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Sammanfattning 
Detta är ett projekt vars syfte är att ta fram en lösning som underlättar källsortering för privatpersoner i 

hemmet på ett sätt som uppmuntrar fler hushåll att källsortera. För att uppnå målet att finna 

användarvänlig, platseffektiv och hygienisk lösning genomfördes intervjuer, en enkät samt ett seminarium 

med en fokusgrupp. Detta för att bedriva en användardriven produktutvecklingsprocess samt kartlägga 

och identifiera problem som är kopplade till källsortering.  

Användarnas vanor, beteenden och förhållningssätt gällande källsortering undersöktes och resultatet 

bearbetades statistiskt genom beräkning av en så kallad korrelationsmatris. Flera slutsatser kunde dras 

utifrån denna, bland annat bekräftades det att lagring hemma är ett problem och att det är kopplat till en 

brist på motivation när det gäller källsortering. Även fraktproblematiken lyftes fram i enkäten som en 

faktor som påverkade källsorteringen negativt. 

Slutkonceptet utgörs av tre olika förvaringskärl med en komprimeringsfunktion för att frigöra mer rymd i 

sorteringskärlen och därmed uppnå en mer platseffektiv förvaring av det källsorterade materialet. 

Samtidigt är lösningen hygienisk, fraktbar och enkel att använda. 
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Abstract 
This is a project that aims to develop a solution that facilitates the sorting of household waste in a way 
that will encourage households to recycle more. To achieve the goal of a user friendly, compact and 
hygienic solution an interview, a survey and several seminars were performed. This was done in order to 
conduct a user-driven design process and identify problems related to recycling.  
 
Users' habits, behaviors and attitudes regarding recycling were investigated and the results were analyzed 
statistically by utilizing a correlation matrix. Several conclusions could be drawn from this. Among other 
things, it was confirmed that sorting storing the waste is a problem and also correlated to a lack of 
motivation regarding recycling. Furthermore, problems with carrying the material to the recycling station 
were highlighted in the survey.  
 
The final concept consists of three storage containers with a compression function to free up more space 
in sorting vessels which leads to a more compact storage. At the same time, the solution is considered 
hygienic, transportable and easy to use. 
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1 | Introduktion 
Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, mål och avgränsning för det utförda examensarbetet. 

 Bakgrund 1.1

År 2002 antogs via Agenda 21 en lag i Sverige som fastslog att alla Sveriges hushåll är skyldiga att 

källsortera sitt avfall. Även om Sverige är ett föregångsland när det gäller återvinning så är det idag långt 

ifrån alla hushåll som källsorterar och därmed följer den fastställda lagen. (Johansson, 2006) 

Bostadsutvecklingsföretaget Skanska Nya Hem genomför regelbundna kundundersökningar, så kallade 

bopaneler, där de boende i Skanskas bostäder får chans att komma med synpunkter samt hjälpa Skanska 

att belysa olika problem i sina bostäder. Där har källsorteringsförvaring kommit upp som ett av de stora 

problemområdena (Skanska Nya Hem, 2013). Avsaknaden av praktisk källsorteringsförvaring i hemmet 

pekas också ut som en bidragande orsak till att inte källsortera (Schultzén & Magnusson, 2008). Då 

källsortering bevisligen är något som Skanskas kunder efterfrågar så ligger det i Skanskas intresse att finna 

en lösning på detta problem. 

Även organisationen Avfall Sverige efterfrågar en fungerande lösning och ifrågasätter nyttan i de vanliga 

förvaringssystemen, exempelvis förvaring under diskbänken, som ofta är små och konkurrerar med andra 

lagringsbehov för exempelvis husgeråd. Att även andra undersökningar indikerar att mellanförvaringen i 

bostaden är ett problem tyder också på att dagens lösningar inte är tillräckligt effektiva (TetraPak, 2013). 

Avfall Sverige efterfrågade ett projekt med syfte att titta närmare på nya förvaringslösningar och visade 

intresse att delta i ett sådant, vilket kom att bli uppstarten av detta projekt. 

 Syfte och mål 1.2

Detta examensarbete syftar till att identifiera och kartlägga problem kring källsortering samt finna en 

lösning på förvaringsproblematiken för återvinningsbart hushållsavfall. Lösningen, som ska anpassad för 

både små och stora boytor, bör utgöras av en insats som integreras i köken eller en separat 

förvaringssystem.  

Målet är att ta fram en praktisk lösning som gör det effektivt, enkelt och hygieniskt att förvara material 

som ska källsorteras. På sikt är förhoppningen att produkten kan uppmuntra fler hushåll att källsortera 

mer då mellanförvaringen i hushållen inte längre utgör ett problem. 

 Avgränsningar 1.3

Detta projekt berör endast förvaringen i bostaden och inte lagringen av källsorterat material i soprum eller 

på återvinningsstationer. Projektets fokus har legat på källsortering av förpackningar och tidningar. Det 

bestämdes tidigt att projektet ej skulle behandla matavfall, då detta i många fall är knutet till befintliga 

lösningar som tillhandahålles av kommunen. 

Initialt hade en kökstillverkare en roll i projektet varför det fanns restriktioner gällande specifika mått på 

lösningen. Då organisationen i detta företag vid tidpunkten för projektet befann sig under stora 

förändringar, och resursbristen därmed var ett faktum, avbröts samarbetet. Därför fanns det inga egentliga 

restriktioner kring slutproduktens utformning att utgå ifrån och ej heller kravet att lösningen skulle vara 

knuten till ett specifik kökstillverkare eller obligatoriet att den skulle integreras i kök över huvud taget. 

Gällande konstruktion, design och val av tillverkningsmetoder kom kostnadsaspekten inte att beaktas. 

Fokus har istället legat på att arbeta fram en stabil och genomtänkt konstruktion med en tilltalande design 

samt att välja lämpligt material med hänsyn till hållfasthet och enklare tillverkningsmetoder.   
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2 | Referensram 
Detta kapitel presenterar den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för projektet. 

 Vikten av återvinning 2.1

Världen står idag inför stora utmaningar när det gäller råvaruanvändning och avfallshantering. Människan 

förbrukar naturresurser i en sådan takt att jorden inte hinner med. Enligt Världsnaturfonden, WWF, sker 

resursanvändningen i en 50% för hög takt för att jorden ska kunna återhämta sig, vilket innebär att 

tillgången på naturresurser på sikt kommer att sina (WWF, 2012). Det är därför av största vikt att 

människan, förutom att minska sin konsumtion, börjar hushålla med resurserna genom att ta till vara den 

resurs som avfallet utgör. För att åstadkomma detta krävs en effektiv materialåtervinning, som förutom att 

spara på jungfruligt material även minskar mängden energi som behövs i tillverkningsprocessen när 

återvunnet material används (Avfall Sverige, 2012). Dessutom bidrar materialåtervinning också till att 

farliga ämnen i avfallet inte sprids utan omhändertas på rätt sätt. 

I takt med att konsumtionen ökar, ökar även avfallsmängderna. I Sverige har mängden hushållsavfall per 

person ökat med drygt 30% sedan 1975. År 2013 gav varje svensk invånare i snitt upphov till 461,2 kg 

hushållsavfall, vilket enbart jämfört med föregående år är en ökning med närmare 1 kg. Av hushållsavfallet 

materialåtervinner en genomsnittlig svensk invånare en tredjedel, varav ungefär hälften består av 

insamlade förpackningar och tidningar – ca 74,7 kg per person. (Avfall Sverige, 2013) 

En tydligt positiv trend är återvinningen av matavfall, som ökar stadigt. Resterande avfall energiutvinns 

eller deponeras. Det senare gällde under 2013 endast för 0,7% av avfallet, vilket gör Sverige till ett 

föregångsland i EU när det gäller att ta till vara på hushållsavfallet (Eurostat, 2014) 

 Uppställda mål för källsortering 2.2

EU har som mål till år 2020 att 50% av hushållsavfallet ska återvinna (Avfall Sverige, 2014). Återvinning är 

tredje steget på EU:s så kallade avfallstrappa, som är en prioriteringslista för hur medlemsländerna bör 

behandla sitt avfall. Se Figur 1. Återvinning är dock starkt kopplat till det översta steget, minimering, då 

utnyttjande av återvunnet material framför jungfrumaterial leder till en minimering av minskad användning 

av jordens resurser. Det bör förtydligas att återvinning här syftar på materialåtervinning och att det alltså är 

att föredra framför energiutvinning, som utgör det andra steget i EU:s avfallstrappa. 

 

Figur 1. EU använder ”avfallstrappan” för att konkretisera sina mål (Avfallscenter, 2014). 

Kommunerna har källsorteringskrav på sig på grund av rådande lagstiftning. Flera svenska kommuner har 

gjort insatser för att förbättra möjligheterna för källsortering, men i slutändan kommer det ändå att vara 

konsumentens skyldighet att sortera sitt avfall (Johansson, 2006). Det gäller då att hitta lösningar som 

uppmuntrar och underlättar för konsumenter att göra detta. 
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 Fraktioner 2.3

Hushållsavfall utgörs till största del av tidningar, papper och förpackningar. Det senare indelas vanligen 

upp i fyra olika förpackningsslag eller så kallade fraktioner; pappersförpackningar, glasbehållare, 

plastförpackningar och metallförpackningar. Förpackningsslagen visas i Figur 2, som även beskriver vad 

som händer med hushållsavfallet under återvinningsprocessen. 

 

Tidningar och pappersför-

packningar skickas till en 

sorteringsanläggning där allt sorteras 

och packas i balar. Dessa 

transporteras därefter till pappersbruk 

där pappersfibrerna skiljs ut för 

tillverkning av nytt papper, hushålls-

papper eller kartong. Fibrerna kan 

återanvändas upp till sju gånger 

innan de blir utslitna och används då 

till äggkartonger. 

 

 

 

 

Glasbehållare, såsom flaskor och 

burkar, som samlas in transporteras 

till ett glasbruk där allt krossas och 

sorteras för tillverkning av nya 

glasförpackningar. Glaset kan åter-

vinnas obegränsat många gånger. 

 

 
Metallförpackningar kan utgöras 

av exempelvis konservbrukar, 

aluminiumfolie, tuber och värmeljus-

koppar. Förpackningarna som samlas 

in transporteras till en anläggning där 

aluminium och järn särskiljs  och 

materialen skickas därefter till 

smältverk för att bli nytt material. 

Metall kan återvinnas obegränsat 

många gånger. 

 

 

 

 

Plastförpackningar kan både 

vara mjuka och hårda. De hårda är 

vanligen termoplaster som kan 

smältas ned och återanvändas flera 

gånger. Dessa samlas in och skickas 

till plaståtervinningsföretag där de 

sorteras och smälts ner till granuliter, 

som sedan används som råvara i nya 

plastprodukter.  Mjuka plastförpack-

ningar är härdplaster som skickas till 

förbränning för energiutvinning. 

