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Sammanfattning 

Detta produktutvecklingsarbete är ett examensarbete inom produktutveckling vars syfte är att ta fram en de-

sign för Kalix kommuns papperskorgar i offentliga miljöer. De problem som finns med dagens papperskorgar 

är att de finns i elva olika utföranden vilket medför att alla ser olika ut och töms på olika sätt. Det huvudsakli-

ga målet är att papperskorgarna ska vara enhetliga inom kommunen och även kunna kopplas ihop med Kalix 

identitet. 

För att få så mycket kunskap och insikt som möjligt i det dagliga arbetet kontaktades de gatu- och parkarbeta-

re som dagligen sköter papperskorgarna. De kunde ge väldigt bra information tack vare sina erfarenheter inom 

ämnet. Efter detta inleddes idégenereringen för att skapa så många olika lösningsförslag som möjligt. En stor 

del av arbetet handlade om att hitta en optimerad utformning för de som använder papperskorgarna och 

parkarbetarna, det vill säga att ta fram en papperskorg som är bra för båda parterna. 

När en slutlig form framtagits lades fokus på designen och hur man kan utforma papperskorgen för att tillhöra 

Kalix genom att experimentera med olika detaljer, färger och ändra på former. Här återkopplades det konstant 

till den information som inhämtats under tidigare delarna av arbetet som handlade om Kalix identitet, den 

berömda löjrommen, intresset för fiske och den nära kopplingen till naturen.  

Den slutliga Kalixkorgen, formad med inspiration från havets vågor, är en papperskorg som förmedlar närhe-

ten till vatten samt kopplingen till löjrommen. Den kommer att vara tillverkad i stål lackerad med en klotter-

skyddande färg för att kunna motstå vandalisering på bästa sätt. Den är även designad med avseende på ergo-

nomi för att minska belastningen vid tömning. 

 

Nyckelord 
Teknisk design, ergonomisk utformning, papperskorg, place-branding, renlighet, produktutveckling, miljövän-

lighet och hållbar utveckling. 

 

  



 

Abstract 

This project is a thesis within product development whose purpose is to produce a design for the public 

wastebaskets in the town of Kalix. The problems of today’s wastebaskets is that they exist in over eleven dif-

ferent variations which in turn means that they all look different and are emptied in different ways. The main 

goal is for all the wastebaskets to have a common design within the town and also be able to be connected to 

the identity of Kalix. 

To be able to collect as much information as possible within the daily work with attending to the wastebas-

kets, the town’s sanitation workers were contacted. They could present valuable information due to their expe-

rience in the field. After this, the work with generating ideas was initiated to create as many different pro-

posals to solutions as possible. A large part of the work was centered on finding an optimized design both for 

the people that uses the wastebasket and the sanitation workers that attend to it. 

When a final form had emerged, the focus was shifted to designing the details that would make the basket feel 

like it belongs in Kalix through experiments with different details, colors and shapes. During this phase the 

information that was collected during the former parts of the project was constantly taken into consideration, 

the famous caviar Kalixlöjrom, the interest of fishing and the close relationship to nature. 

Kalixkorgen, formed with inspiration from the waves of the sea, is a wastebasket that conveys the close prox-

imity to water and the orange colored caviar. It will be constructed of steel coated with a graffiti protecting 

paint to be able to withstand vandalism in the best possible way. It is also designed with ergonomics in mind 

to reduce the workload when the wastebasket is emptied. 

Keywords 

Technical design, ergonomics, waste basket, place-branding, cleanliness, product development, environmental 

och sustainable development. 
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1. Inledning 
Arbetet har utförts som ett examensarbete (15 Hp) i slutet av utbildningen Teknisk design med inriktning mot 

produktdesign på Luleå tekniska universitet (LTU), som ett projektuppdrag åt Kalix kommun, våren 2015. 

Kommunen har uttryckt en önskan om att skapa en mer enhetlig känsla i Kalix med hjälp av att designa en 

papperskorg som ska passa in i Kalix och ersätta de befintliga. Uppdragsgivaren har uttryckt att de vill öka 

intresset för Kalix genom att visa sin identitet utåt och locka folk att besöka Kalix. Detta tros kunna uppnås 

bland annat genom att designa vardagliga produkter så som papperskorgar som uttrycker Kalix identitet. 

