarande belopp på ett konto 

kopplat till projektet. Från kontot sker det sedan en oavkortad utdelning. 

Då konceptet innehåller ett moment av slumpvisa databaserade utlottningar är ett certifikat, i 

form av ett godkännande beroende på verkningsområde, från kommunen, länsstyrelsen eller 

Lotteriinspektionen ett krav. Troligtvis behövs det också ett godkännande vad gäller konstruk-

tionen av LitterBox, där är utsorteringsprocessen bland fimpar beroende av den inre utform-

ningen. Efter utlottad LitterBox baseras och förlitas utbetalningarna på denna process. Sett ur 

alla perspektiv är säkerligen en kontrollant från Lotteriinspektionen ett behövligt inslag.   

Motivering 

Vestre eller annan tillverkare av motsvarande kapacitet är rimligtvis intresserade av att till-

verka de stationära askkopparna LitterBox, speciellt om de har en garanterad storkund. I det 

här fallet är denna Stockholms stad som i sin tur borde vara intresserade av flertalet anled-

ningar, inte minst för att de idag lägger stora resurser på renhållning. Som bekant är utgifterna 

övervägande uppkomna ur en bristande hantering av hela världens vanligaste skräp, cigarett-

fimpen. Alternativt att företag som JCDecaux kan leverera, sköta och underhålla de stationära 

askkopparna. Dessa finansieras via reklamintäkter från såld reklamplats på kommunens mark. 

Reklamplatsen är ett utbyte i avtalen med kommuner där företaget servar respektive kommun 
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med innovativa och miljöanpassade produkter för utomhusmiljö. Attraktiva produkter kan 

innebära förmånligare avtal och därigenom fler annonsörer och ökade reklamintäkter. Detta 

kan då öppna för att utdelningarna finansieras av reklamintäkterna och utbetalas av företaget 

istället för kommunen.  

Den mobila askkoppen ska säljas där tändare säljs idag, framförallt i tobaks- och livsmedels-

butiker. Distributionen av LitterPress skiljer sig därmed från LitterBox, vilken inte ska hante-

ras av återförsäljare. LitterPress kan förslagsvis inhandlas tillsammans med tändare, detta 

öppnar eventuellt för ett samarbete med tändtillverkare. Då LitterPress är tillgänglig där röka-

re köper sina cigaretter är produkten av naturliga skäl riktad till rökare, men också till icke-

rökare som ser en möjlighet att samla in och märka fimpar. 

En tillverkning av den mobila askkoppen LitterPress sker helst i samarbete med tänd-

tillverkare, men tillverkare av papperskorgar, askkoppar eller kodlås kan också vara aktuella i 

processen. Grundläggande krav på ett samarbete, vid tillverkning av båda produkterna, är att 

producenterna har en miljömedveten inställning sett till tillverkning och distribuering, en plan 

för en hållbar utveckling. Detta är förenligt med grundfilosofin i konceptet LitterLott och en 

policy hos de flesta företag idag. 

Varför tändtillverkare nämns i första hand är att de tillverkar produkter som ligger närmare i 

produktion jämfört med de som är inriktade på produkter i stadsmiljö, eller de med en mer 

specifik inriktning. Tillverkare av befintliga mobila askkoppar är intressanta, men den indu-

strin är förhållandevis liten i jämförelse med tändtillverkning. 

Marknadspotential och potentiella kunder 

Utöver samarbeten inom Sveriges gränser ses inget hinder för detta att fungera i andra länder. 

Fimpnedskräpning är en genensam nämnare för de platser där människor röker. Problemets 

omfattning beror generellt av koncentrationen av rökare. LitterLott riktar sig därför i första 

hand till större samhällen och städer. 

I rapportens inledande kapitel, under avsnitt 1.1, beskrevs det att tonen har skärpts mot 

nedskräpning, bland lekmän, styrande politiker och människor i branschen. De flesta är därför 

på olika sätt potentiella kunder i systemet LitterLott. Det är inte helt okomplicerat att särskilja 

kunder från samarbetspartners inom konceptet. I flera fall är dessa grupper i båda rollerna 

samtidigt gentemot LitterLott. 

Parallellexempel 

Avsändare anlitar brevbärare för leverans, brevens innehåll är mycket skadligt om det hamnar 

i fel händer. Trots detta levererar brevbärarna gång på gång ut till fel adresser. Både av-

sändarna och brevbärarna gör gemensam sak av att skapa problemet, där den ena parten är 

källan och den andra är orsaken. Parterna har därför ett egenintresse i att undvika fler fel-

leveranser och ansvarar delvis för att minimera problemet. Vid en idé på ett nytt hjälpmedel, 

som uppmuntrar korrekta leveranser och samtidigt underlättar för brevbärarna att leverera rätt, 

kan det tänkas att producenterna av liknande produkter är intresserade av att tillverka detta 

hjälpmedel. Teoretiskt borde alla som drabbas ekonomiskt och hälsomässigt av de skadliga 

felleveranserna vara villiga att satsa på den nya produkten. 
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Övergripande tillämpning 

Kunder är de som ansvarar för nedskräpningen samt de som bekostar och sköter renhåll-

ningen. Sveriges kommuner, skattebetalarna, betalar idag de stora skräpkostnaderna i och med 

alla moment som hör till skräphantering inom varje kommuns ansvar. Kommunerna är 

samarbetspartners som samtidigt är indirekta kunder. 

Om vi tillhandahåller förutsättningar för nedskräparna att ta del av LitterLott så är rökarna 

kunder genom att det är deras produktanvändning som är central för problemet. Ett problem 

som existerar i och med tobaksindustrins produktion och tillhandahållning. Producenterna till 

produkterna kopplade till rökning såväl som till skräpinsamling är således även dem poten-

tiella kunder och samarbetspartners. Kunder är slutligen hyresgäster och föreningar, som hyr 

eller äger mark och lokaler, i områden där koncentrationen av skräp är stor. 

Gemensamt ansvar och intresse 

Vad gäller ansvaret för problemet, alltså vilka som bär ansvaret för krafttag mot fimpned-

skräpningen, ser det ut på ett sätt som motiverar ovanstående resonemang. I rapportens inled-

ning under avsnitt 1.1 diskuterades undersökningar gjorda av Håll Sverige Rent. Genom dessa 

kunde det konstateras att ansvarsfrågan skickades runt, likaså och därmed också vilka som bär 

ansvaret för att tillhandahålla lösningar på problemet. Alla aktörer inom kedjan av ansvar är 

potentiella kunder och samarbetspartners. Ser även en möjlighet till att stiftelser och 

organisationer är delaktiga i LitterLott. Verksamheter som arbetar med miljöfrågor och verkar 

för att det blir mindre skräpigt.  

Kundnytta 

Det handlar inte om att tjäna pengar på andras bekostnad, det handlar om att spara pengar till-

sammans med andra. Man kan sedan tjäna pengar på att andra sparar pengar eller på annat sätt 

upplever en förbättring. Det vill säga minskar sina utgifter, förbättrar sitt rykte eller erhåller 

en trevligare närmiljö. 

Rökare 

Över 90 procent av Sveriges rökare säger sig vara villiga att sluta kasta fimpen på marken, se 

kapitel 1 under avsnitt 1.1. Om rätt produkt tillsammans med rätt koncept presenteras för 

rökarna är de potentiellt direkta kunder av den mobila askkoppen LitterPress och indirekta 

kunder av den stationära askkoppen LitterBox. I kopplingen till LitterLott är rökarna indirekta 

kunder i och med samarbetet med produkttillverkare och återförsäljare. 

LitterLott ger ett moment av spänning ihop med tillgänglighet, två starka faktorer i en 

beteendeförändring. Det krävs så lite extraarbete för den enskilde rökaren relativt en minskad 

nedskräpning och en chans på en ekonomisk utdelning. Rökarna får också praktiska 

hjälpmedel som ger nytta oberoende av utdelning. De som röker gör rätt för sig och får ett 

bättre rykte, detta ger ett mervärde. 

Produkten utgör inget material eller funktioner som kortar ner livslängden avsevärt, likt en 

tändare eller en färgstämpel. Det som begränsar livslängden är slitage på cylindrarna eller att 
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en cyklisk belastning, i summeringen av pressmomenten, ger upphov till brott. En LitterPress 

ska därmed kunna användas länge, för de flesta räcker det med att införskaffa produkten en 

gång. 