 

 

 

Figur 2. De vanliga fraktionerna och hur de olika materialen återvinns. (Vafab Miljö, 2014) (Lundstams, 2012) 
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Exakt hur stor andel förpackningar av respektive slag som hushållen återvinner är inte fullständigt 

redovisat, eftersom man inte alltid väger insamlat förpackningsmaterial var för sig (Karlsson, 2014). I 

Figur 3 ses statistik från 2011 som visar andel återvunna förpackningar, huvudsakligen insamlade på 

återvinningsstationer. 

 

Figur 3. Andel återvunna förpackningar och tidningar av respektive slag 2011. (FTI, 2013) 

 

 Hinder för källsortering 2.4

I Skanska Nya Hems bopanel uppgav 34% av respondenterna att bristen på utrymme för källsortering i 

köket är ett problem. Faktum är att såväl tidsåtgång som platsbrist och avsaknad av förvaringslösning 

pekas ut som problem av hushållen i flera undersökningar. En enkät genomförd av TetraPak med syfte att 

kartlägga vad som hindrar konsumenterna från att återvinna dryckeskartong fastslogs tre viktiga 

problemområden. Som största hindret angav 27% av de tillfrågade att det var för mycket arbete med att 

skölja ur och platta till förpackningarna, 21% att det är svårt att hitta en lagringsplats i hemmet och 11% 

att det är för långt till återvinningsstationen (TetraPak, 2013). Återvinningsstationens läge kan påverka 

förvaringen i hemmen, eftersom en dålig tillgänglighet ökar tiden som det källsorterade materialet måste 

förvaras hemma. (Ambell, et al., 2010)  

Även tidsåtgång tycks utgöra ett hinder för källsortering. En studie utförd av Naturvårdsverket visar att 

hushållen lägger ner 40-50 minuter i veckan på källsortering. Samma undersökning pekar också på att 

lägenhetshushåll tenderar att källsortera mindre än andra hushåll, men även här anges platsbrist som en 

tänkbar förklaring (Naturvårdsverket, 2008).  

95% 

26% 

68% 

75% 

92% 

Tidningar

Plast

Metall

Kartong

Glas
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3 | Metoder 
Nedan beskrivs de metoder som legat till grund för insamlingen av information och data under projektets gång samt i korthet 

hur experter, användare och allmänheten har kopplats in i processen. En del av metodiken beskrivs här kortfattat för att i 

kapitlet Genomförande beskrivas mer i detalj. 

 Informationsinsamling 3.1

Under projektets gång har rapporter och publikationer på området behandlats. Detta för att kunna 

avgränsa problemet och ta del av erfarenheter från tidigare studier och undersökningar om källsortering. 

Förutom förståelse kring vikten av återvinning gav förstudien en djupare inblick i materialens kretslopp. 

Dessutom gjordes en genomgång av den statistik som finns tillgänglig rörande genomsnittssvenskens 

avfallshantering och återvinningsgrad. Resultatet av den initiala informationssökningen presenterades i 

kapitlet Referensram. Den inledande studien gav en uppfattning om användarnas attityd och beteende 

kring källsortering, vilka det är som tenderar att källsortera mest samt vad som utgör hinder för 

källsortering. Dessa frågeställningar kom sedermera att behandlas vidare. 

Under produktframtagningsprocessen genomfördes en omvärldsanalys med fokus på befintliga lösningar 

och liknande produkter. Detta beskrivs i avsnittet Produktutveckling nedan. 

 Referensgrupp 3.2

Tidigt i projektet kontaktades branschorganisationen Avfall Sverige, vars medlemmar är experter inom 

avfallshantering och är de som ansvarar för att avfall tas om hand och återvinns i Sveriges kommuner. En 

referensgrupp skapades i syfte att bistå under projektets inledande fas, då projektet skulle avgränsas och en 

kravspecifikation skulle sammanställas som underlag för fortsatt arbete. Gruppen, som sammansattes med 

hjälp av Britta Moutakis på Avfall Sverige, bestod av tre frivilliga deltagare med olika spetskompetenser 

och med bas i tre olika städer; Karlstad, Göteborg och Lund. Deltagarna fick svara på frågor via mail som 

berörde källsortering och källsorteringsförvaring och bidrog därmed med viktiga faktakunskaper som låg 

till grund för den kravspecifikation som senare utformades. 

 Seminarium 3.3

I strävan efter att bedriva en användardriven produktutvecklingsprocess skapades en fokusgrupp 

bestående av fyra personer i åldersspannet 24 till 36 år. Dessa deltog i ett inledande seminarium, där 

befintliga förvaringslösningar och uppsamlingskärl utvärderades. Formen för seminariet var 

semistrukturerad med gemensamma diskussioner där tanken var att gruppen tillsammans skulle kunna 

bidra med synpunkter och genom att bygga vidare på varandras tankar komma upp med oväntade idéer 

(Johannesson, 2011). Genom fokusgruppen erhölls värdeord och viktiga önskemål samt ett idéunderlag 

som grundlade den fortsatta brainstormingen och idégenereringsprocessen. Fokusgruppen fick i ett senare 

skede även kommentera skisser samt slutgranska det valda konceptet. 

 Enkät och statisitik 3.4

För att få ett underlag för avgränsning och fortsatt idégenerering samt till viss del bekräfta resultat från 

tidigare utförda undersökningar genomfördes en enkät om förhållningssätt, vanor och möjligheter till 

källsortering. Enkäten var också ett sätt att ringa in problem med dagens lösningar. För att nå ut till en 

bred målgrupp med avseende på ålder, boendesituation och livsstil, och därmed erhålla bredare 

svarsspektra, fanns enkäten tillgänglig både digitalt och i pappersversion. Det senare utnyttjades i 

synnerhet då enkäten delades ut på arbetsplatser. 

När enkätsvaren bearbetades, analyserades resultaten både fråga för fråga men även genom att försöka se 

djupare samband i data. Till det senare genomgick samtliga svar en korrelationsanalys för att hitta 
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samband mellan personers svar på olika frågor. Detta gjorde det möjligt att se korrelationen mellan 

respondenteras egenskaper och deras svar. För den statistiska analysen användes en bearbetning av data i 

Excel samt MATLAB. 

 Produktutveckling 3.5

Produktutvecklingen var indelad i ett antal faser, där resultat från enkät och intervjuer i form av värdeord 

och kommentarer drev processen framåt. Efter den inledande brainstormingen följt av 

konceptualiseringsfasen inleddes produktutvecklingen, där idéerna utvärderades och utvecklades. 

Gränserna mellan faserna kom dock till viss del att suddas ut eftersom en del arbete genomfördes på bred 

front. Dessutom har det vid den stegvis uppdelade processen dykt upp återvändsgränder som inte 

förutsetts. Det slutgiltiga konceptet är ett resultat av denna breda och något flexibla arbetsgång samt en 

regelbunden dialog med fokusgruppen. 
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4 | Genomförande 
I detta kapitel beskrivs de olika stegen vid framtagningen av det slutgiltiga konceptet. Det inleds med en genomgång av 

intervjun med referensgrupp, enkät, statistikbearbetning samt seminariet med fokusgruppen och avslutas konceptgenerering 

och konceptval. I detta kapitel presenteras även vissa delresultat som är nödvändiga för att kunna följa processen. 

 Referensgrupp från Avfall Sverige 4.1

Efter att ha upprättat kontakt med Avfall Sverige och organisationen då uttryckt ett intresse att bidra med 

expertis i projektet, bildades en referensgrupp. Deltagarna i gruppen var Mia Carlevi som är 

kundsamordnare på Kretslopp&Vatten i Göteborgs stad, Jeanette Andersson på Karlstad Energi och 

Ingela Holmgren som är marknadsansvarig på Lunds Renhållningsverk. Följande frågor ställdes till 

referensgruppen via mail: 

1. Vad anser du om tätning och förslutning av förvaringskärl? Vad gör man för att förhindra lukt? Kan 

man använda någon typ av kolfilter?  

2. I de flesta kök placeras sopförvaringen under diskhon och den praktiska nyttan med detta är något som 

kan diskuteras eftersom värme från vattenledningar samt platsbrist försvårar förvaringen där. Har du 

några synpunkter på detta?  

3. Vad återvinns idag? Vilka "trender" kan du se inom återvinning? Vilka material är mest intressanta 

eller extra viktiga att återvinna? 

4. Vilka förpackningar och delar av avfallet anser du att jag bör jag speciellt anpassa förvaringen för? 

5. Anser du att matavfall bör ingå i min förvaringslösning? Vad ställer det för ytterligare krav på 

förvaringen? 

Mailkorrespondens med referensgruppen genomfördes i början av projektet då beslutet att ej behandla 

matavfall ännu inte var fattat, vilket innebär att frågor såväl som svar kom att handla mycket om just detta.  

4.1.1 Slutsatser utifrån referensgrupp 

Nedan listas slutsatser utifrån referensgruppens svar på några av frågorna ovan. 

1. Referensgruppen lyfte fram att användarna efterfrågar tätförslutna kärl för att slippa lukt, men att det 

är svårt att veta ifall kärlen ska vara ventilerade eller ej. Studier på temat har inte kunnat visa vad som 

är bäst ur hygiensynpunkt. Enligt Ingela så kan det under de varma årstiderna bildas mycket kondens i 

stängda kärl, varför man bör ha någon form av ventilation. Slutsatsen är dock att det ur 

användarsynpunkt ändå är mest önskvärt att förvaringslösningen har ett tätt lock utan att det försvårar 

iläggning och tömning. 

2. Bristen på plats i köksskåpen är ett problem och gruppen tyckte att ifall förvaringslösningen är 

köksintegrerad bör den placeras i ett eget rymligt skåp eller djup låda, vilket ansågs inte vara möjligt i 

många kök.  

3. En trend inom materialåtervinning är att mängden tidningar minskar och mängden plast och matavfall 

ökar. 

4. Mia lyfte betydelsen av rätt dimensionering av sorteringsbehållarna, så att storleken för respektive 

fraktion överensstämmer med mängden utsorterat material. ”Stora behållare för plast, papper och tidningar 

och mindre för glas och metall”.  
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Övriga synpunkter som också framkom i referensgruppens svar: 

o Fraktaspekten lyftes fram som en kritik till dagens förvaringssystem med plastbackar, som många 

gånger saknar handtag och är svåra att frakta flera samtidigt. 

o Enkelhet och tydlighet är viktigt, ansåg gruppen. Förvaringen bör antingen med tryck, färg eller 

klisterlappar på ett tydligt sätt signalera till användaren vad som ska läggas var.  

Hur ovan konstaterade slutsatser från mailkorrespondensen med referensgruppen översattes till krav och 

önskemål kan ses i avsnittet Konceptgenerering.. 

 Konstruktion/utformning av enkät 4.2

Enkäten som togs fram i början av projektet hade som syfte att identifiera problem med källsortering och 

kartlägga vanor och beteenden. Tanken var också att erhålla data och användaraspekter för att komplettera 

de synpunkter som kom fram vid seminarium och intervjuer. Att erhålla så många svar som möjligt var 

mindre viktigt än att nå ut till en bred målgrupp som i så hög grad det var möjligt representerade den 

svenska befolkningen. 