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet går ut på att utföra ett förbättrings-

arbete av offentliga papperskorgar i Kalix kommun. 

Utformningen kommer att utmynna i en enhetlig 

produkt för hela kommunen. Uppdragsbeskrivning-

en försedd av Kalix kommun uttrycker att pappers-

korgarna ska utvecklas med avseende på användar-

vänlighet, renhållning och tömning. Papperskorgen 

ska samtidigt utformas utifrån Kalix kommuns 

identitet och som hjälpmedel finns deras egna gra-

fiska profil (1996). Enligt uppdragsgivaren fanns 

möjlighet att hämta inspiration från omgivningen i 

Kalix från bland annat bandy, löjrom och fiske samt 

den orangea färgen som Kalix använder i all sin 

marknadsföring. 

Det fanns en önskan från uppdragsgivaren om att 

ha ett integrerat pantrör i samband med slutproduk-

ten. Det har även uttryckts en önskan om att den 

slutliga produkten ska kunna tillverkas lokalt. Ett 

nära samarbete med miljögruppen i Kalix har hål-

lits. Synpunkter från civilpersoner kommer att kun-

na inhämtas under arbetet. 

1.2 Problemställning 
Enligt uppdragsgivaren och egna observationer 

uppdagades det att det i dagsläget finns över elva 

olika typer av papperskorgar i Kalix kommun. Pap-

perskorgarna har ingen gemensam stil, varken när 

det gäller form, färg eller funktion och ingen av 

dem är avsedda för norra Sveriges snötäckta och 

isiga förhållanden. Det fanns en önskan från många 

instanser i Kalix att detta skulle förbättras. 

Ett av problemen i Kalix kommun är att det inte 

finns någon enhetlig utformning eller enhetligt 

formspråk på papperskorgarna. I och med att de 

förekommer i så pass många olika utföranden så 

töms de också på olika sätt vilket försvårar arbetet 

för sophämtarna. Om alla papperskorgar i Kalix 

skulle ha en enkel och gemensam utformning så 

skulle det förenkla tömningen och rengöringen. 

Ytterligare en bieffekt av mångfalden är som sagt 

att det inte finns något gemensamt formspråk, detta 

kan ge negativa effekter ur designsynpunkt, det blir 

inte estetiskt vackert. En gemensam design skulle 

kunna förenkla interaktionen mellan användare och 

papperskorg utöver att det ger en enhetlig estetisk 

känsla.  

Ett problem som finns är även vandaliseringen där 

klotter och fysisk förstörelse är vanligt förekom-

mande. Klotter är svårt att få bort från många mate-

rial, särskilt trä, samt att fysisk förstörelse direkt 

hindrar papperskorgarnas funktion och användning. 

Snö och regn skapar även det problem för dagens 

papperskorgar genom att det kan blöta ned skräp 

vilket möjliggör isbildning. Detta försvårar i sin tur 

tömningen av papperskorgar eftersom att påsar och 

skräp kan frysa fast.  

1.3 Intressenter 
De intressenter som tas hänsyn till i det här arbetet 

är användarna av papperskorgarna, både de som 

kastar skräp och de som tömmer och rengör pap-

perskorgarna. Dessa är huvudanvändarna och deras 

behov måste tas hänsyn till. Kalix kommun är en 

intressent då de vill ta fram en egen papperskorg 
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som ska kunna kopplas ihop med Kalix och bidra 

med ett ökat intresse för kommunen. Även turister 

är intressenter, då även de ska få en estetisk och ren 

känsla när de besöker orten. 

1.4 Syfte 
Projektet utförs som ett examensarbete i slutet av 

den treåriga utbildningen teknisk design med in-

riktning mot produktdesign. Syftet är att utföra ett 

arbete som mynnar ut i en produkt som skapar ett 

mer enhetligt uttryck och bidrar till en renare miljö 

i Kalix. Projektet är också ett sätt att få erfarenhet 

av utvecklingsarbeten och prova på de olika mo-

menten som ingår när en ny produkt ska utvecklas 

från början till slut. Det kommer också ges möjlig-

het att knyta an utbildningen med verkligheten och 

få en större förståelse för den inlärda teorin som har 

inhämtats under utbildningen.  