Utdelningar kommer att tilldelas välgörenhetsorganisationer, dels för att en utlottad LitterBox 

kan innehålla fimpar märkta för detta ändamål och dels om det finns en fortlöpande utdelning 

efter inlämningsbenägenheten. Det deklareras aldrig specifikt vem som har märkt fimparna i 

detta syfte då märkningen är anonym, konsekvensen blir att alla som har märkt fimpar till 

välgörenhet kan klappa sig för bröstet. Den fortlöpande utdelningen medför att samtliga som 

lämnat in fimpar indirekt skänker pengar likaså. 

Produkttillverkare 

De tillverkare som står för produktionen av askkopparna är de som erhåller den största an-

delen av leveransintäkter till kommuner, privata verksamheter och återförsäljare. Däremot ska 

företaget LitterLott, som grundat systemet och står bakom konceptet med idé, design och 

konstruktion, ta en provision på alla beställningar av LitterBox och LitterPress. Dessutom är 

verksamheten LitterLott kopplingen mellan parter, denna innebär förhandlingar och ett arbete 

för en fortsatt expandering och utveckling. Om tillverkarna levererar askkoppar gratis, i 

utbyte mot reklamintäkter från sponsorer, blir provisionen baserad på detta. 

I avtalet med tillverkarna kan det ingå att de är garanterade framtida intressenter, exempelvis 

andra kommuner eller andra länder med motsvarande aktörer inom dessa. 

Återförsäljare 

Ett argument i etableringen av LitterLott är förslagsvis att dela ut LitterPress gratis via lan-

serande kampanjer drivna av kommunen. Sedan ska produkten gå att köpa till ett rimligt pris. 

I och med vikten av samtliga aktörers egenintresse inom LitterLott är en god försäljning av 

den mobila askkoppen fundamental. LitterPress ska finnas tillgänglig i huvudsak i butiker, där 

erbjuder tobaks- och livsmedelshandlare produkten, men även på bensinstationer ska pro-

dukten erbjudas. Handlarna har sina marginaler men en föreskrift kan vara att utpriset inte får 

överskrida priset på ett vanligt cigarettpaket. 

Tobaksindustrin 

De som indirekt står för fimpnedskräpningen är tobaksbolagen. Deras varumärken påverkas 

negativt då cigaretterna ger upphov till det största skräpproblemet. Förhoppningen är att de är 

villiga att angripa ett problem starkt förknippat med deras egen produkt, att de både bildligt 

och bokstavligt vill ingå i ett samarbete som innebär krafttag mot fimpnedskräpning. Det har 

tidigare utförts ett samarbete mellan en kommun och ett tobaksbolag i detta syfte, se avsnitt 

2.1. 

Kommuner 

Kommunerna är givetvis måna om att det är rent och snyggt ute, de har som målsättning att 

färre skräpar ner. Att kommunen initialt avsätter en andel av skräphanteringskostnaden för 
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utbetalningar är en investering med rätt fokus. Investeringen ska generera i att pengarna, i 

form av besparingar, kan förvaltas mer konstruktivt då inte lika stora resurser behöver läggas 

på just skräphantering. Dessutom reduceras föroreningarna, brand- och hälsoriskerna, samt 

utsläppen från renhållningsmaskiner och andra tillhörande fordon. 

Privata verksamheter  

Utöver kommunens inköp av LitterBox är förslaget att även restauranger, nattklubbar, butiker, 

köpcentrum, institutioner och bostadsrättsföreningar kan införskaffa de stationära ask-

kopparna. När en sådan LitterBox blir utlottad tillfaller en ekonomisk utdelning, utöver den 

vanliga, respektive verksamhet. Anledningen är att de är med och bidrar via LitterLott och tar 

sitt ansvar för att uppnå en förbättring. De har ett intresse i att det blir mindre skräpigt där 

deras verksamheter bedrivs och föreningar är belägna. Precis som för kommunerna kan 

pengar läggas på andra områden om kostnader kopplade till nedskräpning minskar. De 

verksamheter som medverkar i projektet LitterLott kan tilldelas en utdelning likt processen 

med välgörenhetsorganisationer. 

Nytta relativt kostnad 

I dagsläget är det svårt att avgöra vad LitterLott kostar i praktiken, dels för verksamheten som 

helhet och dels för respektive part. Nyttan relativt kostnaden beror på många faktorer som till 

exempel material, kvantiteter, kunder och samarbetspartners. Om ett samarbete sker med 

kommuner och produkttillverkare krävs nödvändigtvis inga större riskfyllda investeringar från 

någon enskild part. Produkttillverkarna har sina marginaler och för kommunerna är en 

uppskattning, se räkneexempel nedan, att för varje investerad krona i LitterLott sparar 

kommunen in 3-5 kronor. Spannet beror på de variabler som styr kostnaderna. Dessa är 

personal, avtal, produktionsstorlek, tillverkningsprocess, material, buffert, logistik, produkt-

placering, underhåll, samarbetspartner, utbetalning, administration och marknadsföring.  

Test på Kungsholmen 

Trots stora visioner lämpar sig en initial satsning i mindre skala, i ett mindre område. Kanske 

som ett test i någon av Stockholms stadsdelsnämnder. Ett test som får pågå i minst 6 månader 

och med en uppföljande utvärdering. 

Ett av Stockholms stads skräpigaste områden, Kungsholmens stadsdelsnämnd, är ett teoretiskt 

testobjekt. Där kan förslagsvis 100 enheter installeras, med en fokusering på och runt Frid-

hemsplan. En investering krävs initialt, då har ännu ingen nedskräpning minskats eller per-

sonal sparats in. Det existerar dock inga garantier för varken det ena eller det andra vilket 

motiverar ett test av denna modell. 

Om de 100 enheterna verkar vara motsägelsefullt för ett småskaligt test ska det nämnas att det 

enligt Stockholms stad (2011) finns cirka 11000 papperskorgar inom kommunen, varav över 

2000 stycken på Södermalm och något färre på Kungsholmen. Ett fullskaligt test uppskattas 

till 1000 enheter eller fler. Spridda över hela Stockholms stad erbjuder då nästan en av tio 

papperskorgar en LitterBox. 
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Detta ökar förståelsen till varför 100 enheter räknas som småskaligt, antalet motsvarar mindre 

än 1 procent av kommunens papperskorgar och är geografiskt begränsat till en stadsdel. För-

hållandevis motsvarar 100 enheter på Kungsholmen ungefär 1000 stycken i Stockholms stad. 

Testet ger således en föraning om huruvida LitterBox fungerar rent praktiskt och estetiskt i 

stadsmiljön.   

Efter en övergripande analys av utpriser på dagens askkoppar av motsvarande mått, konstruk-

tion och material kan en teoretisk kostnad per enhet anges. Efter en överslagsberäkning på 

priser för privata aktörer beräknas varje enhet, något godtyckligt, kosta 2000 kronor för 

Stockholms stad. Kostnaden, som inkluderar transport, underhåll, montering och tömning, blir 

för 100 enheter 200000 kronor. 

Vidare antas det att 5 personer arbetar heltid under perioden med administration och dylikt. 

Med lönekostnader och tillkommande utgifter kostar var och en Stockholms stad 30000 

kronor i månaden, det blir 900000 kronor för 6 månader. 

Kostnader för marknadsföring tillkommer, med affischering på stadens gator, på bussar och i 

tunnelbanan. I räkneexemplet avsätts det 200000 kronor för detta ändamål. Tror att en drag-

hjälp är möjlig ryktesvägen då hela projektet har en potential att bli ett omtalat diskussions-

ämne. 

Varje vecka sker en ekonomisk utdelning till ”återvinnare”. Den totala summan beror direkt 

av hur många fimpar som lämnas in till de stationära askkopparna. Dessa LitterBox är, efter 

angivelser under avsnitt 3.3, dimensionerade för en kapacitet på cirka 14000 stycken fimpar. 

Konstruktionen ger förhållandet mellan facken på ungefär 14000:50, cirka 50 stycken fimpar 

hamnar i det mindre facket vid en helt fylld LitterBox. 

Förslaget att utdelningarna ska ligga mellan 1000–10000 kronor per fimp omvandlas i ex-

emplet till ett utbetalningssnitt på 5000 kronor. Oavsett antal fimpar som påträffas i veckans 

utlottade LitterBox förblir utbetalningen per fimp och tillfälle konstant även under test-

perioden. Med det menas att utbetalningarna kan variera från en vecka till en annan men 

aldrig inom samma LitterBox. Variationen av utbetalningsbelopp beror helt och hållet på en 

allmän insamlingstrend.  