Enkäten konstruerades via det digitala enkätverktyget Google Forms för att möjliggöra riktade frågor som 

var beroende av tidigare svar samt för att underlätta spridning via sociala medier. Med utnyttjandet av 

sociala medier följde dock problemet med en alltför homogen deltagargrupp, bestående i huvudsak av 

unga personer med små hushåll. Dessutom finns det alltid en risk att frivilliga undersökningar på Internet 

får ett missvisande resultat då de som väljer att göra undersökningen tenderar att vara personer som redan 

är insatta eller intresserade av ämnet. Redan innan undersökningen ens har inletts så har alltså målgruppen 

potentiellt begränsats. I detta fall kunde det innebära att enkäten inte nådde ut till de som idag inte 

källsorterar sitt avfall, vilket var en grupp vars synpunkter i hög grad var av intresse för projektet. För att 

sprida enkäten bredare, och på så sätt väga upp dessa felkällor, omarbetades enkäten till en pappersversion 

som delades ut till personalen på ett idrottskansli och till lärarkåren på en grundskola. 

Frågorna i enkäten var av varierande typ. De flesta utgjordes av frågor med formulerade svarsalternativ, av 

vilka det i regel endast gick att välja ett. Därigenom begränsades deltagaren till att fundera över det 

alternativ som bäst stämde in som svar på frågan, vilket underlättade kategoriseringen och begränsade 

mängden data att behandla. I de fall som enkäten genomfördes på papper kunde svaren dock inte 

kontrolleras och därför förekom en del mångfasetterade svar. I övrigt bestod enkäten av fritextfrågor samt 

frågor med en så kallad Likert-skala. I de senare uppmanades deltagaren att ange sitt svar som en siffra 

mellan 0 och 5. Att det användes en sexgradig skala berodde på att neutrala ”varken eller”-svar därmed 

skulle undvikas. Deltagaren skulle alltså tvingas ta en mer positiv eller mer negativ ställning i frågan. Vid 

tolkningen av svaren skulle siffrorna också enkelt kunna översättas till procentskala där 0, 1, 2, 3, 4 och 5 

motsvarar 0%, 20%, 40%, 60%, 80% och 100%. 

Enkäten bestod av tre delar, varav mittendelen fanns i två olika utföranden beroende på tidigare svar. De 

kommande styckena behandlar dessa delar och motiverar i korthet valet av frågorna. Uppbyggnaden av 

enkäten förklaras mer detaljerat för att ge en djupare förståelse och därmed göra resultatet av den 

statistiska analysen mer lättillgängligt. Enkäten i sin helhet kan ses i Bilaga 1.  

4.2.1 Enkätdel 1 

Den första delen var en allmän del som bestod av fem frågor om ålder, boendesituation, hushåll och 

källsortering i stort. Frågorna kategoriserade deltagarna och fungerade sedan som beskrivande variabler i 

korrelationsanalysen. Den sista frågan, ”Källsorterar du idag något av ditt avfall?”, var avgörande för hur 

frågorna på del två skulle se ut för deltagaren.  
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4.2.2 Enkätdel 2A 

Om deltagaren svarade att denne inte källsorterar sitt avfall presenterades ett antal frågor med syfte att 

utröna anledningen till detta. Respondenten fick ange den viktigaste orsaken bakom anledning att inte 

källsortera samt vad som skulle uppmuntra till att börja källsortera. Slutligen kom en fråga med ett antal 

problempåståenden om källsortering som skulle viktas utifrån en skala, se Figur 4. Höga värden på skalan 

var här förenat med en hög problematik. 

 

Figur 4. Deltagarna i enkäten fick värdera ett antal påståenden. 

4.2.3 Enkätdel 2B 

De som svarade att de idag källsorterar sitt avfall hänvisades till denna del, vars syfte var att kartlägga 

deltagarnas källsorteringsvanor. Här besvarades frågor som berörde vad som källsorteras och hur det 

förvaras samt hur och hur ofta avfallet fraktas iväg till återvinningsstationen. Tanken var att utifrån svaren 

på dessa frågor få underlag till lämplig form och storlek på förvaringslösningen samt identifiera problem 

med befintliga sätt att samla och lagra avfall. Påståendena som ses i Figur 4 ovan användes även på denna 

del, då den ansågs kunna erhålla intressanta svar oavsett om den svarande källsorterar eller ej. 

4.2.4 Enkätdel 3  

Det var först i denna del som det övergripande syftet med enkäten avslöjades och specifika frågor gällande 

källsorteringsförvaring besvarades. Denna del var obligatorisk för alla deltagare i enkäten. De viktigaste 

frågorna handlade om att ringa in vad som idag är lätt respektive svårt att förvara och återvinna samt 

anledning till detta. Deltagaren uppmanades att värdera egenskaper som är viktiga för en 

förvaringslösning, vilket skulle ligga till grund för att komplettera tidigare konstaterade krav och önskemål 

som referensgruppen bidrog med. Fritextsvaren kompletterade och bekräftade de värdeord som senare 

togs fram tillsammans med fokusgruppen och som användes under idégenereringsprocessen. 
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 Bearbetning av data från enkät 4.3

Enkäten genererade två olika svarstyper: textbaserade och rankbaserade. De textbaserade svaren, samt de 

frågor där svaren inte på ett naturligt sätt kunde rangordnas, erfordrade en kvalitativ analys. Med 

rankbaserade svar menas frågor där svarsalternativen gick att ordna på en skala, exempelvis mellan 0 och 

5, där ett högre tal innebar en högre frekvens, storlek, igenkänningsgrad eller dylikt jämfört med värdet 

under. I och med att svaren gick att omvandla till tal kunde de analyseras kvantitativt, med en statistisk 

analys.  

Resultaten från frågor med rangordningssvar behandlades statistiskt i Excel och MATLAB. Detta med 

syftet att hitta intressanta samband som vid en första anblick inte var helt uppenbara samt dra slutsatser 

utifrån dessa. För att finna sambanden beräknades en korrelationsmatris med ett tillhörande 

konfidensintervall med hjälp av MATLAB. Se Bilaga 2 och 3 för mer information om hur detta gick till 

samt programmeringskod och en lättare sammanfattning av den bakomliggande matematiska teorin. 

Korrelationsanalysen möjliggjorde att slutsatser kunde dras kring hur en variabel, exempelvis den 

svarandes ålder, var korrelerad med svaret på en annan fråga, exempelvis återvinningsfrekvensen för ett 

specifikt material. Från en sådan analys kan man dra slutsatser kring hur olika variabler hänger ihop. 

En del av frågorna hade svarsalternativ som inte från början var rankade och det var därför nödvändigt att 

manuellt tilldela dessa svar värden, här kallat översättningstal. Detta gällde exempelvis frågan om 

besöksfrekvens på återvinningsstationen. De svarsalternativ som fanns i denna fråga samt hur varje 

alternativ översattes till ett tal kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Svarsalternativen på frågan om besöksfrekvens rangordnades  

med hjälp av översättningstal. 

Svarsalternativ Översättningstal 

Oftare än en gång per vecka 5 

En gång per vecka 4 

En gång varannan vecka 3 

En gång per månad 2 

Mer sällan 1 

 

En högre frekvens innebar alltså ett högre tal. På samma sätt översattes respondenternas åldergrupper 

enligt följande transformering, se Tabell 2, där en högre ålder var signifikant med ett högre värde. 

Tabell 2. Svarsalternativen på frågan om ålder rangordnades  

med hjälp av översättningstal. 

Svarsalternativ Översättningstal 

Under 20 år 1 

20-29 år 2 

30-39 år 3 

49-49 år 4 

50-59 år 5 

Över 60 år 6 

 

Resultatet sammanställdes i diagram med hjälp av Excel. För de frågor, både med kvalitativa och 

kvantitativa svar, som anses mest intressanta presenteras i nästa avsnitt. 

Viktigt att ta hänsyn till är det faktum att det kan finnas en positiv eller negativ korrelation, men det som 

anger trovärdigheten i denna siffra är hur konfidensintervallet ser ut. För att exempelvis en positiv 
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korrelation ska påvisas bör även hela konfidensintervallet vara positivt, eller åtminstone att den undre 

gränsen är nära noll. Om intervallet visar att både en positiv och en negativ överensstämmelse är möjlig 

kan det inte dras några slutsatser kring en korrelation. Korrelationstalet sig visar på en starkare positiv eller 

negativ korrelation ju större absolutbeloppet är, se Figur 5. Färgkodningen som används här är grön för 

positiv korrelation och röd för negativ korrelation. Även i matrisen är de fallen där det finns ett säkerställt 

samband åt något håll markerade med grönt respektive rött. Det var alltså dessa siffror som beaktades i 

analysen vars resultat presenteras i avsnittet Slutsatser utifrån korrelationsanalys.  

 

Figur 5. Ju högre absolutvärde på korrelationstalet, desto starkare koppling finns mellan svaren. 

 

4.3.1 Slutsatser utifrån enskilda enkätfrågor 

I undersökningen deltog 51 personer av vilka endast tre personer angav att de inte källsorterar sitt avfall 

idag. Tre svar ger otillräckligt med underlag för en kvantitativ analys varför deras svar inte analyserades. 

Underlag för den statistiska analysen var således svaren från de 48 personer som idag källsorterar. Detta 

antal kan anses vara ett relativt lågt deltagande, då enkäten uppskattas ha varit tillgänglig för ca 200 

personer, men ändå tillräckligt för att en statistisk bearbetning av svaren var relevant och kunde visa på 

intressanta slutsatser. Länk till samtliga svar, såväl kvalitativa som kvantitativa, för alla deltagare återfinns i 

Referenser. (Google Form, 2014) 

I Figur 6 visas åldersfördelningen bland deltagarna. En klar majoritet av dem som deltog var under 40 år, 

samtidigt som det inte var någon under 20 år. Att så många deltagare var unga påverkar en del av resultatet 

i undersökningen, vilket framgår i Slutsatser utifrån korrelationsanalys där synliga kopplingar mellan ålder 

och övriga svar listas. 

 

Figur 6. Åldersfördelning bland deltagarna. 

Som ovan nämnt var det en liten minoritet som svarade att de inte källsorterar alls. I Figur 7 visas den 

orsak som dessa tre personer angav som skäl till att inte källsortera. Det går ej att konstatera utifrån 

enkätresultatet ifall en bättre förvaringslösning skulle kunna få någon av dessa personer att börja 

källsortera. 
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Figur 7. 3 av 51 personer, dvs. 6%, angav att de idag inte källsorterar sitt avfall. 

Resultatet var tydligt när det gällde hur deltagarna som källsorterar ställde sig till frågan ”Hur viktigt är 

källsortering för dig?”. Det var 72% av de svarande som värderade källsortering som viktigt eller mycket 

viktigt dvs. värde 4 eller 5, se Figur 9. Det visar att källsortering var av stor signifikans i det aktuella urvalet 

svarande. I Figur 9 anges i vilken frekvens deltagarna i enkäten besöker återvinningsstationen och lämnar 

källsorterat avfall. 