Följande frågeställningar har behandlats under pro-

jektet: 

– Hur förs interaktionen med olika papperskorgar? 

– Vilka delar kan ingå i en papperskorg? 

– Hur kan man koppla en identitet till en produkt? 

– Hur kan man utforma en papperskorg så hållbar 

och ergonomisk som möjligt? 

1.5 Mål 
Målet med den slutgiltiga produkten är att den på 

ett tillfredställande sätt ska förenkla hanteringen av 

papperskorgen, det vill säga tömning, rengöring 

samt användning. Årstidernas olika väderskiftning-

ar och problemområden, så som regn, snö och is, 

ska inte utgöra ett problem för den slutgiltiga de-

signen. Förutom papperskorgens funktion ska också 

dess form och utseende förmedla identiteten av 

Kalix kommun samt ge en känsla av renhet och 

kvalitet.  

Effektmål 

– Papperskorgarna ska bidra till ett intryck av ett 

städat och ordningsamt samhälle 

Detta effektmål kommer att uppnås genom att pap-

perskorgarna ska uppfattas som enhetliga med var-

andra samt passa in i miljön i Kalix. Detta kan veri-

fieras genom enkäter eller intervjuer med invånare 

och yrkesmän i Kalix som dagligen använder pap-

perskorgarna. Verifieringen ska även innefatta an-

vändbarheten för användare genom intervjuer. 

– Papperskorgarna ska underlätta gatu- och 

parkarbetarnas handhavande 

Verifieringen kommer att ske med hjälp av intryck 

från berörd personal, undersökning av hygien och 

kontroll av att snö och is inte påverkar funktionen. 

– Minskning av vandalisering 

Denna faktor kommer att verifieras genom att in-

tervjua gatu- och parkarbetarna som rengör pap-

perskorgarna om de upplever en minskning av van-

daliseringen från dagsläget. 

Projektmål 

– Projektet ska leverera en slutlig lösning som mot-

svarar effektmålen. 

– Funktionsmodeller ska tas fram för visualisering 

och enkla tester.  

– För visualisering av resultaten kommer också 

datormodeller att genereras. 

– Ett förfarande för hur det slutliga materialet ska 

användas av uppdragsgivaren när företag kontaktas 

med avseende på tillverkning kommer att skapas. 

1.6 Avgränsningar 
Arbetet kommer att utföras under tio veckor och för 

att den tiden ska räcka till ett väl genomfört arbete 

behöver vissa avgränsningar sättas. 

Produktionsberäkningar kommer ej att utföras med 

avseende på exempelvis personalkostnader, ma-

skinomkostnader och så vidare. Skulle detta ha 

utförts så hade det tagit upp tid från den huvudsak-

liga uppgiften att förenkla papperskorgarnas an-

vändning med hjälp av tekniska lösningar. Tanken 

är att produkten ska tillverkas på ett redan befintligt 
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företag, alltså det kommer inte att byggas ett före-

tag runt produkten. Däremot kommer det utföras 

grova beräkningar för att använda i en produkt-

kalkyl. 

En annan avgränsning för projektet är den fortsatta 

kontakten med leverantörer och tillverkare, detta är 

någonting som uppdragsgivaren sköter på egen 

hand då projektmedlemmarna inte har möjlighet att 

agera mellanhänder och föra kommunens talan. 

Tanken med papperskorgarna är att de ska vara 

utplacerade runt om i kommunen på offentliga plat-

ser. Därigenom kommer ej sophantering för privat 

bruk eller lägenhetskomplex att tas hänsyn till, även 

om dessa fortfarande kan bistå som en inspirations-

källa. 

1.7 Disposition 
Här nedan ges en kort inblick i hur rapporten är 

uppbyggd och vad varje kapitel har för syfte att 

redogöra för.  

Inledning 

Under inledningen beskrivs vad projektarbetet 

handlar om, hur det har uppkommit och varför det 

har utförts. Effekt- och projektmålen är listade och 

beskriver vad arbetet ska uppnå i slutändan och hur 

dessa ska kunna mätas och uppföljas. Vilka av-

gränsningar som gjorts är också beskrivna under 

detta kapitel. 