Stockholms stad eller stadsdelsnämnden på Kungsholmen får veckovis betala ut 5000 kronor 

multiplicerat med antalet fimpar i fack 2, alltså mellan 0 och 250000 kronor. Om 50 personer 

varje vecka under 26 veckor (6 månader) tilldelas 5000 kronor vardera innebär det en total 

utdelning på 6,5 miljoner kronor. Om så är fallet har drygt, i detta idealfall med alla stationära 

askkoppar fyllda varje vecka, 36 miljoner fimpar lämnats in under perioden. 

Föreslår att det i startskedet körs en kampanj där de mobila askkopparna delas ut gratis, i 

annat fall är inte kommunen involverad i inköp och försäljning av denna produkt. Totalt 

hamnar startbudgeten på närmare 8 miljoner kronor för Stockholms stad. Denna siffra kan bli 

ännu högre eftersom det initialt är en liten pilot- eller serietillverkning, det kostar att få igång 

tillverkningsprocessen. Om allt annat är lika beror kostnaden för produktionen direkt av pro-

duktionsstorlek, med en fallande kostnad per enhet efter ökad produktion. 

Om 8 miljoner kronor verkar vara en dyrköpt investering gäller det att återblicka mot intro-

duktionen i kapitel 1. Fimparna är till stor del orsaken till en årligt återkommande skräp-
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faktura på cirka 100 miljoner kronor för Stockholms stad. I den siffran är endast skräpplock-

ningen inräknad. Jämför också med pantsystemet och en retur på 1 krona per fimp, samt till-

kommande kostnader för ett sådant system. Om 8 miljoner kronor ställs mot 36 miljoner in-

lämnade fimpar så är investeringen motiverbar. Siffran på 36 miljoner är dock teoretisk och 

täcker i praktiken mycket större områden vad gäller fimpnedskräpningen under 6 månader. 

Så den som gör kopplingen att 8 miljoner kronor motsvarar 160 miljoner kronor för ett år med 

fullskalig planerad installering av enheter räknar rätt. Men inlämningsfrekvensen står i rela-

tion till nedskräpningen, potentiellt sett är den inte lika hög överallt som på Kungsholmen. 

Sedan är beräkningarna som ger siffran på 8 miljoner ett specialfall. Det betyder att om 

fimparna lika frekvent hamnar utspritt över resten av Stockholms stad så skulle dagens årliga 

skräpfaktura med stor marginal överskrida 100 miljoner kronor. Detta om vi förutsätter att 

staden har ambitionen att få bort fimparna från gatorna. Finns det inga sådana ambitioner alls, 

vilket är varken logiskt eller realistiskt, så är skräpfakturan låg på kort sikt men desto högre på 

längre sikt. 

Det mer sannolika fallet är att inte alla stationära askkoppar varje vecka är helt fyllda, med 

resultatet att färre än 50 fimpar i snitt påträffas i det mindre facket. Om istället 25 fimpar i 

snitt hamnar i detta fack blir startbudgeten totalt 4,75 miljoner kronor. Om inga fimpar lämnas 

in och inga mobila askkoppar säljs, det ena medför annars inte per automatik det andra, blir 

kostnaden cirka 1,5 miljoner kronor för kommunen. För återförsäljare och tillverkare av den 

mobila askkoppen blir kostnaden minimal om kommunen, som tidigare nämnt, övervägande 

bekostar produktionen av de mobila askkopparna i samband med testperioden. 

Man får väga kostnaden x för att fånga upp y fimpar mot vad samma antal kostar att städa upp 

från marken. Eftersom vinningen består i besparingar finns inga direkta intäkter för 

kommunen att väga in i resultatet. En typ av resultatbudget blir tidigare budget z för hanter-

ingen av y fimpar på marken minus kostnaden x för samma område. Denna marginal, i form 

av avkastning, förmodas öka när systemet är etablerat med tillhörande processer. 

Notera att inga intäkter är beräknade, varken från sponsorer eller från andra finansiärer och 

samarbetspartners inom kommunen. Till exempel kan Trafikkontoret inleda ett samarbete 

med Storstockholms Lokaltrafik (SL). Det kan vara marknadsföring, installation och tömning 

av de stationära askkopparna samt initiala investeringar. Det kan heller inte uteslutas att 

organisationer och stiftelser vill vara med och bidra. 

Miljö kan inte mätas i kronor men teoretiskt är det logiskt att investera 100 miljoner kronor 

per år om det medför att Stockholms stad inte behöver lägga en enda krona på att plocka upp 

skräp. Detta är vad de betalar för att ta upp skräpet så varför inte betala lika mycket för att 

både slippa ta upp det och undvika att ha det skräpigt. I ett sådant system är alla vinnare, 

framförallt kommunen med invånarna och miljön inom den. 

Marknadsföring 

För att nå ut till allmänheten använder sig journalister och reklambyråer av retoriska verktyg. 

Ett klassiskt reklammanér är besläktad med underfundiga rubriker genom ordlekar, det är ett 

etablerat fenomen. Vid konstellationen av att i det här fallet marknadsföra en nyhet föredras 

ordlekar, se exempel i Figur 74, Figur 75 och i Figur 76. 
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Figur 74. Förslag på marknadsföring av konceptet LitterLott. 

Att paketera in konceptet i ett underfundigt och estetiskt omslag bidrar till att skapa ett sam-

talsämne. Angivna annonser i marknadsförande syfte förklarar inte hur LitterLott fungerar, 

annonserna ska väcka en nyfikenhet att vilja ta reda på mer. 

 

Figur 75. Förslag på marknadsföring av konceptet LitterLott. 

Kommunerna som är med och samverkar i LitterLott kanske finansierar marknadsföring på 

tåg och bussar. På de större orterna i Sverige använder kommunala infrastrukturer plastkort 

som färdbevis. Korten kan laddas på med resor och återanvänds därmed. Dessa är potentiella 

reklampelare för ett projekt som LitterLott, en kommunal angelägenhet utan egentligt vinst-

intresse.   

 

Figur 76. Förslag på marknadsföring av konceptet LitterLott. 
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Det är inte nödvändigt, eller ens önskvärt, att en plansch pedagogiskt förklarar vad konceptet 

går ut på. Som beskrivet är det viktiga att fånga ett intresse, då har det första viktiga steget 

mot en etablering tagits. 

 

Figur 77. Förslag på marknadsföring som belyser vitala delar. 

Ytterligare några exempel på uppseendeväckande annonsering av LitterLott ges i Figur 77 

och i Figur 78. I Figur 78 används effekten av igenkänningsfaktorn i en redan etablerad ut-

formning. Den klassiska efterlysningen och referenser till en ökänt okänd mystisk otäcking får 

symbolisera det vi inte vill ha på våra gator. 

 

Figur 78. Efterlysningar av den största skräpboven. Illustrerade i Microsoft Office PowerPoint 2007. 

I Stockholms län säljs och laddas nämnda resekort där den mobila askkoppen LitterPress är 

planerad att säljas. Detta kan öppna för en försäljning och påfyllning av Storstockholms 

Lokaltrafiks kort, så kallade SL-kort, med en medföljande LitterPress. Korten kan ha ut-

seendet enligt Figur 79. 

 

Figur 79. Förslag på användandet av lokaltrafikens färdbevis i marknadsförande syfte.  
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Hemsidan och administration 

Det ska finnas en hemsida där veckans LitterBox annonseras, det vill säga vilken stationär 

askkopp som är utlottad för en separat tömning av fack 2 och vart denna geografiskt är be-

lägen. Kort därefter tillkännages identifierade ”återvinnare”, se Figur 80. I Figur 81 ges en 

indikation på färgtemat för delar av hemsidan. Av flera anledningar följer temat delvis 

färgerna på LitterPress och LitterBox. Dessa färger är en naturlig färgsättning på LitterLotts 

logotyp, se även Figur 82. 

Medlemskonto 

På hemsidan ska det gå att registrera medlemskap och visa sitt engagemang. En registrering är 

inget krav utan är till för att underlätta vid en eventuell utdelning. Ett LitterLott-konto kan 

skapas av alla över 18 år. Vid registreringen lämnas uppgifter som namn, adress, och 

utbetalningskonto. Detta underlättar också möjligheten att följa verksamhetens arbete med att 

bekämpa nedskräpning. De som driver hemsidan ska tillhandahålla regelbundna informativa 

utskick till medlemmar. 

Då en myndig person registrerar ett LitterLott-konto kan personens familj och vänner märka 

fimpar med dennes personnummer. Denna metod fordrar förslagsvis interna överens-

kommelser då de ekonomiska utdelningarna tillfaller personen bakom kontot, detta oavsett 

antalet fimpar som kontoinnehavaren personligen har lämnat in. Med målsmans godkännande 

kan omyndiga personer märka fimpar i respektive myndig persons identitet. 