 

Figur 8. Hur de svarande värderade betydelsen av källsortering. 

 

 

Figur 9. Hur ofta deltagarna besöker återvinningsstationen. 
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På frågan där de tillfrågade fick värdera sex olika problem kopplade till källsortering, genererades ett 

resultat enligt Figur 10. Ju högre värde, desto större betydelse har problemet hos de svarande. Den 

sexgradiga skalan tolkas som så att 0, 1 och 2 grupperas som ett mer eller mindre negativt 

ställningstagande till påståendet och 3, 4 och 5 innebär en mer eller mindre positiv ställning. Utifrån detta 

kan det utläsas att 23% anser att källsortering är alltför tidskrävande, 35% anger att de idag inte vet hur de 

ska lagra källsorterat avfall men bara 3% tycker att källsortering är omotiverande. Vidare kan man dra 

slutsatsen att 23% anser det vara ohygieniskt att lagra källsorterat avfall i köket, 35% anger att 

återvinningsstationen ligger för långt bort och 19% tycker att det är problematiskt att frakta källsorterat 

material till återvinningsstationen. Av detta kan man dra slutsatsen att lagring och avstånd till 

återvinningsstationen är de av deltagarna mest utpekade problemen kopplat till källsortering. De var också 

dessa som erhöll flest ”Instämmer helt”, vilket kan ses som en bekräftelse av denna slutsats.  

 

Figur 10. Deltagarnas ställning i påståenden kopplade till problem med källsortering. 

På frågan där deltagarna skulle ange i vilken grad de källsorterar olika material erhölls resultat enligt Figur 

11. Här översätts den sexgradiga skalan till procentsatser, där 0 svarar mot 0% dvs. inte alls och 5 

motsvarar 100%. Resultatet visar att glas och tidningar är det som källsorteras mest medan 

plastförpackningar och matavfall är mindre vanligt förekommande.  
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Figur 11. I vilken utsträckning som deltagarna källsorterar olika material. 

Förpackningar av glas, plast och metall var det som de svarande ansåg vara mest besvärligt att lagra i 

bostaden, se Figur 12 nedan. I motiveringarna framkom det att plastförpackningar är ”skrymmande och 

ovikbara” och ”luktar illa, är svåra att tvätta”, att det med metallförpackningar finns ”skaderisk på grund av 

vassa kanter” samt att glasförpackningar är”tunga”, ”utrymmeskrävande” och ”innebär skaderisk för småbarn”. 

Utifrån detta kan det konstateras att en förvaringslösning bör vara platseffektiv, hygienisk och säker för att 

bemöta dessa synpunkter. 

 

Figur 12. Svaren på frågan om vilka material som är mest besvärliga att sortera. 

Deltagarnas värdering av egenskaper hos en förvaringslösning presenteras i Figur 13. Ett högt värde, dvs. 

3 eller större, innebär här att den svarande instämmer mer eller mindre med påståendet. Resultatet antyder 

att det även här framkommer att plats för källsortering i bostaden är ett problem, då en knapp majorititet 

av de tillfrågade ställer sig negativ till påståendet att de idag har tillräckligt med plats för källsortera. I 

övrigt så kan det konstateras att det tycks vara viktigt att förvaringslösningen också är en fraktlösning samt 

att produkten är estetiskt tilltalande. På frågan om de idag har tillräckligt med kunskap om källsortering 

anger de allra flesta att de har det. 
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Figur 13. Deltagarnas ställning i ett antal påståenden gällande förvaring. 

4.3.2 Slutsatser utifrån korrelationsanalys 

Korrelationsmatrisen, se Bilaga 4, genererade flera samband mellan deltagarnas svar och deras egenskaper. 

Följande slutsatser ansågs relevanta för slutkonceptet: 

o De som tycker att det är viktigt att källsortera tycker varken att tiden, motivation, frakten eller avstånd 

till återvinningsstationens spelar roll. Detta kan utläsas av de negativa korrelationstalen. De anser sig 

också ha tillräckligt med kunskap om källsortering. 

o Ifall källsortering anses vara tidskrävande tenderar också lagringen att anses vara ett problem. Även 

åsikterna att källsortering är omotiverande och att förvaring i köket är ohygieniskt är positivt 

korrelerade till uppfattningen att källsortering tar mycket tid. Vidare ses en negativ korrelation till att 

man har tillräckligt med plats hemma, dvs. lite plats hemma kräver mer tid. 

o Gällande problemet med lagringen så medför detta en rad andra problem kopplande till återvinning. 

Är det svårt att lagra sitt källsorterade material tenderar den tillfrågade att också ange brist på 

motivation och svårighet med fraktandet. Det kan även konstateras en starkt positiv korrelation med 

att en förvaringslösning i köket anses ohygieniskt. Föga förvånande är lagringsproblemet också starkt 

negativt korrelerat med att ha tillräckligt med plats hemma. 

o Det kan konstateras att långa avstånd till återvinningsstationen är kopplat till att fraktandet är ett 

problem – eller tvärtom. Långa avstånd tycks enligt svaren också erfordra en förvaringslösning som 

går att frakta. 

o Fler i hushållet innebär enligt matrisen att det finns mindre plats för källsortering. Detta är ett något 

förvånande resultat eftersom större hushåll oftast innebär större bostäder och bättre 

förvaringsmöjligheter. Samtidigt är avfallsmängderna hos en stor familj troligtvis större och därmed 

ställs det högre krav på utrymme och förvaringssystem. 

Utöver ovanstående punkter fanns det en del övriga slutsatser angående deltagarnas vanor och beteende 

kring källsortering som mer ska ses som intressanta slutsatser för framtida arbete och inte få någon större 

inverkan på slutkonceptet. Dessa listas nedan. 

o Äldre personer återvinner tidningar och mat i högre grad än unga, samtidigt som att det inte går att se 

några samband mellan ålder och återvinning av förpackningar. 

o Det är sannolikt att yngre personer personer tycker att källsortering är mer tidskrävande än vad äldre 

tycker. Viktigt att påpeka är att ett korrelationstal på -23% innebär att det inte är fråga om en extremt 

stark negativ korrelation. 
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o Äldre personer åker mer sällan till återvinningsstationen, vilket kan förklaras med att de samtidigt 

anger att de bor längre ifrån återvinningsstationen. Enkäten visar också att äldre personer i högre 

utsträckning åker bil, vilket innebär möjlighet att frakta mer avfall samtidigt och därmed besöks 

återvinningsstationen troligtvis mer sällan. 

o Fler i hushållet verkar innebära att återvinningsstationen ligger långt bort samt att frakten av 

källsorterat avfall är ett problem. 

o Föga förvånande visar matrisen att om man tycker att källsortering är viktigt tenderar man också att 

återvinna sitt avfall. För alla fraktioner utom tidningar ses här ett positivt korrelationstal och ett tydligt 

positivt konfidensintervall. Förklaringen till varför tidningar inte tycks ha en korrelation till betydelse 

av källsortering kan vara att de allra flesta idag återvinner tidningar oavsett förhållningssätt till att 

källsortera i allmänhet. 

o Att ofta besöka återvinningsstationen verkar inte vara korrelerat med att tycka källsortering är 

tidskrävande. Detta tycks även innebära att lagringen av källsorterat avfall inte ses som ett problem i 

särskilt stor utsträckning ifall återvinningsstationen besöks mer flitigt. 

Utifrån de samband som korrelationsmatrisen visade kunde det konstateras att användarna efterfrågar en 

lösning som underlättar frakten. Resultaten visar ännu tydligare än enskilda enkätfrågor att lagringen är ett 

stort problem och utgör det största hindret för att källsortera. 

 Seminarium med fokusgrupp 4.4

Seminariet som genomfördes med fokusgruppen följde inget uppstyrt frågeschema utan gruppen tilläts att 

fritt diskutera kring källsortering och uppsamling av källsorterat avfall. Dock fanns en på förhand 

semistrukturerad plan för mötet samt några förberedda uppgifter att ta till vid behov. Detta för att se till 

att diskussionen hölls inom det på förhand avgränsade området och för att mötet skulle generera 

meningsfulla resultat. Uppgifterna utfördes vanligen gemensamt men också individuellt följt av 

presentation och gruppdiskussion för att låta alla komma till tals. En person som behövde lite mer tid på 

sig, och därmed tenderade att ta en mer tillbakadragen roll i diskussionerna, fick här chans att ta mer plats 

och få mer tid att framföra sina synpunkter samt bemöta andras. 

Seminariets upplägg var: 

1. Inledning med reflektion kring begreppet källsortering och kort presentation av temat för 

projektet. 

2. Diskussion kring hur en bra källsorteringsförvaring ska vara. 

3. Kartläggning och utvärdering av befintliga lösningar. 

4. Kommentarer till befintliga skisser. 

4.4.1 Slutsatser 

Under den inledande reflektionen framkom en kluven syn på källsortering. De flesta enades om att det var 

något som var bra och viktigt, men som kräver ett visst engagemang samt ofta är förenat med kladd och 

dålig lukt. En av deltagarna sa ”Det är något som är olustigt och ibland lite knepigt, men nödvändigt och viktigt” och 

hänvisade till överfulla soptunnor och läckande påsar. En annan nämnde orden ”präktigt” och ”tråkigt”. 

Vidare diskuterades goda egenskaper hos en förvaringslösning som skulle kunna underlätta källsortering i 

hemmet och denna diskussion resulterade i ett antal värdeord, se Figur 14. Värdeorden finns presenterade 

i avsnittet Slutsatser från seminarium. 
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Figur 14. Bild från värdeordsgenereringen på seminariet.  

Inför seminariet hade en kartläggning av existerande produkter genomförts. En bildsökning efter 

källsorteringsförvaring på Internet resulterade i ett stort antal bilder på mer eller mindre konventionella 

förvaringslösningar och uppsamlingskärl. Ett 30-tal av dessa skrevs ut och användes som 

diskussionsunderlag för gruppen. Bilderna grupperades efter av deltagarna definierade kriterium, 

exempelvis ”portabla lösningar” och ”undangömd förvaring”, och därefter utvärderades varje bildgrupp 

för sig. För- och nackdelar samt nyckelord och allmänna synpunkter antecknades på bilderna. Några av 

dagens förvaringslösningar med fokusgruppens kommentarer visas i Figur 16 i avsnittet Omvärldsanalys 

nedan. 

4.4.2 Slutsatser från seminarium 

Seminariet gav ett användarperspektiv i produktframtagningen genom fokusgruppens synpunkter på 

befintliga lösningar, feedback på skisser och idéer på nya koncept. Gruppen enades om tio värdeord som 

skulle ligga till grund för fortsatt konceptframtagning, se Figur 15. 

 

Figur 15. De tio värdeorden. 