Nulägesbeskrivning 

Hur läget ser ut i dag i Kalix är beskrivet här, vad 

Kalix står för och vilka tillgångar som finns i områ-

det. Nulägesbeskrivningen ger en bild över miljön 

som papperskorgarna ska placeras i och vad som 

har varit viktigt att tänka på för att kunna designa 

en papperskorg som ska förmedla Kalix identitet. 

Teori 

I teoridelen framställs den teoretiska kunskap som 

krävs för att kunna utföra just det här projektarbe-

tet. Här beskrivs bland annat hur sophanteringen 

sker i Sverige, att människor tolkar färger olika, 

olika egenskaper hos material och vad olika lagar 

och föreskrifter säger angående fysiskt arbete ur 

ergonomisk synvinkel. Det är teoriavsnittet som ger 

en bredare förståelse för vad som krävs för att kun-

na genomföra detta projektarbete och är en viktig 

del för att kunna få kunskap för att nå de uppsatta 

målen. 

Metod och genomförande 

De olika kreativa metoderna som har varit relevanta 

under projektet och hur de har utförts beskrivs un-

der Metod och genomförande. Avsnittet är uppdelat 

i de olika faserna som projektet är utfört i, förstu-

die, idégenerering, konceptutveckling och detaljde-

sign. Det som förklaras är exempelvis hur ett Gantt-

schema ska uppföras och användas, genomförandet 

av intervjuer, olika typer av metoder för att genere-

ra idéer och sedan hur dessa idéer har utvecklats. 

Resultat 

I avsnittet behandlas utfallet av de genomförda 

metoderna, vilka svar som gavs från intervjuer och 

möten, vad som hittades under observationer och 

marknadsundersökningen, hur olika idéer visualise-

rades, hur dem såg ut när de utvecklats, summan 

från valmatriser samt en beskrivning av den slutliga 

produkten, Kalixkorgen. 

Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer en reflektion att 

visas som behandlar några av projektets ingående 

delar. Kopplingen mellan teoriavsnittet och resulta-

tet och hur teorin har bidragit till det slutliga resul-

tatet. En annan punkt som diskuteras är hur väl det 

slutliga resultatet bidrar till en hållbar utveckling 

med fokus på ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. Här beskrivs även vilka rekommenda-

tioner Kalix ska ta med sig för ett fortsatt arbete 

med Kalixkorgen.  

Utvärdering av slutlig lösning 

Här motiveras hur väl det färdiga resultatet stäm-

mer in på den tidigare satta kravspecifikationen och 

arbetets mål. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Nedan beskrivs det rådande läget i omgivningen som projektet kommer att omfatta. Vad som kännetecknar 

Kalix som ort, delar av dess historia och ursprung förklaras. Det finns även en beskrivning av hur dagens pap-

perskorgar är utformade och hur de fungerar, samt vad som krävs vid tömning av dessa. 

2.1 Kalix 
Kalix är en naturnära stad som ligger precis intill 

Kalixälven. Den information som delgavs under ett 

första möte handlade om de aktiviteter som sker på 

och omkring älven året om. Sommartid är det bland 

annat fiske och kanotpaddling som är de främsta 

aktiviteterna medans det är skidor och snöskotrar 

som används under vintern. Kalixälven som är en 

av Sveriges fyra nationalälvar mynnar ut i bottenvi-

ken strax utanför Kalix där det finns en stor och 

vacker skärgård. Det är även den som gett Kalix sitt 

namn. På Kalix kommuns hemsida kan man läsa 

om dess historia. Namnet härstammar från början i 

det samiska ordet för “den kalla älven” (Kalasätno), 

men försvenskades till Caliss. För att sedan ge 

namnet en mer kyrklig prägel byttes bokstaven “s” 

ut mot “x” och bildade då Calix, vilket på latin 

betyder kalk eller nattvardskärl. Därför har kom-

munen idag namnet Kalix och ett kommunvapen 

som avbildar ett guldfärgat kärl. Kalix vill gärna ha 

epitetet fiskekommun, eftersom att fisket utgör en 

väldigt stor del av deras aktiviteter, även detta var 

information som tillkännagavs i introduktionen 

under det tidigare nämnda mötet. Någonting som 

kännetecknar Kalix är siklöjan som de utvinner den 

berömda Kalixlöjrommen från. I Kalix finns också 

världens största romkorn utanför ortens galleria. 