För dem som inte vill eller kan registrera ett konto är skillnaden att en utdelning skickas som 

utbetalningskort. Avin skickas till adressen som kopplas ihop med identiteten bakom aktuell 

fimp och tillskrivs denna. Detta gäller för personer som är folkbokförda inom Sveriges 

gränser. 

Anonymitet 

I vissa fall vill personer vara anonyma och inte riskera att få sitt eller någon annans namn ex-

ponerat inför en utdelning. Därför ska det gå att, via sitt LitterLott-konto, koppla en personlig 

kod till sitt utbetalningskonto. En unik kod används vid märkningen med LitterPress istället 

för ett person- eller telefonnummer. För att detta ska vara giltigt krävs det att kontot är regi-

strerat i myndig persons identitet. Användningen av en personlig kod är också ett utmärkt sätt 

för turister, samt andra som saknar de fyra sista siffrorna i personnumret eller ett fungerande 

telefonnummer, att ta del av LitterLott. Dessa kan nu helt inkluderas i kundkretsen och turis-

terna kan tilldelas utdelningen även efter att de har åkt hem. 

Hemsidans funktion 

Utöver de mest fundamentala funktionerna för ett fungerande system, såsom annonsering av 

”återvinnare” och registrering av konton, ska hemsidan erbjuda ytterligare några tjänster. Det 

ska gå att följa projektets utveckling och läsa om dess bakgrund, få allmän information fimp-

nedskräpning och fakta om fimpar samt föra ämnesrelaterade diskussioner i forum. 
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En positiv bieffekt är att sidan får fler besökare, företagsannonsering blir attraktivare när fler 

upptäcker LitterLott och dess ambitioner. Företag, kommunala verksamheter, stiftelser, 

organisationer, föreningar och fonder kan också anmäla sitt intresse i att vara med och 

samarbeta för en mer hållbar miljö. På hemsidan kommer det att finnas länkar till sam-

verkande aktörer samt andra organisationer och stiftelser som redan verkar i liknande syfte. 

 

Figur 80. På hemsidan annonseras veckans ”återvinnare”, i samarbete med Lotteriinspektionen. 

För att sprida konceptet är det viktigt att belysa att de som lämnar in fimpar verkligen vinner 

pengar. Att fördela utannonseringen över två moment ökar spänningen och därmed också 

trafiken på hemsidan. För att locka ännu fler besökare till sidan och göra den än mer attraktiv 

för annonsörer kan det tänkas att de som har registrerat ett medlemskap ska tilldelas en högre 

utdelning. 

Förhoppningen är att detta genererar intäkter från företagsannonsering och sponsorer samt bi-

drar till en expandering av kundkretsen såväl som konceptet som sådant. Under avsnitt 4.3 

gavs det förslag på hur samarbetspartners och sponsorer kan ha sina logotyper tryckta på 

LitterPress och LitterBox. Till exempel kan en sponsor som är med och finansierar pro-

duktionen av LitterPress få sin logotyp tryckt på produkten. 

Ideell verksamhet 

En del av eventuella vinstmarginaler kan tilldelas insamlingsstiftelser, miljöorganisationer, 

idrottsföreningar och fonder. Som förslag går det även att märka fimpar med ett nummer 

kopplat till en specifik verksamhet, utöver organisationsnummer kan exempelvis 10 stycken 

nollor betyda att utdelningen oavkortat tillfaller en viss fond eller förening. Det kan också 

vara aktuellt med sådana utbetalningar för de fall där fimpar i fack 2 påträffas oläsliga eller 

omärkta. 

 

Figur 81. Förslag på utformning av hemsidan. 
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5 DISKUSSION 

Det är alltid viktigt att vara lyhörd, självkritisk och realistisk, speciellt när nya förslag pre-

senteras. Det gäller att ligga före och se vilka brister och luckor som kommer att bli synade 

och öppnade, finns det svagheter kommer de att uppmärksammas. Vid nya idéer är det annars 

lätt att rusa iväg i tanken med skygglappar. En partisk infallsvinkel styr, medvetet eller under-

medvetet, och framkallar ett inslag av tunnelseende eller en fartblindhet. Här nedan följer 

exempel på kritiska röster samt funderingar som kan dyka upp under en granskning av 

rapporten. För att skriva historia måste man se in i framtiden... 

 

 

5.1 Kommande kritik 

- Är det inte bättre att lägga pengar på antirökningskampanjer? Då angriper man verk-

ligen saker i rätt ordning såsom det har betonats vikten av i rapporten. Om människor 

slutar röka försvinner problemet med fimpnedskräpning och ett antal andra röknings-

relaterade problem! 

Av flera anledningar är det bästa självklart om alla slutar att röka. Det är tyvärr naivt att tro att 

cirka 1 miljon svenskar ska sluta med något de själva har valt att ägna sig åt. Det går inte att 

lösa ett problem genom att konstatera att det bästa vore om problemet inte fanns. På samma 

sätt kan inte ett argument mot panten på burkar och flaskor vara att istället satsa på att alla 

människor slutar att dricka onyttigheter som läsk och alkohol. I det här fallet är inte själva 

rökningen problemet, sedan är rökning lagligt till skillnad från nedskräpning. 

I rapporten nämns däremot förslag på att ekonomiska överskott ska investeras i ideella verk-

samheter, det kan innebära antirökningskampanjer. Detta system är i första hand till för 

kommunerna. Förhoppningen är att folk slutar röka i ännu högre takt än vad folk slutar att 

skräpa ned. Men de som väljer att röka ska få en chans att visa att de kan ta hand om sitt 

skräp. LitterLott ska pedagogiskt upplysa om vad deras skräp ställer till med.  

Det är svårt att få rökarna att sluta röka, men det går att påverka människor från att börja. Via 

LitterLott inkluderas båda grupparna, dels att få de som skräpar ner att sluta med sitt beteende 

och samtidigt hindra människor från att börja röka och/eller skräpa ner. Genom en tydlig in-

formation om i vilken riktning vi ska gå riktar sig detta till största del mot kommande genera-

tioner. 

- Hela systemet verkar krångligt, att märka fimparna och sedan leta efter speciellt upp-

satta askkoppar! 

Här handlar det om två produkter, mobila askkoppar och stationära askkoppar. I egenskap av 

askkoppar fungerar de utmärkt utan varandra. Till de stationära askkopparna kan alla fimpar 

lämnas in, vare sig de är märkta i den tillhörande mobila askkoppen eller inte. På samma sätt 

kan en märkt fimp lämnas in i vilken askkopp som helst. 
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Vid användning av produkterna tillsammans erbjuds däremot en extra dimension, de är kom-

ponenter i systemet LitterLott. LitterLott kallas för den tredje produkten och den extra dimen-

sionen innebär att fimpen används som en lottsedel i ett lotteri. 

- Det där med att ställa in sitt personnummer, genom en justering av cylindrarna, blir 

pilligt i och med dimensionerna på LitterPress! 

Den mobila askkoppen LitterPress, vilken fungerar som en mobil askkopp oavsett inställning, 

behöver enbart ställas in en gång av användaren. Motoriskt och fysiskt är alla människor 

olika. Om det är svårt att justera cylindrarna med tummen kan hjälpmedel användas, det kan 

vara en tandpetare eller dylikt. Om detta inte finns att tillgå går det att öppna upp produkten i 

två delar, se Figur 40. Detta ger en ökad åtkomlighet.  

- Det är inte gratis att delta, varför inte betala för en ”riktig” lott istället? Där behöver 

man inte röka för att vara med! 

Huvudsyftet med förslaget är att få bort fimparna från naturen. För att chansen ska finnas att 

direkt ta del av den tänkta konsekvensen av förslaget ska fimparna märkas. Detta sker genom 

en mobil askkopp, en LitterPress. Produkten ska finnas tillgänglig i butiker till en relativt låg 

kostnad. En försäljning är nödvändig i bemärkelsen att finansiera LitterLott som verksamhet. 

För den som inte vill eller har råd att införskaffa en egen LitterPress går det bra att låna en 

LitterPress av en bekant, det är bara att justera cylindrarna. Efter en investering i en Litter-

Press går det att under en lång tid framöver märka fimpar. Produkten ska vara konstruerad och 

dimensionerad att klara en cyklisk belastning. 

En väsentlig skillnad mellan LitterLott och andra lotterier eller spel är grundfilosofin. Kon-

ceptet LitterLott är till för att lösa ett problem med skräp, det utpräglade målet är att angripa 

det problemet. Befintliga lotterier, internetcasinon eller andra spelformer har generellt inget 

syfte förutom att flytta runt pengar, bland de som spelar och de som står bakom spelet. Där 

handlar det tvärtom om att tjäna pengar. De anspelar på och drivs av möjlig lycka men om-

sätts av folks olycka. 