 Omvärldsanalys 4.5

När projektet avgränsades och problemet gällande förvaring formulerades fanns förvisso vetskapen om att 

bristen på förvaring av källsorteringsmaterial är ett utbrett problem som har resulterat i att det idag finns 

många förvaringskärl och lagringssystem på marknaden. Omvärldsanalysen resulterade i att ett stort antal 

idag existerande produkter påträffades. Sökorden ”källsortering förvaring” gav över 60 000 bildträffar på 

Google och översatt till engelska – ”recycling storage” – erhölls över 33 miljoner bildträffar. Som det 

också nämndes ovan så genomfördes omvärldsanalysen till stor del med hjälp av fokusgruppen genom att 

bilder på befintliga lösningar utvärderades. I Figur 16 på nästa sida återfinns tolv utvalda produkter med 

kommentarer från fokusgruppen. Kommentarerna är färgkodade beroende på om de anses vara positiva 

eller negativa, för att ge en uppfattning om hur väl produkterna mottogs av fokusgruppen. Tilläggas bör 

att lösning nummer 4 och 5 är idag endast KTH-prototyper och inte återfinns inte på marknaden. 
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1.  

”Hygienisk, beroende av påsar” 

”Tråkig design” 

”Bra med färgkoder” 

 

 

2.  

”Kräver ledig låda” 

”Kan lukta” 

”Problem när det blir fullt” 

 

3.  

”Dålig kvalitet, går lätt sönder av 

vassa kanter” 

”Ohygienisk” 

4.  

”Intressant lösning” 

”Svår att tömma” 

”Inte självklart hur den används” 

 

5.  

”Färdig att ta med till soprum” 

”Lätt att gömma undan” 

”Rymlig” 

 

6.  

”Ohygienisk” 

”Smart att sitta på avfallet” 

”Ser rörigt ut” 

7.  

”Snygg” 

”Otydlig” 

”Tar mycket plats i köket” 

 

8.  

”Ohygienisk – svår att rengöra” 

”Portabel men ej praktisk” 

”Bättre för frakt än förvaring” 

9.  

”Praktiskt och platseffektivt” 

”Lock saknas?” 

”Lätt att fylla och tömma” 

10.  

”Rymmer mycket” 

”Opraktisk i ett mindre hem” 

”Inte så innovativt” 

11.  

”Svår att bära med sig” 

”Bra med stapelbar lösning” 

”Skrymmande” 

12.  

”Ej portabel förvaring” 

”Svårplacerad” 

”Innovativt” 

 

Figur 16. 12 av dagens lösningar med fokusgruppens kommentarer. 
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4.5.1 Slutsatser från omvärldsanalys 

Det kunde konstateras utifrån omvärldsanalysen att materialet på produkten har betydelse för hur 

hygienisk lösningen uppfattas. Produkter tillverkade i mjuka tygliknande material som används i nummer 3 

och 5 ogillades av fokusgruppen på grund av intrycket att de var svåra att hålla rena. Den 

kökslådsintegrerade lösningen, nummer 2, fick kritik trots att en undangömd lösning var något som delar 

av fokusgruppen tidigare hade efterfrågat. Det tydligaste argumentet var att det inte var ”en lösning för alla” 

eftersom den kräver ett utrymme som de flesta troligen inte kan frigöra. Skrymmande lådor och backar 

samt stora platskrävande lösningar fick negativa kommentarer då de inte heller uppfyllde kraven om en 

platseffektiv och ej så skrymmande förvaring som är lätt att placera. 

Nummer 1, 5 och 9 fick övervägande positiva kommentarer. Fokusgruppen framhöll alltså enkla, tydliga 

och portabla lösningar som gärna får vara tillräckligt rymliga men ändå lätta att gömma undan.  

 

 Konceptgenerering 4.6

Konceptgenereringsprocessen utgjordes av tre faser, som närmast kan liknas vid en ”idétratt” där varje fas 

begränsade antalet idéer och egenskaperna hos koncepten definierades tydligare. Se  

Figur 17. 

 

 

Figur 17. De tre olika faserna utgjorde en ”idetratt”. 

Den första fasen var en skissningsfas, som ägde rum samtidigt som informationsinsamlingen initierades 

och fortlöpte parallellt. Utifrån dessa skisser övergick arbetet till en avgränsningsfas. I denna användes den 

anförskaffade informationen, de definierade värdeorden och den uppställda kravspecifikationen för att 

precisera och ringa idéer. Även kommentarer kring de studerade befintliga lösningar låg till grund för 

vidare idégenerering. Under den andra fasen fördjupades och förädlades idéerna som senare kom att 

forma utseendet på koncepten i den tredje och sista fasen, där fokusgruppens utgjorde bollplank för det 

slutgiltiga konceptvalet.  

Inledningsvis kommer detta avsnitt att behandla kravspecifikation och ovan nämnda värdeord då dessa 

var viktiga i de två inledande faserna. 
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4.6.1 Kravspecifikation 

Följande kravspecifikation sammanställdes utifrån intervju- och enkätsvar:  

 

4.6.2 Utveckling av värdeord 

Kravspecifikationen utgjorde ramen för de första idéskisserna, medan värdeorden fungerade som ett sätt 

att konkretisera användarnas önskemål. Dock är bedömningen av innebörden av vart och ett av 

värdeorden subjektivt och orden lämnade därför mycket över till egen tolkning. För att få en uppfattning 

om vad värdeorden faktiskt symboliserade översättes orden till önskvärda egenskaper. Detta kom att 

underlätta fortsatt idégenerering. Hur värdeorden tolkades framgår av Tabell 3.  

Tabell 3. De tio värdeorden tolkades och definierades av egenskapsord. 

VÄRDEORD EGENSKAP 

Platseffektiv Ej skrymmande, utrymmesskapande, komprimerande 

Hygienisk Lock, automatisk återförslutning, tät, material som är lätt att rengöra 

Effektiv Lättåtkomlig, flera fack 

Praktisk Välfungerande, ny funktion, tilltalande, lättanvänd 

Tydlig Bekant design, användarvänlig, färgkodad 

Enkel Okomplicerad, naturlig 

Smidig Lättviktskonstruktion, avtagbara delar 

Flexibel 
Portabel, handtag, förslutningsbar, kombinera med annan produkt, 

lättplacerad 

Tålig Hållbara material, stabil konstruktion, robust form 

Rymlig Stora fack, möjlighet att variera innehåll 

 

Lösningen skall 

 utgöra en möjlighet att förvara källsorterat material i bostaden och därmed underlätta för privathushåll 

att källsortera förpackningsmaterial 

 ej vara otymplig  

 på ett effektivt sätt gömma undan avfallet 

 vara anpassad för de vanligaste förpackningstyperna (papper, plast, metall, kartong) 

 vara tydligt uppmärkt och lättanvänd för att sorteringen ska vara så okomplicerad som möjlig 

 kunna placeras lättåtkomligt i köket där hanteringen av förpackningar sker 

 

Lösningen bör 

 vara förslutningsbar för att förhindra att lukt men inte på ett sätt som försvårar iläggning och tömning.  

 lämpa sig både för små och stora bostäder 

 vara lätt att hålla ren och i stort sett underhållsfri 

 vara rymlig så att tömningen ej behöver göras för ofta 

 vara utrustad med handtag för att underlätta frakt 
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4.6.3 Fas 1 

Den första fasen inleddes med mer konceptuella skisser som skulle visas upp för fokusgruppen för 

feedback i samband med seminariet. Dessa skisser utgick enbart ifrån kravspecifikationen och togs fram 

parallellt med enkäten och utan djupare förståelse av vad användare efterfrågar. Tänkbara 

förvaringslösningar begränsades till tre typer. Den första och idag enligt enkäten mest förekommande 

lösningen är köksintegrerad förvaring i exempelvis en kökslåda eller skåp. I Figur 18 nedan ses en skiss 

över en förvaringslösning i en befintlig kökslåda som använder insatslådor i olika storlekar tillverkade i 

mjukplast, som vid behov går att försluta som en ”china-box”. Denna lösning kräver dock att användaren 

har en tillräckligt stor låda i sitt kök, något som fokusgruppen kritiskt påpekade. De ställde sig över huvud 

taget tveksamma till en integrerad lösning eftersom en sådan kräver det utrymme som de med 

förvaringsproblem i köket med stor säkerhet inte har eller kan frigöra. Dessutom finns det redan ett stort 

antal liknande lösningar tillgängliga på marknaden. 

 

 

Figur 18. Exempel på en köksintegrerad lösning med insatslådor i mjukplast. 

Den andra typen av förvaringslösning syftar i att bemöta det utbredda utnyttjandet av papperskassar för 

återvunna material. Alla har papperskassar hemma, de är lätta att bära med sig och de rymmer mycket. I 

den skiss som togs fram (Figur 19) bestod förvaringen av ett skåpsystem för papperskassar med hål för 

sortering. Fokusgruppen var positiva till idén med att gömma undan avfallet med en separat möbel men 

ansåg att skåpen tog upp mycket utrymme och att lösningen mer lämpade sig för en arbetsplats. 

 

Figur 19. Sortering i dolda papperskassar undangömda i ett skåpsystem. 

Slutligen presenterades en skiss där förvaringen skedde i form av en separat tunna eller möbel, utan att 

påsar eller dylikt krävdes. I Figur 20 ses en sorteringscylinder uppbyggd av fyra separata segment, ett för 
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varje fraktion. Med hjälp av gångjärn ska dessa kunna ”öppnas upp” så att iläggning blir möjlig. I figuren 

är den andra delen öppnad på detta sätt. 

 

Figur 20. Exempel på sortering i en separat förvaringsmöbel. 

Den här lösningen var fokusgruppens favorit, men det efterfrågades en mer flexibel lösning där 

fraktaspekten beaktades och där sorteringsbehållarna var mer platseffektiva. Exempelvis skulle stora 

ketchupflaskor bli svåra att lägga i ifall kärlen var för små, men samtidigt så kunde de inte vara så stora att 

förvaringsmöbeln blev svårplacerad, skrymmande och otymplig. Stabiliteten i denna lösning var också 

något som ifrågasattes. 

Slutsatsen var att den sista skissen ansågs mest intressant och nyskapande, men att den behöver omarbetas 

för att på ett bättre sätt uppfylla användarnas önskemål. 

4.6.4 Fas 2 

Efter seminariet inleddes denna fas där värdeord, kommentarer och enkätresultat beaktaades vid 

idégenereringsprocessen. Här tog projektet också en ny riktning och en avgörande avgränsning 

genomfördes. Det beslutades att förvaringslösningen bör innefatta någon typ av komprimering av avfallet 

för att frigöra utrymme och underlätta frakt. Detta är inte heller något som tycks finnas på marknaden 

trots att det i både samtal med fokusgruppen och till viss del i enkäten uttrycks ett behov för det. 

Tidningar ansågs inte vara en fraktion som skulle ingå i en förvaringslösning då enkäten tydligt visade att 

tidningar inte är något som idag är besvärligt att förvara och är dessutom den fraktion som idag redan 

återvinns i mycket hög utsträckning.  