Kalix är även en kommun som ägnar mycket tid åt 

friluftsliv, detta märks inte minst då de bland annat 

blivit rankad som årets friluftskommun i norrbotten 

år 2010, 2011, 2013 och 2014 enligt naturvårdsver-

ket.  

 

Under sommaren går det bland annat spela golf, 

forspadla och promenera längs strandpromenaden. 

När sedan isen har lagt sig går det ta på långfärds-

skriskorna, åka hundspann, snöskoter och skidor 

både utför och på längden. En av de största sporter-

na i kommunen är bandy som även är populärt 

bland de yngre 

2.2 Utformning av dagens pap-

perskorgar 
Den vanligaste formen på papperskorgarna i Kalix 

är en cylinderformad nätkonstruktion av stål. Bara 

ett fåtal av dessa korgar har någon form av tak och 

en del är fäst med stålband på lyktstolpar medan 

andra har en egen stolpe fäst i marken med jordan-

kare (se figur 1). De är svarta eller gröna till färgen. 

En del är ofärgade, blottande faktumet att materia-

let är galvaniserat stål. 

En annan vanlig utformning är en enkel cylindrisk 

form som är helt tät (se figur 2). Precis som med 

nätkorgarna så har vissa tak och andra inte. Placer-

ingen är också den lik nätversionen. Vissa av dessa 

täta korgar har ett lock som måste öppnas när skräp 

ska kastas. En version har även trädetaljer runtom 

sidorna med avsikten att höja det estetiska värdet. 

Det finns även en version av den täta korgen med 

en annorlunda tömningsfunktion. Den töms genom 

att rotera den 180 grader runt en axel och låter 

skräpet falla ned i en påse som manuellt hålls på 

plats där under (se figur 3). 
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2.3 Ergonomisk analys av dagsläget 
I och med den stora variationen av papperskorgar i 

Kalix är också förfarandet vid tömning varierande. 

Genom observationer har en ergonomisk analys 

utförts för att bilda en uppfattning om dagsläget. 

I Kalix idag förekommer det papperskorgar som är 

placerade väldigt lågt, där totala höjden är 70 cm 

från marken. Detta är förmodligen för att det inte 

ska krävas ett lyft över huvudhöjd, men det bidrar i 

sin tur att ryggen måste böjas för att kunna nå påsen 

som är placerad lågt. Där kan det i vissa fall krävas 

ett utförande av någon funktion för att kunna lyfta 

bort påsen. Det lyftet sker då endast med ryggen 

istället för med benen som det bör. När sedan en ny 

påse ska sättas dit så krävs det återigen en böjd 

rygg för att komma åt, vilket är ännu en oergono-

misk belastning. 

 

Papperskorgen som visas i figur 2 är en av de olika 

korgarna som är placerade på befintliga lyktstolpar. 

Den totala höjden varierar något, så på en del kor-

gar är locket placerat i brösthöjd vilket vid tömning 

innebär ett lyft av påsen ovanför axelhöjd. Om det 

då är en välfylld påse som ska lyftas medför det 

belastningar som hade kunnat undvikas med en 

annan utformning. 

En annan utformning som innefattar en oergono-

misk belastning är den som visas i figur 3. Där ska 

den övre sprinten först dras ut för att kunna rotera 

korgen. Sedan när rotationen av papperskorgen 

inleds måste en stor påse placeras under som skrä-

pet från papperskorgen kan falla ner i. Här utförs 

dels ett vridmoment och dels ett grepp i en annan 

påse. Båda dessa rörelser sker utanför underarms-

avstånd som ej är rekommenderat av arbetsmiljö-

verket (AFS 2012:02).  

 

  

Figur 1 Foto från observation på nätformad 
korg 

Figur 2 Foto från observation på tät 
korg 

Figur 3 Foto från observation på 
roterande korg 
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3. Teori 
Detta avsnitt kommer att behandla de olika kunskapsområden som var av vikt för den kommande produktut-

vecklingen, exempelvis estetik, formgivning och färglära. Det är till för att ge en bättre förståelse och insikt 

inom dessa områden för att kunna utföra uppdraget på ett korrekt sätt. Detta är en viktig del av alla projekt i 

och med att den agerar som en referensplattform, en avdelning som läsare alltid kan gå tillbaka till för att lära 

om varför alla olika val har gjorts samt att, vid önskan, kunna använda referenserna för att fördjupa sin egen 

kunskap. Avsnittet är så klart minst lika viktigt för utförarna av projektet då den ger möjlighet till fördjupning 

och kan agera som en databas för relevant kunskap. För detta specifika projekt har det varit viktigt att inhämta 

kunskap om hur form och funktion kan samexistera utan att någon av dem måste kompromissas på, samt hur 

en produkts form kan fås att anamma en viss identitet. 