Lotterier och liknande spelformer har ofta slogans som målar upp vinster som personliga, 

sanna och definitiva. ”Vinn med dina grannar!”, ”Bli miljonär du också!”, ”Låt drömmen bli 

sann!”, ”Det är din tur nu!” eller ”Plötsligt händer det!” är några exempel. En mer korrekt och 

rättvis beskrivning skulle istället vara: ”Ge oss så mycket som möjligt av dina pengar! Vi 

lovar att du får tillbaka mycket mer än så om du på endast ETT försök kan hitta en 

godtyckligt nedkastad enkrona i Östersjön!”. Hur många hade betalat och vad skulle folk 

tycka om upplägget ihop med en slogan som ”Ta chansen och vinn idag!”? 

Ur samhällsproblemsynpunkt är det bättre att uppmuntra och uppmana människor att hålla rätt 

på sitt skräp än att locka dem att satsa sina pengar i hopp om att tilldelas en större summa. 

Skräpet, oavsett om det är glasspapper, pappersmuggar, ölburkar eller fimpar kostar inget för 

användaren att ta vara på när produkten väl förbrukats. Däremot drabbar en skräpig miljö alla 

estetiskt och skattebetalarna ekonomiskt. 

Konceptet generar inte att folk införskaffar glass, öl, kaffe eller cigaretter med ambitionen att 

vinna pengar från skräpet av densamma. Den ordningen propagerar inte konceptet LitterLott 
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för och kommer heller inte att ha den inverkan. De ekonomiska utdelningarna i LitterLott 

motiveras med att man likt panten på burkar och flaskor tar vara på skräpet efter sig själv eller 

efter andra, inte för att man röker. En vanlig lott eller ett casinospel är däremot något annat, 

det är en uppmuntran till folk att nå kickar som kontinuerligt skapar och underhåller hundra-

tusentals spelmissbrukare i Sverige. I en sammanfattande mening kan det sägas att upp-

komsten av LitterLott och ett vanligt lotteri är symbol för två helt skilda ideologier.  

Det finns visserligen lotterier som skänker en del av vinsten till organisationer eller investerar 

i statliga projekt. Men det är pengar som kan skänkas eller investeras utan ett lotteri som 

mellanhand. För de fallen är det inte lotteriet i sig som ger nytta vilket är fallet för LitterLott. I 

LitterLott är det enda sättet att ”spela” att lämna in skräp rätt. Om spänning tillräknas nytta så 

finns den ingrediensen även i LitterLott. I LitterLott är det, som för alla lotterier, spänningen i 

egenskap av förväntan som är drivande. Det är uppenbart den aspekten som initialt som ska 

vända trenden angående fimpnedskräpning. 

- Kan restauranger och andra som sköter sin egen tömning fuska?  

Det är svårt att konstruera system helt utan möjligheter till fusk eller fiffel. I en sådan värld 

existerar ingen kriminalitet, inte ens om det till majoriteten består av potentiellt kriminella. 

Går det inte att göra fel begås det heller inga fel, oavsett avsatt energi för att uppnå detta. 

Vid tömningen kommer kanske någon att försöka spara sina inlämnade fimpar i fack 2, eller 

alternativt placera dit märkta fimpar. Det som gör det svårt att utföra sådana infall i praktiken 

är att det inte går att tömma fack 1 separat. Som produkten är konstruerad är det möjligt att 

tömma fack 2 separat. Detta görs eventuellt med en speciell nyckel och en moturs vridning. 

Medurs vridning, med allmän nyckel, tömmer båda facken. För den som ämnar placera 

märkta fimpar i fack 2, i samband med tömning, kommer bli varse att produktens nedre ut-

formning försvårar detta. Här kan det dock behövas komplement som i större utsträckning 

hindrar ansatser till fusk.  

- Går det att med hjälpmedel, exempelvis ståltråd, leda fimpar in i fack 2?  

Att blint leda fimpar till fack 2 ska inte vara genomförbart. Detta på grund av vinklar och av-

stånd invändigt LitterBox. Skulle detta lyckas är risken för stor att bli avslöjad om det ställs 

mot sannolikheten att just denna LitterBox blir aktuell för utdelning. För att garantera en ut-

delning ska samma procedur genomföras på samtliga stationära askkoppar utan att bli av-

slöjad. Detta tidskrävande arbete ger ingen god timlön vid kommande utdelning. 

- De som ligger bakom systemet kan fiffla och plocka bort utlottade fimpar från fack 2! 

På det sättet behöver de inte betala ut så stora summor varje vecka, dessutom kan de 

plantera sina egna, eller bekantas, fimpar där istället! 

Hela konceptet bygger på ett system som till stor del är beroende av att folk vinner pengar. 

Det vore därför oerhört irrationellt att fuska bort en så viktig ingrediens, själva moroten som 

ger en extra krydda, en driv- och växtkraft. För ett fungerande system är det angeläget att ut-

delningarna redovisas offentligt, alla vinner på att pengarna delas ut korrekt. Dessutom ska 

utlottningen och tömningen ske under kontrollerade former med behörig personal från 

förslagsvis Lotteriinspektionen. Kraven ska uppfyllas på alla punkter vad gäller lotteri-
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verksamheter och det ska säkerställas att fimpar varken planteras eller avlägsnas under 

tömningsmomentet. 

Det fina med det hela är att antalet utdelningar står i proportion till antalet fimpar som 

veckans utlottade stationära askkopp innehåller. Om aktuell LitterBox befinner sig i ett om-

råde där de flesta är måna om att ha det rent och fint innehåller den säkerligen många fimpar. 

Detta betyder en ökad sannolikhet för att fler fimpar har hamnat i dess mindre fack och att ut-

delningarna tilldelas fler. Lämnas inga fimpar in registreras det heller inga fimpar från fack 2 

och utdelningarna uteblir. 

Om trenderna gällande en minskad fimpnedskräpning är positiva kan det medföra höjda indi-

viduella utdelningssummor, detta ska stå i relation till inlämningsbenägenheten. Att göra mät-

ningar på faktisk inlämning är inte särskilt omständligt då resultatet är graden av fyllda sta-

tionära askkoppar. 

- Vad händer om den utomstående renhållningspersonalen tömmer en utlottad stationär 

askkopp innan den behöriga personalen kopplad till LitterLott tömmer fack 2? 

Det finns rutiner som gäller för dagens tömning. Utlottningen och tömningen av fack 2 ska 

läggas omlott dagens rutiner i den mån det är möjligt. Men rutinerna kan variera beroende på 

område, eftersom det är ett lotteri kan det hända att en nyligen tömd stationär askkopp blir 

utlottad. Som angivits töms båda facken på allt sitt innehåll av renhållningspersonalen, detta 

innebär då att inga fimpar eller ytterst få kommer att påträffas i fack 2. Detta kan slå åt båda 

hållen, en annan vecka kan fack 2 tömmas precis innan den ordinarie tömningen är planerad. 

- Hur fungerar dataprogrammet som anger vilken LitterBox som varje vecka är ut-

lottad? Vem ansvarar för att allt går rättvist till och hur ska detta kunna tillgodoses? 

Ett dataprogram ska användas i systemet LitterLott. Programmets enda funktion är att slump-

mässigt deklarera heltal. Hur många heltal denna slumptalsgenerator hanterar bestäms av 

antalet stationära askkoppar inom samma verkningsområde. 

Viktigast vid skapandet av ett program av denna karaktär är att programmet, trots en mänsklig 

programmering, ska slumpa fram heltal. Kombinationen är något av en paradox. Utöver mate-

matiska problem faller resonemangen in på filosofiska frågor. Detta ska inte fördjupas inom 

en teknisk rapport, det räcker med att ifrågasätta om något programmerat av människan kan 

ske slumpvis. Kan hon fullt ut kan skapa ett program som systematiskt slumpar fram heltal? 

För att konstruera och köra programmet krävs en mall eller restriktioner att följa, en pro-

grammerad kod i form av algoritmer. Är det slumpen när programmet väljer ut ett heltal efter 

ett angivet mönster? 

Detta till trots går det att komma runt problemet i olika stor utsträckning. Det finns företag 

som tillhandahåller program där programmeraren har varit medveten om de paradoxala och 

djupa fallgroparna. Ett exempel är RANDOM (2012), via deras hemsida går det att länka pro-

grammeringskod till sin egen sida för att kunna använda sig av deras program. 