Att förvaringen skulle begränsas till förpackningar och utgöras av någon typ av komprimering samt att 

den gärna fick utgöras av ett eller flera separata, portabla, förvaringskärl var alltså de slutsatser som var 

viktigast att ta hänsyn till i nästa skissession. I kommande figurer visas några av de mer eller mindre 

utsvävade idéer som framkom i samband med denna. Skisserna ska i första hand ses som funktionsskisser 

på hur komprimeringen ska ske. 

I Figur 21 ses ett exempel, med arbetsnamnet ”Tryckbackar”, på hur komprimering kan ske genom att 

utnyttja möjligheten att stapla kärlen i varandra och samtidigt trycka ihop avfallet. Någon form av distans 

skulle då kunna användas för att undvika att kärlen blir kladdiga undertill.  
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Figur 21. ”Tryckbackar”: sorteringskärl där avfallet komprimeras genom att trycka backarna i varandra. 

Figur 22 och Figur 23 visar på två olika sätt att använda fötterna för att komprimera avfallet. I den första 

fallet används ett kärl i tjockare mjukplast, exempelvis PVC, som kan tryckas ihop ungefär som ett 

dragspel och på sätt minska kärlets såväl som avfallets volym. Detta förslag går under arbetsnamnet 

”Dragspelskomprimering”. 

 

Figur 22. “Dragspelskomprimering”: komprimering kan ske genom att trampa ihop ett  

mjukt kärl och på så sätt trycka ihop avfallet. 

Det andra exemplet i Figur 23, “Pedalkomprimering”, använder en pedal för att trycka avfallet mot botten 

och på sätt komprimera det. Pedalen måste dock vara tillräckligt kraftig för att stå emot det böjmomentet 

som uppstår i bpedalens infästning. 
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Figur 23.  ”Pedalkomprimering”: med hjälp av en pedal trycks avfallet mot botten. 

I Figur 24 ses ett exempel på hur avfallet kan komprimeras med hjälp av en pressplatta som vevas nedåt. 

Detta sker att gängan placeras i locket. Konceptet går under arbetsnamnet ”Skruvkomprimering”. 

 

Figur 24. ”Skruvkomprimering”: en pressplatta skruvas ned med hjälp av en vev. 

Slutligen ses i Figur 25 en skiss på ännu en trycklösning med kuggförsedda väggar som fungerar som 

låsning för en tryckplatta när denna trycks ned och löper över kuggarna. Med en spak eller en knapp ska 

kuggarna kunna släppa tryckplattan igen, vid exempelvis vid i läggning eller tömning. 
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Figur 25. ”Kuggcylinder”: en tryckplatta används för att trycka ihop avfallet  

samtidigt som denna låses fast med hjälp av kuggar 

4.6.5 Fas 3 

De nya skisserna utvärderades tillsammans med fokusgruppen. Utvärderingen skedde genom så kallad 

”Love & Hate”, där de koncept som inte alls ansågs vara relevanta, realistiska, alltför komplicerade eller av 

någon annan anledning hårt kritiserades dömdes ut. De koncept som fick mest gehör utnämndes till 

favoriter. Dessa var Skruvkomprimering och Dragspelskomprimering.  

Senare påträffades dock en lösning som i alltför hög utsträckning liknade Dragspelskomprimering vilket 

till viss del kom att påverka valet av slutkoncept, se Figur 26.  

 

Figur 26. En befintlig lösning som liknade ”Dragspelskomprimering”. 

4.6.6 Konceptval 

Val av slutgiltigt koncept grundade sig främst på vilken av de två utpekade favoriterna som bäst uppfyllde 

värdeorden samt ansågs vara lättare att tillverka. Det valda slutkonceptet blev således Skruvkomprimering. 

Lösningen anses vara relativt lätt att tillverka och är det koncept som upplevdes som mest tåligt, enkel och 

hygienisk. För att leva upp till fler värdeord kom formatet och utseendet att utvecklas något. Det färdiga 

konceptet kan ses i kapitlet Slutkoncept. 
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5 | Slutkoncept 
I detta kapitel presenteras slutkonceptet och de beslut som ligger till grund för det slutgiltiga utseendet av förvaringslösningen. 

Det färdiga slutkonceptet visas i Figur 27 och Figur 28. 

 

Figur 27. Slutkoncept. 

 

Figur 28. Förvaringskärl för plastavfall. 
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 Konceptbeskrivning 5.1

Konceptet utgörs av tre olika kärl anpassade för plast, kartong och metall då dessa tre materialslag dels är 

platskrävande att förvara enligt respondenterna i enkäten och dels är möjliga att komprimera. Se Figur 29. 

 

Figur 29. De tre olika kärlen. 

5.1.1 Allmän beskrivning 

Det som gör komprimeringen möjlig är ett särskilt komprimeringslock som monteras på kärlen då behov 

finns att pressa ihop avfallet (Figur 30). Komprimeringsverktygets konstruktion beskrivs i nästa avsnitt. 

 

Figur 30. Komprimeringlocket som monteras på behållarna vid behov.  

Det vanliga locket tas av och sätts på med hjälp av låssnäppen, se Figur 31. På detta sätt kan behållaren på 

ett säkert sätt förslutas och därmed minska risken för lukt. Iläggning av förpackningsavfall sker genom att 

trycka ned avfallet i behållaren genom luckan, som med hjälp av ett par torsionsfjädrar är självförslutande. 

Denna funktion ger en enkel användning samt förstärker ytterligare känslan av en hygienisk och lukttät 

lösning. Spåret på lockets ovansida och motsvarande sockel på behållarens undersida är avsett för att 

underlätta stapling av förvaringskärlen. 
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Figur 31. Behållarnas lock. 

Behållarna är färgmarkerade för att enkelt särskilja de olika materialslagen samt för att markera ut rörliga 

delar såsom handtag och snäppen för att kommunicera med användaren. Förutom färgkodningen så är 

materialslaget tydligt utmarkerad med både text och dekal för att minimera risken för felsortering. 

Tydligheten medför ett tydligt sorteringssystem som fungerar även om det är många som samsas om det. 

Tömning av kärlet sker genom att dra ut en låda på baksidan, vilken åskådliggörs i Figur 32. Tanken med 

lådan är att den ska vara smidig och lätt att bära med sig samt förenkla rengöring, då lådan samlar avfall 

och smuts. Vid behov lätt kan den sköljas ur eller diskas diskmaskin. På detta sätt slipper användaren torka 

ur det större kärlet lika ofta. För att beakta ergonomiska aspekter är det färgade handtaget för att dra ut 

lådan är anpassat efter antropologiska handmått. (Bohgard, 2008) 

 

Figur 32. Avfallet samlas i en låda som dras ut på baksidan av behållaren. 

 

5.1.2 Komprimeringsfunktion 

Komprimeringslocket, vars ingående delar kan ses i sprängskissen i Figur 33, används till alla tre 

sorteringskärlen och monteras på samma sätt som det vanliga locket. Locket är försett med en skruv som 

vevas ner manuellt och trycker avfallet mot botten med hjälp av en pressplatta. Skruven och pressplattan 

är monterade så att skruven fritt kan rotera medan den samtidigt pressar ned plattan. Detta möjliggörs 

med hjälp av flänsen som låser skruven axiellt utan att förhindra rotationen. Flänsen är fastmonterad på 

pressplattan med fyra nitar som monteras underifrån. Precis som för det vanliga locket så är 

komprimeringslocket försett med låsspännen som spänner fast locket mot behållaren för att stå emot de 
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tryckkrafter på locket som komprimeringen ger upphov till. För att göra det möjligt för den luftström som 

komprimeringen ger upphov till att passera igenom, är pressplattan försedd med rektangulära lufthål. 

 

Figur 33. Sprängd vy över komprimeringsverktyget. 

 Dimensionering 5.2

I detta avsnitt motiveras de för konceptet valda dimensionerna. Dimensioneringen har utgått ifrån rimliga 

antaganden, konstruktionshandböcker samt mekanik- och hållfasthetsberäkningar. 

5.2.1 Förvaringens dimensioner 

För att uppfylla kravet om att förvaringen ej skulle vara otymplig utan lättplacerad och samtidigt tillräckligt 

rymlig ställdes krav på en optimering behållarnas dimensioner. Detta var viktigt då komprimeringen av 

avfallet syftar till att minska platsbehovet. Samtidigt så bör exempelvis en behållare för plast kunna rymma 

ketchup- och shampooflaskor. Dessa kom att bli dimensionerande för tömningslådans innermått som 

sattes till 270×140 millimeter. Med en höjd på 130 millimeter blir volymen för tömningslådan ungefär 5 

liter, vilket ansågs vara en rimlig mängd för att slippa frakta iväg avfall alltför ofta, samtidigt som själva 

behållaren har ett innermått på 240 millimeter vilket ger en möjlig volym på 9 liter. Utifrån antagandet att 

avfallet i genomsnitt kan komprimeras med 50% så antas avfallslådan vara tillräckligt stor. Vidare kan det 

antas att en genomsnittlig svensk tömmer sin behållare två gånger i månaden och givet att svensken idag 

materialåtervinner 75 kg om året, se kapitlet Referensram, så innebär detta en hantering av åtminstone 3 

kg utsorterat avfall i hushållen innan varje tömning. Även om denna mängd inkluderar alla 

förpackningsslag samt tidningar så ger det en fingervisning om hur mycket avfall som behållarna bör vara 

dimensionerade för. Då plast- och metallförpackningar samt kartonger alla är materialslag som tar upp 

mycket utrymme antas 9 liter okomprimerad volym vara en rimlig konsumtion för en tvåveckorsperiod. 

Undantaget är behållaren för metallförpackningar som i det avseendet är onödigt stor, men å andra sidan 

är aluminiumburkar och konservburkar mer platskrävande och de senare dessutom svårare att pressa ihop 

än andra förpackningar. 

Med en ur hållfasthetssynpunkt väl tilltagen godtjocklek på behållarens väggar så har dess bottenyta ett 

yttermått på 285×155 millimeter och höjden på behållare med lock påsatt är 260 millimeter (Bruder, 

2011). I och med att behållaren inte är särskilt djup, alltså drygt 15 centimeter, så är den lätt att placera 
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längs en vägg eller om möjligt gömma undan i ett skåp. Om alla tre behållarna används så kan de lätt 

staplas för att minimera upptagen yta i köket eller annat utrymme. 

Gängans dimensioner var beroende på materialet, se avsnittet Materialval, men det efterfrågades en 

tillräckligt stor vertikal rörelse per varv dvs. stor stigning utan att en alltför stor skruvdiameter erfordrades. 

Oavsett material så ansågs trapetsgänga vara det optimala då den kan ge en större stigning. Valet föll på en 

Tr22×5-gänga, dvs. en 22 millimeters-gänga med stigning 5 millimeter. I det kommande stycket 

Hållfasthetsberäkningar bekräftas rimligheten i detta val samt beskrivs valet av andra dimensioner. 

5.2.2 Hållfasthetsberäkningar 

För att välja rätt material och identifiera svagheter i konstruktionen genomfördes en kraftanalys på 

pressverktyget, se Figur 34. Viktigt att påpeka är kraftanalysen ej inkluderar friktionskrafter.  