3.1 Teknisk design 
I boken Produktutveckling - Effektiva metoder för 

konstruktion och design (2013) beskriver Johannes-

son H, Persson J-G och Pettersson D att design 

historiskt sett har haft mest fokus på att få produk-

ter att bli lättförstådda och lätta att använda. Även 

idag ligger det stort fokus på detta, men det har 

även blandats in en konstruktörs uppgifter, som 

historiskt sett har haft huvudfokus på en produkts 

tekniska funktioner. Teknisk design handlar om 

blandningen mellan dessa två, att arbeta med tek-

niska funktioner med människan i centrum för att 

skapa en så bra produkt som möjligt utifrån aspek-

terna ergonomi, estetik, funktion och förståelse för 

produkten. 

3.2 Avfallshantering 
I början av arbetet var det viktigt att sätta sig in i 

hur hanteringen av sopor och avfall sköts och hur 

de olika instanserna i Sverige tänker angående detta 

samt den miljöaspekt som följer. 

Informationssidan sopor.nu är ett samarbetsprojekt 

mellan Avfall Sverige, Elektronikåtervinning i Sve-

rige, El-kretsen, Förpacknings- och Tidningsinsam-

lingen och Naturvårdsverket. De beskriver hur sop-

hanteringen fungerar i Sverige med hur sorteringen 

ska skötas och varför det bör sorteras, var avfallet 

kan lämnas samt vad som händer med skräpet se-

dan. 

De förklarar att det avfall som lämnas efter oss kan 

skada både människor och miljön om det inte om-

händertas på rätt sätt. Det avfall som omhändertas 

på rätt sätt och återvinns innehåller värdefulla äm-

nen som kan återanvändas. 

De har även satt upp konkreta mål för Sverige inom 

avfallshanteringen där två av de tio konkreta målen 

är att nå minskning av matavfall och att nedskräp-

ningen ska minska i städer, i naturområden och 

längs kuster. På sopor.nu har de även utfört beräk-

ningar utifrån Eurostat (2013) där slutsatsen var att 

Sverige producerar mindre sopor per person jämfört 

med snittet i Europa. 

Även ansvarsfördelningen inom Sveriges gränser 

beskrivs och där menar de att det är kommunerna 

som sköter det mesta praktiska med avfallshanter-

ingen. Naturvårdsverket som är regeringens centra-

la miljömyndighet ska minska miljöpåverkan från 

varors hela livscykel, utveckla och förmedla kun-

skap samt följa upp och utvärdera.  

De behandlar även ansvaret för miljödepartementet, 

producenterna, hushållen, fastighetsägare och andra 

avfallsproducenter. 

Enligt sopor.nu så har Sverige idag en väl funge-

rande avfallshantering, men det finns fortfarande 

förbättringar som kan utföras inom vissa områden. 

De menar att köpa begagnat, laga gamla använda 

produkter och undvika onödigheter kan bidra till en 

renare framtid.  
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Om fler personer skulle agera på det här sättet så 

sparar man dels på jordens resurser men även sina 

egna pengar.  

3.3 Marknadsföring (Branding) 
Ett av huvudmålen i projektet var att på något sätt 

förmedla den identitet som Kalix besitter, med 

andra ord, marknadsföra den via den slutgiltiga 

produkten. 

Micco (2008) menar att marknadsföring handlar om 

åtgärder som vidtas då efterfrågan på varor eller 

tjänster vill skapas eller ökas. Entrepreneur (u.å.) 

listar fyra olika aspekter som är viktiga att tänka på 

när branding arbetas med, dessa fyra saker är: 

– Vad målet är med varumärket 

– Vilka fördelar man har jämtemot marknaden 

– Vad tycker folk i dagsläget om varumärket 

– Vad man vill att de ska associera varumärket till 

Inom marknadsföring finns det även någonting som 

kallas för place-branding, detta handlar enligt egen 

mening om hur marknadsföring av en plats kan 

arbetas med, som exempelvis en kommun. 