Att programmera eller använda sig av ett program som ska godkännas av Lotteriinspektionen 

kan uppfyllas, det finns massvis med lotterier som idag använder sig av liknande program. 
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Sedan måste, enligt tidigare resonemang, andra delar ses över såsom konstruktionen av Litter-

Box, tömningsmoment och utdelning.  

- Rättfärdigar inte systemet LitterLott rökning? Att röka och vinna pengar är väl coolt? 

Dessutom tjänar de bakom idén pengar på rökarna vilket gör dem beroende av att folk 

röker! 

Det är inte coolt att röka, det är coolt att lämna in sitt skräp. Att den största andelen skräp ut-

görs av fimpar gör inte fimpen och dess rökare coolast utan till det största problemet. Om 

fimparna försvinner från gatorna finns det alltid nya problem att angripa, andra brister i sam-

hället att fokusera på. Detta koncept är inte beroende av att människor röker utan är upp-

kommen och existerar just därför. 

Här har vi ännu en skillnad i jämförelsen med befintliga lotterier. LitterLott har inte skapat 

rökningen (nedskräpningen), rökningen (nedskräpningen) har skapat LitterLott. Det bästa 

vore återigen att alla slutade röka. Om någon för endast spänningens skull vill ha en chans att 

vinna pengar är det bättre att köpa en lott än att köpa ett paket cigaretter. Hälsosammast är det 

att inte röka och enbart samla in fimpar från marken. 

Ingen får pengar för att de röker utan för att de lämnar in fimpar och besparar samhället på 

problem. LitterLott är ett system som ska ge effekt både på lång och på kort sikt. Det kan inte 

nog poängteras att det först och främst handlar om att spara pengar i form av minskade skräp-

kostnader och miljöbelastningar. LitterLott drivs av insamlade fimpar istället för insamlade 

pengar. Kan samhället uppnå en del av eftersträvade resultat genom LitterLott räcker er-

kännandet som upphovsman långt som belöning. 

Låt oss dra en parallell med miljöbilar. Alla bilister är mer eller mindre miljöbovar. Därför har 

det införts incitament i form av skattelättnader för de som väljer mindre miljöfarliga bränsle-

alternativ. De som kör bil uppmuntras inte till att köra bil och förstöra miljön utan belönas för 

att de bidrar till att reducera utsläppen, för att de är miljömedvetna. Incitament fungerar bättre 

än sanktioner, detta är en genomgående röd tråd för hela konceptet tillsammans med enkelhet 

och tillgänglighet. 

I en artikel om trafiksäkerhet presenterades ett förslag från Nationalföreningen för trafik-

säkerhetens främjande (NTF). Förslaget bygger på att lotta ut en andel av de intäkter som 

fartkameror inbringar till de bilister som av dessa registrerats inom hastighetsbegränsningen. 

Verkställande direktören på NTF menar att det är ett förslag som ska presenteras för poli-

tikerna och hänvisar till fem olika tester runt om i landet. Testerna gick ut på att dela ut lotto-

kuponger till förare som höll 30-gränsen vid skolor. Det blev en positiv effekt med en allmän 

nedgång av fortkörning på runt 8 procent (Delling, 2012).   

Förslaget har vissa grundläggande likheter med LitterLott. Det finns också några saker som 

gör det annorlunda. Förutom uppenbara fysiska skillnader måste de få till en lagändring för att 

ha tillåtelse att fotografera och registrera alla bilister, även de som är lagliga. Vidare bygger 

det på att utfärdade och inbringade böter ska finansiera lotteriet, samt att ”vinster” i praktiken 

uteslutande tilldelas bilister. Om fler bötfälls för fortkörning ökar potten, med den paradoxala 

innebörden att denna ökar desto sämre folk kör. Förslaget är mer inriktat på säkerhet medan 

konceptet LitterLott är uppkommen ur ett miljöperspektiv. Det finansieras heller inte av 
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andras bestraffning och utdelningarna tilldelas nödvändigtvis inte bara rökare. Alla kan lämna 

in fimpar från marken och rökarna kan märka fimpar till den man tycker förtjänar en 

utdelning, detta så länge personen som ska tilldelas utdelningen är 18 år fyllda. 

För LitterLott gäller att den totala summan av alla utdelningar ökar om det blir renare, att ett 

bättre ger ett ännu bättre. Om förslaget med trafiklotteriet hade varit närmare förslaget i den 

här rapporten så skulle en ”vinst” lottas ut till de som kan bevisa, med hjälp av exempelvis en 

GPS, att de ett visst antal veckor har låtit bilen stå. Alternativt att de via GPS kan påvisa att de 

valt vägrutter med reducerad förekomst av trängsel. 

Grundidén med uppmuntran istället för bestraffning ligger rätt i tiden och det är uppenbart att 

det finns fler som tänker i samma banor. Hoppas att det fortsätter så! 

- Hela systemet inriktar sig på att barn och ungdomar, med hopp om att tjäna pengar, 

samlar in fimpar! Det blir väl resultatet av systemets uppbyggnad? 

Oavsett ålder är det bra om man känner sig manad och villig att samla in skräp. Det är viktigt 

att barn och ungdomar lär sig vikten av att göra rätt för sig. Att ta vara på skräp gynnar alla 

och framtiden är beroende av ett skonsammare förhållningssätt till detta. En minskad ned-

skräpning smittar förhoppningsvis av sig till de kommande generationerna. 

Som nämnt är det endast myndiga personers identiteter som kan inpräntas i fimparnas filter, 

det hindrar givetvis inte att barn samlar in fimpar i en myndig persons identitet. I vissa fall är 

det kanske i samtycke från föräldrar, i andra fall kan det vara en äldre kompis eller ett syskons 

personnummer utan målsmans godkännande. Detta är svårt att kontrollera och är ett gemen-

samt problem för alla verksamheter med en åldersgräns. För de flesta människor är det inte 

motiverbart att lägga ned försäljningen av alkohol för att det förekommer att en minoritet 

köper ut till minderåriga exempelvis. 

Att medverka i LitterLott medför ingen skada att tala om när man befarar att minderåriga ska 

samla in och märka fimpar. Sedan länge finns det ett pantsystem på burkar och flaskor. Detta 

är accepterat och ingen som ifrågasätter, trots att flertalet av dem som samlar in är under 18 

år. En ålder som likt cigaretter ligger under åldersgränsen för inköp av produkterna ifråga, det 

görs ju ingen skillnad på ölburkar och läskburkar. 

Det ska ändå betonas att hela konceptet LitterLott riktar sig till myndiga personer. I laglig 

mening och teoretiskt utgör dessa den grupp som skräpar ner med fimpar. Sedan är myndiga 

personer registrerade i offentliga handlingar, det är enkelt att kontakta personerna kopplade 

till filtrens märkningar för att kontrollera vilka som tilldelas den ekonomiska utdelningen. 

- Men en burk eller flaska ger en garanti för utdelning. Systemet LitterLott inger falska 

förhoppningar och många får aldrig något tillbaka! 

Garanterad är de som hittar burkar och flaskor som genererar pant. Inte alla burkar och flaskor 

är pantbara och inte heller alla kan registreras vid en inlämning om streckkoden är oläslig. Det 

förekommer också att barn springer runt i trapphus och i parker utan att få tag på vare sig bur-

kar eller flaskor. De kämpar på med hopp om pengar men med en utebliven utdelning som 

resultat.  
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Om det antas att rökning och alkohol jämställs ur samhällsproblemsynpunkt, är det då okey 

att en inlämnad fimp ger tillbaka 1 krona? Det är i så fall där problemet ligger, att det finns en 

risk för att minderåriga samlar in skräp och inte med säkerhet får något konkret tillbaka. Man 

får förmoda att de som anser detta bortser från indirekta vinster. 

Ta då dagens miljödebatter som förs av politiker. Politikerna förespråkar mer miljömedvetna 

livsstilar, de efterlyser ett generellt förändrat beteende för ett hållbart ekosystem. När det 

kommer till sopor ska alla helst källsortera i sina hem och slänga sitt skräp i papperskorgar 

när de är ute. Anledningen till att de betonar vikten av detta är att de tycker att det är nödvän-

digt för framtiden. 

När drivna och engagerade ungdomar hör vad politikerna säger väljer några av dem att plocka 

skräp. Enligt politikernas uppmaningar är detta bra av flera anledningar. För tillfället gene-

rerar det inte att dessa individer får en enda krona i plånboken. Slutsatsen med ovanstående 

invändningar är att politikerna inte ska uttala sig då minderåriga riskerar att ta till sig av det 

han eller hon propagerar för. 