 

Figur 34. Kraftanalys av komprimeringsverktyget. 

När användaren roterar vridhjulet med en viss kraft, som i figuren är markerad blå, skruvas pressplattan 

nedåt. Pressplattans tryckkraft ger upphov till en motkraft som beror på hur förpackningarnas styvhet. 

Båda dessa krafter är gråmarkerade i bilden och motkraften, som för tydlighetens skull här antas verka 

relativt jämnt över plattan, symboliseras av tre pilar. Slutligen illustrerar figuren med rött de krafter som 

verkar på lockets snäppe och behållarens fäste då locket till följd av motkrafter trycks uppåt men hålls kvar 

på plats tack vare denna fastspänning.  

Den dimensionerande kraften är den motkraft som avfallet ger upphov till eller, tydligare uttryckt, den 

presskraft som erfordras för att kunna pressa ihop avfallet. Ett rimligt krav att ställa på pressverktyget är 

att det ska kunna halvera avfallsvolymen, dvs. komprimera avfallet 50%. Utifrån det empiriska antagandet 

att 100 kg vikt med marginal skulle kunna åstadkomma detta, grundat på experiment med att komprimera 

styvt avfall med kroppsvikt, genomfördes kommande beräkningar utifrån 1000 N. Det faktum att den 
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erforderliga kraften i verkligheten inte är linjär utan ökar ju mer avfallet trycks ihop var svårt att beakta, 

men att dimensionera för 1000 N motkraft antogs åtminstone inte vara en underdrift av vad det är för 

hållfasthet och materialegenskaper som erfordras. 

Det arbete som användaren måste uträtta för att utveckla en presskraft på 1000 N är: 

𝐹 ∙ 2𝜋𝑟 = 4 ∙ 1000 ∙ 𝑃 (1) 

Där F är den sökta kraften,  r vridhjulets radie och P gängans stigning. Faktorn 4 härrör ur ett antagande 

gällande friktionen i gängan, som alltså antas utgöra 80% av det erforderliga momentet och därmed 

arbetet (Swebolt AB, 2011) 

Om användaren roterar vridhjulet ett varv så trycks pressplattan ned en sträcka motsvarande stigningen 5 

millimeter och om vridhjulets radie sätts till 70 millimeter erhålles följande: 

𝐹 ∙ 2𝜋 ∙ 0,070 = 4 ∙ 1000 ∙ 0,005 ⟹  𝐹 ∙ 0,44 = 20 ⟹  𝐹 = 45 N (2) 

Den maximalt erfordrade kraften på 45 N kommer inte att utgöra ett problem för användaren, eftersom 

detta enbart motsvarar ca 4,7 kg och ett vridmoment på ca 3,2 Nm. 

Vid en närmare analys av konstruktion identifieras tre utsatta punkter; lockfästningen med snäppen, den 

gängade insatsen i locket samt pressplattan yttre delar vid ojämn belastning. I det första fallet så belastas 

de två snäppena samt behållarens ”flik” med en kraft som framgår av pilarna i Figur 35. Krafterna uppstår 

på grund av trycket mot pressplattan och därmed lockgängan och 60% av denna kraft antas fördela sig på 

de båda snäppena.  

 

Figur 35. Krafter på snäppet och behållarens flik. 

Ekvation 3 respektive 4 anger den böjspänning respektive dragspänning som denna kraft ger upphov till 

på varje sida. Dimensionerna l, b, h och A är hämtade från CAD-modell i programmet Solid Edge. För 

snäppena antas förenklat angreppsarean vara axelhålens halva mantelarea (Björk, u.d.) 

 

𝜎𝑏,𝑓𝑙𝑖𝑘 =
𝑀𝑏,𝑓𝑙𝑖𝑘

𝑊𝑏,𝑓𝑙𝑖𝑘
=

𝐹𝑠𝑛ä𝑝𝑝𝑒 ∙ 𝑙

(
𝑏ℎ3

6
)

=
6 ∙ 0,3 ∙ 1000 ∙ 0,006

0,005 ∙ 0,0673
= 7,2 𝑀𝑃𝑎 

(3) 
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𝜎𝑠𝑛ä𝑝𝑝𝑒 =
𝐹𝑠𝑛ä𝑝𝑝𝑒

𝐴𝑠𝑛ä𝑝𝑝𝑒
=

0,3 ∙ 1000

2 ∙
0,0015𝜋

2
∙ 0,016 

≈ 0,40 𝑀𝑃𝑎 
(4) 

 

Kraften som verkar på lockets gänga fördelar sig över hela gängan som är 56 millimeter lång. När gängan 

utsätts för denna kraft verkar den jämnt fördelat över det gängade hålet, men även på skruven. Detta 

innebär att den yta som tar upp kraften förenklat kan betraktas som den cylinder enligt Figur 36. 

 

 

Figur 36. Skruv (rödmarkerad) och gängad insats kan betraktas som en cylinder. 

Cylindern har en diameter som är lika med gängans medeldiameter, vilken hämtas från materialtabeller 

(Björk, u.d.). Den spänning som således verkar på gängan i locket är 

𝜎𝑔ä𝑛𝑔𝑎 =
𝐹𝑔ä𝑛𝑔𝑎

𝐴𝑔ä𝑛𝑔𝑎
=

0,4 ∙ 1000
0,01952

4
𝜋 

≈  1,34 𝑀𝑃𝑎 
(5) 

I Figur 37 ses pressverktyget utsättas för en böjspänning till följd av att motkraften från avfallet inte 
är jämnt fördelad över hela ytan utan exempelvis verkar på pressverktygets yttre dela såsom figuren 
visar och leder således till en ökad belastning av fästpunkten i flänsen samt anvisningar. 
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Figur 37. Kraft som verkar på yttre delen av pressplattan ger upphov till stora påkänningar runt anvisningen. 

I Figur 37 ses också pressplattan frilagd och med dess hål och anvisningar. Den största påkänningen antas 

ske vid det inre spåret som ligger 40 millimeter från den ovan utmarkerade kraftangreppspunkten och 20 

millimeter från vardera långsida. Här är risken för sprickbildning störst. Ekvation 6 beräknar den 

böjspänning som verkar på vardera av de ovan rödmarkerade delarna ifall en kraft på 300 N skulle verka 

på dessa. 

𝜎𝑏,𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 =
𝑀𝑏,𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠

𝑊𝑏,𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠
=

0,5𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 ∙ 𝑙

(
𝑏ℎ3

6
)

=
6 ∙ 0,5 ∙ 300 ∙ 0,040

0,015 ∙ 0,0203
=  300 𝑀𝑃𝑎 

(6) 

 

Således är detta den svagaste punkten i konstruktionen, vilket ställer högre krav på materialet i pressplattan 

än andra delar. Även fliken på behållaren som fixerar snäppena är svag punkt i konstruktionen. Dock kan 

samtliga kraftbetraktelser ovan ses mer som en kontroll av konstruktionen snarare än som fullständigt 

dimensionerande då de fall som betraktats många gånger är extremfall.  

Slutsatsen är att konstruktionen bör hålla även för dessa extremfall. Detta gäller även om hela 

konstruktionen tillverkas i plast, se Materialval nedan. Polymera material uppför sig annorlunda jämfört 

med metalliska material då plasters deformations- och brottegenskaper är så starkt beroende av 

temperatur, deformationshastighet, belastningstid samt omgivande ämnen. Ofta anses konstruktion och 

dimensionering av plaster av denna anledning mer komplicerat. (Berggren, et al., 2008) 

 Materialval 5.3

Materialvalet genomförs utifrån handböcker om polymera material och dess föreslagna 

materialvalsmetodik. Valet styrs av parametrar såsom funktionskrav, hållfasthetskrav, omgivande ämnen, 

möjliga tillverkningsmetoder och till viss del också prisbild. Det sistnämnda gäller enbart för materialet, 

medan prisaspekten för tillverkning inte beaktas. Vid val av tillverkningsmetoder så beaktas exempelvis 

inte det faktum att vissa tillverkningmetoder kräver en extremt storskalig produktion för att vara 

lönsamma. 
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I strävan efter att hålla tillverkningen enkel så var ytterligare ett önskemål att förvaringslösningen helst inte 

skulle utgöras av fler än två olika plaster. Utifrån detta önskemål beslutades det att det skulle krävas två 

olika termoplaster som uppfyller de krav som ställs på samtliga komponenter. Då högre formkrav ställs på 

gänga och skruv, konstaterades det att rostfritt stål erfordras för dessa delar. Med dagens 

tillverkningsmetoder så är det relativt enkelt att integrera en gänga i en plastdetalj genom att förse den med 

en stålgängad insats (Bruder, 2011).  

I Tabell 4 nedan framgår de krav och önskemål för materialet på de olika komponenterna samt 

materialförslag (Bruder, 2011) (Berggren, et al., 2008). 

Tabell 4. Materialvalet begränsades genom att krav och önskemål (kursivt) definierades. 

Komponent Krav och Önskemål Materialförslag 

Behållare 

Tömningslåda 

Lock 

Vridhjul 

Ej fuktabsorberande 

Återvinningsbar 

Tåla vanliga rengöringsmedel 

Kunna diskas i diskmaskin 

Enkel tillverkningsmetod 

 

Möjlig att färga 

Reptålig 

Låg vikt 

 

Polypropen 

Polyvinylklorid 

 

Snäppen 

 

Draghållfast 

Utmattningshållfast 

 

Möjliga att färga 

Fjädrande 

Acetalplast 

 

Pressplatta 

Fläns 

Ej fuktabsorberande 

Tåla vanliga rengöringsmedel 

Seghet 

Umattningshållfast 

Hög styvhet 

Tryckhållfast 

 

Polyvinylklorid 

Acetalplast 

 

 

Gänga och skruv 

 

Utmattningshållfast 

Låg friktion 

Dimensionsbeständig 

Hög styvhet 

 

Rostfritt stål 

 

 

 

I tabellen ovan framgår det att för snäppena så är materialvalet enkelt då acetalplast utmärkte sig som det 

bästa valet. För övriga komponenter som ska tillverkas i plast sammanställs nedan en jämförelsetabell för 

de två konkurrerande plastmaterialen. De två olika materialkandidaterna ställs mot varandra och de värden 

som bäst stämmer överens med kravspecifikationen markeras med gult, se Tabell 5 och Tabell 6 (Bruder, 

2011). 
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Tabell 5. Jämförelse mellan materialkandidater för behållare samt tömningslåda, lock och vridhjul. 

Egenskap/krav Enhet Polypropen Polyvinylklorid 

Styvhet MPa 896 2140 

Draghållfasthet, sträckgräns MPa 20,7 35,4 

Kemikaliebeständighet - Utmärkt Utmärkt (ej starka lösningsmedel) 

Ej fuktabsorption - Utmärkt Utmärkt 

Beständighet mot fett (oljor) - Acceptabel Acceptabel 

Max. temperatur °C 100 60 

Reptålig - Nej Ja 

Densitet kg/m
3
 890 1300 

Återvinningsbar - Ja Ja 

Möjlig att färga - Ja Ja 

Materialpris kr/kg 13 10 

 

Tabell 6. Jämförelse mellan materialkandidater för pressplatta och fläns. 