Åre som är en känd skidort har enligt egna observa-

tioner arbetat mycket med branding och formspråk. 

De allra flesta byggnader i Åre har en alpin känsla i 

sitt utseende, mycket mörk trä ovanpå tjocka sten-

grunder, spetsiga detaljer på taken och stora fönster, 

allt för att föra tankarna till bergen i omgivningen. I 

Åre kan man också se att texten “Åre” finns med i 

många olika sammanhang. Till exempel ett bageri 

vid namn “grädda åre” och en bilverkstad och fri-

sörsalong med “Åre” i namnet. 

Branding av länder och platser är vanligt förekom-

mande, Ginesta (2014) beskriver att länder som 

Qatar använder sig av sportevenemang för att 

marknadsföra sig och öka intresset för området. De 

menar även att Qatar får ett ökat värde genom att 

företag från området sponsrar stora fotbollsklubbar 

som FC Barcelona. 

Liljedahl (2010) förklarar att det genom sina studier 

framkommer att många orter i Sverige är bra på att 

ta tillvara på olika traditioner som finns inom om-

rådet och på så sätt generalisera orter för att skapa 

ett ökat intresse för turister. Detta kan ibland före-

komma genom olika stadsvapen eller slogans. Han 

förklarar även att många svenska orter vet vad som 

krävs för att locka fler turister men inte hur de ska 

gå till väga för att nå dit. 

3.4 Formgivning 
Det är inte endast kundens behov som påverkar 

formgivningen. Det finns flera ingående delar inom 

formgivningen som bidrar till en positiv uppfatt-

ning av en produkt. Några av de ingående delar är 

estetik, färglära och ergonomi som alla är betydan-

de faktorer för hur en produkt uppfattas. 

Johannesson et al. (2013, 265-266) beskriver att det 

i dagens samhälle är näst intill omöjligt att skapa en 

produkt som ska passa för alla, då kan det istället 

bli att den inte passar för någon. De menar att grun-

den till en bra produkt handlar om kundanpassning, 

att anpassa produkten efter kundens behov. Johan-

nesson et al. (2013, 266) beskriver att det är viktigt 

att ta reda på vem det är som ska använda produk-

ten innan en produkt börjar utformas. 

3.4.1 Färglära 
I boken Färglära först publicerad 1982 beskriver 

KG Nilsson färgers betydelse. Hur människor upp-

fattar färger, färgers betydelse och hur en värld utan 

färger skulle försvåra vårt levnadssätt. Färger hand-

lar inte bara om skönhet, färger kan beskriva saker 

också. “Den talar om att något går att äta eller är 

oätligt, den varnar, skyddar eller lockar” (Nilsson, 

1982, s.7). Det är också viktigt att tänka på färgers 

olika betydelser, hur de uppfattas och vad de står 

för. Det är faktorer som måste tas hänsyn till när 

man arbetar med formgivning och design.  

Gundersen & Kjernsmo (1996) beskriver hur färger 

påverkar varandra. De menar att “Färger är som 

kameleonter, de förändrar sig efter omgivningen 
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och med de färger de kommer i kontakt med” (Gun-

detsen & Kjernsmo, 1996, s.24). Flimmerkontrast 

är ett fenomen som uppstår där två färger reagerar 

mot varandra och det uppstår ett “flimmer”. Det är 

ofta obehagligt för ögat att titta på en längre stund 

och det är svårt att urskilja vad som illustreras. 

Kall/varm kontrast handlar om hur färger kan inde-

las beroende på dess upplevda temperatur och hur 

de upplevs. Kalla färger så som blå kan upplevas 

som oåtkomliga samtidigt som varma färger ger 

motsatt effekt. 

3.4.2 Estetik 
Under föreläsningar i kursen designteori (D0019A) 

behandlades bland annat estetik, där menade man 

att estetik handlar om läran om det sköna, hur man 

uppfattar och förhåller sig till utseenden och ut-

tryck.  