- Men valet är fritt att samla in skräp och drivkraften i ett sådant exempel är inte att 

vinna pengar! 

De som lyssnar på politikerna har drivkraften att få en bättre framtid och att göra rätt för sig. 

LitterLott som system är förenlig med politikernas agenda, skillnaden är att alla har chansen 

att ta del av besparade samhälliga utgifter direkt i egen ficka. Systemet sätter fokus på miljö-

frågan och kan påvisa hur mycket pengar nedskräpningen kostar skattebetalarna. 

- Ok, men vem vill samla in gamla och äckliga fimpar från marken? 

Idén är att minimera antalet fimpar som hamnar på marken. I ett fullt fungerande system 

kommer samtliga rökare att märka sina fimpar. De lämnar in fimpen direkt i en LitterBox 

eller bevarar den tills vidare i en LitterPress. Då är inte äckliga fimpar ett problem, de tillhör 

rökarna själva. Mer realistiskt kommer fimpar fortfarande att hamna på marken. Det är då 

meningen att alla, över 18 år, som vill och kan ska samla in fimpar genom att plocka upp och 

märka dem i sin egen identitet. 

Fimpar är en del av en cigarett och innehåller i egenskap av filter giftiga ämnen. Den har på-

verkats i olika stor utsträckning beroende på vilken omgivning och miljö den har vistats i. 

Vanligtvis har en del av filtret varit mellan en annan persons läppar, detta är uppenbart. Men 

vad är det som skiljer fimparna från gamla burkar och flaskor som legat ute i naturen, föremål 

som en främmande person har tagit på och druckit ur? Invändigt förekommer ofta alkohol-

rester som rinner, klibbar och luktar. Att påträffa burkar och flaskor som innehåller snus och 

fimpar är inte heller ovanligt. 

Slutsatsen blir att de som idag är villiga att samla in burkar och flaskor också kan tänkas vara 

villiga att samla in fimpar. I den mån de inte är det borde vara av en annan anledning än den 

hygieniska. Förhoppningen är som sagt att det inte ska existera några att samla in.  

- Men vissa, till exempel ungdomar, samlar in genom att knacka dörr. Då slipper de ta 

hand om de snuskigaste burkarna och flaskorna i naturen! 
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Fråga också efter fimpar vid dörrknackningen, det finns ingenting som hindrar det. Men det är 

svårt att se att alla kommer att ignorera fimparna i naturen om en insamling innebär en möjlig 

utdelning på ett fyra- eller femsiffrigt belopp. Vid en konsekvensanalys är det för dem värt att 

interagera med andras fimpar sett till den potentiella ekonomiska utdelningen. 

- Tänk alla som röker hemma eller i en annan sluten miljö. Ska de vänta med att slänga 

sina fimpar tills de stöter på en LitterBox utomhus? Sådana scenarion känns 

omständliga och onödiga då dessa fimpar inte belastar miljön! 

Många cigaretter som är rökta i och kring hemmen hamnar under balkonger och utanför 

trapphus. Fimpar kastas gärna ut från balkonger, då är det bra om en sådan fimpnedskräpning 

kan fångas upp genom att rökarna använder mobila askkoppar efter varje rökning. Samma 

motivering gäller för de som röker på gatan utanför sina hem och arbetsplatser. Ett förslag är 

att restauranger, nattklubbar, bostadsrättsföreningar, köpcentrum, butiker och diverse 

institutioner som läroverk och sjukhus kan införskaffa egna LitterBox och sköta dem. 

Visst, de som röker i sina hem slänger även fimpar i papperskorgar inomhus. Om de istället 

vill slänga dessa i uppsatta askkoppar på gator och i parker så får de väl göra det. I slutändan 

räknas varje fimp som samlas in och beteendet verkar för en hållbar miljö, direkt genom det 

fysiska handlandet och indirekt genom den psykiska effekten, det vill säga påverkan på med-

människor. Det senare kan skapa en positiv trend. 

- Finansieringen är naiv och budgeten är godtycklig! En finansiering byggd på en sam-

verkan mellan befintliga aktörer blir svår att realisera. 

Alla budgetar är uppskattningar. Det här är ett förslag som ämnar hitta en lösning på ett pro-

blem i samhället. LitterLott är till för dem som drabbas av detta problem samt värnar om en 

förändring. Detta gäller först och främst Sveriges kommuner. De samverkar idag med aktörer 

inom renhållning samt med leverantörer av, och producenter till, samhörande produkter och 

strukturella system. LitterLott bidrar inte till att skräpet ökar utan till att det koncentreras till 

rätt ställen. Fler och större fordon ska därför inte vara nödvändigt. Dagens rutiner behöver på 

den punkten inte förändras i större utsträckning. 

Först i efterhand går det att se effekten av systemet, därför ska det förslagsvis prövas i ett 

centralt och begränsat område. Det som avgör kommunernas intresse är resultatet i för-

hållande till investeringarna. 

I räkneexemplet under avsnitt 4.5 beräknas varje enhet av LitterBox kosta Stockholms stad 

cirka 2000 kronor. Siffran är baserad på verkliga leverantörers utpriser inklusive moms. Ut-

priserna har granskats på liknande produkter sett till storlek, material och funktion. Dessa 

gäller för privata verksamheter, att en kommun erbjuds ett förmånligare avtal är tänkbart. Det 

innebär i så fall en reducering av omkostnader förknippade med hanteringen av de beställda 

kvantiteterna, att avtalet gynnas vid stora kvantiteter. 

- Men gatusopning och skräpplockning kommer ändå att behövas och de utgifter som 

rapporten hänvisar till kommer att vara oförändrade! 
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Majoriteten av allt skräp förekommer inte på platser där renhållningsfordon och maskiner 

kommer åt och verkar. Detta kräver personal som går runt i städerna och plockar, sopar och 

rengör manuellt. Det är kostnaderna kopplade till framförallt det manuella arbetet som det 

hänvisas till i rapporten, det är här de stora besparingarna kan göras. Gatusopning kommer 

alltid att bedrivas. Sådan sopning tar bort grus, smuts, löv och skräp från gatorna. Skräp-

plockning kommer även den alltid att utfärdas, men det går inte att bortse från den förändring 

det skulle innebära om de flesta fimparna försvann som skräpföremål. 

Att det blir en mindre mängd fimpar i naturen har alltid estetiska, miljömässiga och hälso-

mässiga skäl, oavsett kostnad. Det är svårt att mäta besparingar för att sätta ett värde på dessa 

tre skäl, bland annat genom en svårbedömd grad av inverkan över tiden.  

Det kan aldrig rättfärdigas att skräpa ner, i synnerhet inte med motiveringen att gatusopning 

och skräpplockning ändå kommer att bedrivas. Skräpplockningen utförs för att folk skräpar 

ner, folk ska inte skräpa ner för att skräpplockningen utförs. Sådan retorik sågar av den gren 

dess resonemang så löst hänger i.  

- Om LitterLott genomförs resulterar det i att LitterBox monteras på stolpar i städerna. 

Det är inte direkt estetiskt tilltalande och uppmuntrar till rökning! 

På en del platser är det förbjudet eller opraktiskt att montera på trafikstolpar, då finns det 

andra varianter i form av lyktstolpar, stuprör och räcken. LitterBox ska i första hand placeras 

vid befintliga papperskorgar. Dessa är vanligtvis monterade på stolpar eller gjutna i marken 

med ett rör som ryggrad.  

Under avsnittet 4.3 uppgavs strävan efter att hitta en alternativ design. En utformning som 

bland annat motverkar att fimpar förvaras eller fastnar synligt. LitterBox skulle symbolisera 

något annat än rökning. Huruvida LitterBox är estetiskt tilltalande är i slutändan en subjektiv 

bedömning. Det kommer alltid att finnas skilda åsikter, det centrala är den gemensamma in-

sikten om att alternativet att inte göra någonting är det sämsta förslaget. Det förslaget rätt-

färdigar och accepterar en tillförsel av flera miljarder fimpar i den svenska naturen. 

- Sitter inte LitterBox på för låg höjd i de flesta exempelbilderna i rapporten? 

Enligt Stockholms stads direktiv ska en maxhöjd vara 80 centimeter för inloppen till pappers-

korgar. Anledningen är att uppfylla kraven på en handikappsanpassad stadsmiljö. 

5.2 Slutord 

De konkluderingar som passar in under detta avsnitt är genomgående integrerade i rapporten. 