Egenskap/krav Enhet Acetalplast Polyvinylklorid 

Styvhet MPa 2500 2140 

Draghållfasthet, sträckgräns MPa 48,6 35,4 

Utmattningshållfasthet MPa 21,9 16,2 

Seghet MPa√m 1,71 1,46 

Tryckhållfasthet MPa 74,9 42,5 

Kemikaliebeständighet - Bra, men ej starka syror Utmärkt (ej starka lösningsmedel) 

Ej fuktabsorption - Utmärkt Utmärkt 

Beständighet mot fett (oljor) - Utmärkt Acceptabel 

Reptålig - Ja Ja 

Återvinningsbar - Ja, men kostsamt Ja 

Materialpris kr/kg 20 10 

 

 Slutsats 5.4

En genomgång av den uppställda kravspecifikationen, se nedan, visar att slutkonceptet fullständigt 

uppfyller fyra av fem uppställda krav medan kravet om anpassning till de vanligaste förpackningstyperna 

anses bara ha uppnåtts till viss del då slutkonceptet ej utgör förvaring för glas och tidningar. Detta är dock 

ett medvetet beslut eftersom en komprimeringslösning inte är nödvändig för dessa material. Således är 

detta krav irrelevant och kan därmed ignoreras vid utvärdering av resultatet. 
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Gällande önskemålen har samtliga uppfyllts på ett tillfredsställande sätt, bortsett från det faktum att 

behållarna inte har försetts med handtag för frakt. Även detta är ett medvetet val då själva behållaren ändå 

inte är anpassad för att vara portabel och tömning sker via en separat låda. Huruvida det är lätt att ta med 

sig denna låda till återvinningsstationen har inte behandlats i detta projekt utan tanken har varit att lådan 

töms i hemmet och att innehållet transporteras till återvinningsstationen på annat sätt, exempelvis i en 

påse. 

  

Lösningen skall 

 utgöra en möjlighet att förvara källsorterat material i bostaden och därmed underlätta för privathushåll 

att källsortera förpackningsmaterial 

 ej vara otymplig 

 på ett effektivt sätt gömma undan avfallet 

~ vara anpassad för de vanligaste förpackningstyperna (papper, metall, plast, kartong) 

 vara tydligt uppmärkt och lättanvänd för att sorteringen ska vara så okomplicerad som möjlig 

 kunna placeras lättåtkomligt i köket där konsumtionen av förpackningar sker 

 

Lösningen bör 

 vara förslutningsbar för att förhindra att lukt men inte på ett sätt som försvårar iläggning och tömning.  

 lämpa sig både för små och stora bostäder 

 vara lätt att hålla ren och ej vara i behov av för stort underhåll 

 vara rymlig så att tömningen ej behöver göras för ofta 

 vara utrustad med handtag för att underlätta frakt 
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6 | Diskussion 
I detta kapitel sammanfattas och utvärderas de resultat som har presenterats i föregående kapitel. De olika stegen i 

projektets process evalueras och analyseras med avseende på de resultat som har erhållits.  

Projektet syftade till att identifiera och kartlägga problem kopplade till källsortering. I avseende på detta 

genomfördes en enkät med en omfattande statistikbearbetning. Denna anses ha varit mycket lyckad och 

har genererat data som kan komma att ligga till grund för andra projekt på temat källsortering. Tydligt är 

att källsortering är något som anses vara viktigt, att många idag källsorterar samt att källsorteringsförvaring 

är ett problem. Det senare bekräftas inte bara av enkäten utan även av involverade användare, personer 

som arbetar med källsortering samt tidigare undersökningar. 

Projektet hade som mål att ta fram ett koncept som skulle underlätta vid källsortering. Resultatet, som är 

frukten av en omfattande konceptgenereringsprocess, får anses ha uppfyllt detta mål. Den mest avgörande 

beslutet, att inkludera en komprimeringsfunktion i konceptet, kom dock att flytta fokus från en del andra 

uppställda krav vilket skulle kunna användas som argument för att ifrågasätta slutkonceptet. Dock anses 

det ändå uppfylla kravspecifikation och leva upp till värdeorden på ett tillfredsställande sätt. Processen 

som ledde fram till slutkonceptet har till stor del varit användardriven, vilket har haft en avgörande 

inverkan på slutresultatet även om den till storlek och expertis begränsade fokusgruppen ej alltid har fått 

ha ”sista ordet”. Även referensgruppen och enkätdeltagarna har i stor utsträckning fått komma till tals 

under detta projekt. 

Vad gäller enkäten är det viktigt att påpeka att den inte hade tillräckligt många deltagare för att kunna 

betraktas som vägledande för samhällets förhållningssätt till källsortering i stort. Svaren från de 51 

personer som deltog kom dock att bekräfta resultatet i andra liknande undersökningar, men det har ej 

påträffats en korrelationsanalys på jämförbara enkäter liknande den som genomförs i detta projekt. Således 

är det svårt att utifrån enkäten dra några slutsatser gällande Sveriges eller ens Stockholms population i 

helhet, men det går däremot att bekräfta eventuella positiva eller negativa korrelationer hos svaren från 

den enskilda gruppen som deltog i enkäten. Detta tack vare det 95%-iga konfidensintervall som 

beräknades i samband med framtagningen av korrelationsmatrisen. Gruppen respondenter var relativt 

homogen, även om syftet var att enkäten skulle nå deltagare av olika åldrar, livsstilar och 

boendesituationer. Därför kan de statistiska tolkningarna av enkätsvaren även av denna anledning endast 

betraktas som vägledande. Svaren från de tre respondenter som angav att de inte källsorterar analyserades 

kvalitativt, dock med hänsyn till att de är subjektiva och därmed ej kan generera några direkta slutsatser. I 

och med att enkäten inte lyckades nå ut till personer som ej källsorterar, vilka från början hade uttalats 

som en viktig målgrupp för projektet, kom fokus att läggas på att förenkla för dem som redan källsorterar 

idag. 

Gällande projektets avgränsningar anses de vara relevanta, även om avgränsningen gällande matavfall talar 

emot trenden i källsorteringsbranschen. Dock ska det påpekas att det var en nödvändig avgränsning med 

tanke projektes redan breda fokus. Däremot hade en tydligare begränsning av projektmålet kunnat leda till 

att mer utförliga resultat erhållits och att konceptgenereringen tidigare hade kunnat ledas in i rätt riktning. 

En tidig avgränsning till komprimeringslösningar hade kunnat ge upphov till fler intressanta resultat i 

enkät och referensgruppsintervjuer. Samtidigt var denna avgränsning ett resultat just av denna 

informationsinsamling. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att projektet har givit goda resultat även om arbetet vid ett antal 

tillfällen delvis kom att ändra riktning. Detta bland annat på grund av att kökstillverkare och 

källsorteringsföretag som initialt var intresserade av att deltaga i projektet ej hade möjlighet att bistå när 

det gällde på grund av resursbrist. 
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Bilaga 1: Enkät om källsortering 
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Bilaga 2: Korrelationsanalys 

För att kunna dra djupare slusatser från de erhållna enkätsvaren behövs en mer avancerad analysmetodik. 

Det undersöks därför närmare hur de svarsalternativ som är i sifferform, eller kan på ett lämpligt sätt 

omsättas till sifferform, är korrelerade med varandra. Då undergrupp A, dvs. de som angav att de ej 

källsorterar, endast hade 3 medlemmar ignoreras de frågor som endast relaterade till grupp A. Frågor som 

ingår i analysen är 1, 3, 4, 6, 17-22, 24, 26-38. 

Utifrån korrelationsmatrisen, där de kvantitativa frågorna parvis ställdes mot varandra, drogs slutsatser 

gällande svarens korrelation. Matrisen fungerar som en sammanställning för alla deltagares svar. Rader och 

kolumner utgörs av enkätens kvantitativa frågor och det är i korsningen mellan rad och kolumn, dvs. den 

gemensamma rutan, som frågornas korrelation i procent anges. Ett positivt tal indikerar en tendens att ha 

höga värden på båda frågorna och ett negativt tal visar på en divergens i svaren. I fallet med negativ 

korrelation kan alltså slutsatser dras kring vilka svar som tenderar att vara sammankopplade på det sättet 

att höga värden på ena frågan har benägenhet att ge ett lågt värde på den andra. Korrelationen anges i den 

gråmarkerade rutan och konfidensintervall framgår av de närliggande rutorna till höger respektive vänster. 

Konfidensintervallet är en skattning på osäkerheten i svaren och visar mellan vilka värden korrelationstalet 

kan variera. Det är bara med 5% sannolikhet som det verkliga värdet ligger utanför det givna intervallet. 

Då det handlar om data i rangform så anses det mest lämpligt att mäta korrelation med hjälp av ett 

rangkorrelationsmått. Valet faller på Spearmans korrelationskoefficient som formellt definieras som 

𝜌 = 1 −
6 ∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑁

𝑖=1

𝑁(𝑁2 − 1)
 

där 𝑥𝑖 och 𝑦𝑖 är skillnaden i rang mellan observationerna 𝑋𝑖 och 𝑌𝑖 . (Joe, 1997) 

Utöver att räkna ut en korrelationsmatris för de olika kombinationerna av frågor så är det intressant att 

även se hur pass säkra man kan vara på det som beräknats. I mer tekniska termer vill man beräkna ett 

konfidensintervall för varje korrelationskoefficient för att göra det möjligt att dra säkrare slutsatser. 

Konfidensintervallet väljs med konfidensgraden 95%. För att beräkna konfidensintervallet används av en 

så kallad icke-parametrisk bootsrap tillsammans med percentilmetoden (Efron & Tibshirani, 1993). 
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Bilaga 3: MATLAB-kod för beräkning av korrelationsmatris 

 

clc, clear all, close all 
%% data 
data=dlmread('data.txt');   % Matris med data (varje kolumn motsvarar svar 

på en fråga) 
%% Calc 
[N,n_cat] = size(data); 

  
corr_mat = eye(n_cat); 
corr_upper = eye(n_cat); 
corr_lower = eye(n_cat); 

  
N_boot = 100000; 
h = waitbar(0,'Calculation in Progress!'); 
set(h,'name','Bootstrap Progress','numbertitle','off') 
for i=1:n_cat 
    for j = 1:i 
        IN = [data(:,j),data(:,i)]; 
        corr_mat(i,j) = corr(IN(:,1),IN(:,2),'type','Spearman'); 
        

bootstat=bootstrp(N_boot,@(x)corr(x(:,1),x(:,2),'type','Spearman'),IN); 
        corr_lower(i,j) = prctile(bootstat,2.5); 
        corr_upper(i,j) = prctile(bootstat,97.5); 

         
    end 
    waitbar(i/n_cat) 
end 
close(h) 
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Bilaga 4. Korrelationsmatris 

   