Förhoppningen är att det har framgått på vilket sätt rapporten besvarar frågan på hur vi löser 

problemet med fimpnedskräpning. Vitala delar nämns vid upprepade tillfällen just av denna 

anledning. Det kan vara praktiska funktioner såväl som filosofiska värderingar. Kommande 

rader tillägnas rapportens uppkomst, substans och ambition: 

Svenska rökare tillför sin natur en stor mängd cigarettfimpar varje år. Fimparna förorenar 

naturen fram tills det att de plockas upp eller bryts ned, några av dess gifter försvinner dock 

aldrig från vårt ekosystem. Både upplockningen och föroreningen kostar pengar. Låter vi 
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fimparna ligga kvar blir föroreningen mer omfattande, det som ekonomiskt sparas in i 

upplockning slår tillbaka på längre sikt. Fimparna på marken är dessutom en estetisk belast-

ning och en direkt brand- och hälsofara. 

En berättigad gissning är att rökare är lika goda kålsupare, sett till nedskräpnings-

benägenheten av andra föremål än cigarettfimpar, som resterande 88 procent av befolkningen. 

I så fall är det ett faktum att 12 procent av Sveriges befolkning står för mellan 65-70 procent 

av allt skräp på marken. Här finns poängen i att fokusera på denna målgrupp, ansvaret och 

möjligheten ligger hos dem. Men rökare är väl inte per automatik mer benägna att skräpa ner 

än andra människor? 

Skillnaden är framförallt att deras gemensamma nämnare används frekvent och förbrukas 

snabbt. De är små, glödande, rykande och illaluktande föremål som oftast används utomhus. 

Ihop med en form som lätt undgår renhållningsmaskiner och en lång nedbrytningstid ökar 

mängden relativt andra skräpföremål. Ovanpå detta ligger en okunskap hos människor, få vet 

vilka konsekvenser skräpet på marken medför. Sedan är det en sak att veta, en annan att förstå 

och ytterligare en att bry sig. 

Initierade kommer oundvikligen fram till det paradoxala i att fimparna innebär stora kostnader 

oavsett om de plockas upp eller inte. Sverige har varken råd att ignorera fimparna eller att 

plocka upp alla, därför förespråkar rapporten att vi gör något annat. Vi kan göra anspråk på att 

förändra det fenomen som ligger till grund för problemet, nämligen synen på nedskräpning.    

Den som är nyfiken provar, men den som når resultat försöker. De försök som görs ska vara 

ärliga, en införskaffad ram ska räcka till hela bilden. Ett värdefullt motiv förtjänar en hållbar 

inramning, vilket rättfärdigar en investering i detta syfte. Frågan är hur vi värdesätter skräp-

frågan, vad är samhällets bild av problemet? 

Om samhället bestämmer sig för att investera i förslaget är det bara en fördel om det sker efter 

en viss skepsis och eftertanke, det är ett hälsosamt förhållningssätt vid nya antaganden. För de 

flesta förverkligade idéer är skillnaden mellan ett sunt efterspel och dess antonym ytterst liten. 

Ofta är det inte utförandet i sig som avgör skillnaden utan det som föregått handlingen. Innan 

man handlar ska en konsekvensanalys genomföras, efter den utvärderingen behandlas ett 

genomtänkt beslut. 

Vem står för den största bedriften rent generellt, den som angriper ett stort problem utan att 

tveka eller den som genomför samma sak trots att man tvekade? Den som tvekat har insett 

vad som står på spel och vårdar därmed klokt sina val efter sin sårbarhet. Inser man detta 

finns det mer att vinna, det är därför hjälten i sagornas värld alltid måste ha en akilleshäl. 

Försök sen inte behandla problemet, se istället till att problemet inte behöver behandlas. Meta-

foriskt är LitterLott ett paraply och inte ett torkskåp. Genom sin närvaro ska systemet tillföra 

ett alternativ som vi inte hade tidigare. Att vi tillsammans ska minska samhällets utgifter utan 

att tjäna på eller belasta dess invånare. 

Intentionen är att väcka debatt med fokus på viktiga frågor kring miljö, nedskräpning och 

återvinning. Frågor som är relevanta i dagens samhälle och nödvändiga för morgondagens. 
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6 FRAMTIDA ARBETE 

Delar av rapportens innehåll har genomgått en tekniköversikt utförd av Uppdragshuset 

Sverige AB, en utvärdering av patenterbarhet inför en eventuell registrering hos Patent- och 

registreringsverket. Från denna kunde det konstateras att det inte verkar finnas några kon-

flikter i att patentera vitala delar av konceptet LitterLott. Som ett komplement eller ett 

alternativ till att patentera en teknisk lösning ska det också utvärderas huruvida det går att se 

på detta ur ett mer konstnärligt perspektiv. Till exempel att försöka designskydda själva 

modifieringen av cigaretternas filter som ett ornament, en ytstruktur eller rent av ett 

konstnärligt verk. Är denna tanke möjlig att genomföra kan det innebära en enklare och mer 

ekonomiskt fördelaktig process. Förhoppningsvis kan den immateriella rätten avgöra vilka 

som kan använda sig av filterdesignen för ett kommersiellt syfte. 

Allt material som registreras är skyddat från den dag som registreringen genomförs. För 

själva designen är man automatiskt skyddad i och med lanseringen. Skyddet kallas för ett 

oregistrerat designskydd men är inte lika brett som för en registrerad design. LitterLott har 

även skickats in som bidrag till att kandidera om Stockholms stads Innovationsstipendium 

2012. 

 

 

6.1 En pågående process 

Med ambitionen att fortsätta arbeta med projektet har domänerna litterlott.se och litterlott.com 

införskaffats med webbhotell. Domänerna är parkerade och hemsidorna är under uppbyggnad. 

Under tiden, och sedan parallellt, finns information att tillgå via LitterLotts Facebooksida. Där 

går det att läsa om projektets bakgrund och pågående process. I tillhörande diskussionsforum 

kommer synpunkter att ventileras och kontakter att knytas för framtida samarbeten. Funk-

tionen för Facebooksidan är liknande men mindre övergripande än kommande hemsidor, 

sidan fungerar tills vidare som en slags betaversion. Alla platser kommer att vara länkade till 

varandra. 

Sannolikt kommer LitterLott under hösten 2012 att registreras som enskild näringsverksamhet 

eller aktiebolag. Företaget står för idé, design, konstruktion och samverkan. I Figur 82 finns 

ett förslag på logotyp. De två versalerna, vilka hastigt nämndes under avsnitt 4.3, omger 

namnet LitterLott med samma typsnitt. 

 

Figur 82. Logotypen består av två L som omger namnet LitterLott. 
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För att kunna realisera en kommersialisering av konceptet LitterLott ska verksamheter och 

aktörer kontaktas inom diverse områden. Presentationen av konceptet varierar beroende på till 

vem man vänder sig. Var och en har olika roller med skilda intressen av ett samarbete. Det 

alla har gemensamt är ett behov och en nytta av en lösning på problemet med fimpnedskräp-

ning. De speciellt viktiga instanserna och personerna är, utan inbördes ordning, som följer: 

 Stockholms stads statsmiljöborgarråd 

 Stockholms stads finansborgarråd 

 Trafikkontorets enhetschef i Stockholms stad 

 Stockholms stads trafikborgarråd 

 Kungsholmens och Södermalms stadsdelsnämnder 

 Kampanjledaren för Håll Sverige Rent 

 Kontaktpersoner på diverse tobaksbolag 

 Kontaktperson på Lotteriinspektionen 

 Kontaktperson på Naturvårdsverket inom Produkter och avfall    

I nästa steg ska en dialog föras med produkttillverkare. För den stationära askkoppen är dessa 

förslagsvis tillverkare av produkter i stadsmiljö och för den mobila askkoppen är det tänd-

tillverkare. Detta hänger ihop med förhandlingar med de som ansvarar för beställningarna och 

inköpen av respektive produkt. 

Pilotstudie 

För att komma igång kan det bli aktuellt med en prototypserie för endast den stationära 

askkoppen. Dessa sätts upp med en förklarande text där man punktat upp projektets 

ambitioner. Samtidigt meddelas allmänheten att alla över 18 år kan registrera ett medlemskap 

på tillhörande hemsida. Varje fimp som påträffas i den utlottade askkoppens mindre fack 

medför att det avsätts x kronor till ett konto kopplat till projektet. 

Vecka efter vecka får medlemmarna dela på den summa som fimparna i det mindre facket når 

upp till, och en utbetalning sker när ens konto uppnår ett bestämt belopp. I nästa steg, efter 

pilotstudien, införs den mobila askkoppen. Nu kommer de som personligen kan kopplas till en 

inlämning att få ett kännbart tillägg. Detta ihop med ett praktiskt hjälpmedel och allt det där 

andra… 
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