De menade även att det är viktigt hur en produkt 

framstår och uppfattas. En del av den sociala per-

ceptionen handlar om att det går att skapa sig ett 

första intryck av någonting vid en första anblick, 

därför är det viktigt att en produkt är inbjudande 

och skapar ett positivt första intryck för att öka 

intresset för produkten. 

Rune Monö beskriver i boken Design for product 

understanding (1997) att estetik handlar om kun-

skap som fås genom sina sinnen, inte om den kun-

skap som fås av hjärnan. Han menar även att este-

tisk formgivning uppmanar till användande. Om 

man skapar en estetisk design kommer produkten 

både att se bra ut och vara lätt att använda. 

3.4.3 Vad har design för praktisk nytta? 
I boken The Design Of Everyday Things (1988) 

förklarar Donald A. Norman varför design är en så 

viktig faktor i dagens samhälle. Han menar att en 

produkts kvalitet måste designas in i produkten 

redan från början istället för att låta produkten gå 

till produktion för att sedan måsta utföra dyra repa-

rationer och onödig service i efterhand. Det sparar 

inte bara pengar för företagen men också frustration 

för användarna. En av de största anledningarna till 

arbetsolyckor och oväntade företagskostnader hän-

visas ofta till den mänskliga faktorn, människor gör 

misstag. Norman hävdar dock att människor inte 

gör misstag så ofta som man kanske tror, men att de 

gör det när produkter är ogenomtänkta och dåligt 

designade. Han anser att med en god design kan 

dessa problem och olyckor minimeras.  Design har 

dock inte bara en praktisk nytta för företagen, utan 

också för användarna. Han uttrycker själv sin fru-

stration över att kunna hantera komplicerade dato-

rer, men fortfarande finna svårigheter med enkla 

vattenkranar eller till och med dörrar. Detta är re-

sultatet av åsidosatt design. Företagen som hela 

tiden tänker på designen kommer att se sig själv få 

ett visst försprång i förhållande till sina konkurren-

ter då deras kunder kommer att märka att produkter 

med god design är intuitivt enklare att använda och 

nödvändigtvis inte dyrare att införskaffa.  

3.4.4 CAD 
CAD-system (Computer Aided Design) användes 

till en början för att skapa tvådimensionella ritning-

ar på datorn istället för på papper, där justeringar 

enkelt kunde göras i efterhand. Detta går att läsa 

om i boken Produktutveckling (2013, 503). Tidigt i 

CAD-systemens utveckling ökades behovet att 

numeriskt kunna definiera en tredimensionell kropp 

i en rymd, särskilt inom flygindustrin. Dessa sy-

stem utökades därigenom så att det blev möjligt att 

skapa och visualisera dubbelkrökta geometrier. 

Johannesson et al. menar att med dagens datorer är 

detta ett kraftfullt verktyg under den senare delen 

av en produktutvecklingsprocess när detaljkon-

struktionen ska bestämmas och det finns en grov 

uppfattning om hur den tänkta geometrin ska se ut. 

Det finns många olika typer av CAD-system som 

använder sig av olika modelleringsformer, alla med 

sina egna användningsområden, yt- och solidmo-

dellering. Solidmodeller är ofta definierade med 

hjälp av exakta parametrar vilket förenklar eventu-

ella ändringar som kan behöva göras under ett arbe-

te och är också en fördel vid ritningsframställning, 
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men den artistiska friheten kan dock vara begränsad 

på grund av den komplicerade programvaran.  

Ytmodeller är oftast inte baserade på parametrar 

vilket ger enkel åtkomst till att skapa komplexa, 

dubbelkrökta former vilket kan hjälpa till vid visua-

lisering. Modellen har dock ingen verklighetsan-

knytning vilket kommer att försvåra överföringen 

mellan digital värld och verklighet. Det finns också 

program som är specialiserade på animering och 

fotorealistisk rendering vilket kan lämpa sig som ett 

sista steg för att realisera sin produkt digitalt innan 

den utvärderas och skickas till produktion. Med 

hjälp av animeringar kan man dessutom analysera 

funktioner och kanske upptäcka problem som tidi-

gare inte märkts. 

I modelleringsprogrammet Siemens NX går det 

utföra någonting som kallas FEM-beräkningar, 

vilket innebär att simulationer av verkliga fysiska 

händelser görs och därefter analyseras krafter och 

moment som uppstår i olika delar. Det finns möj-

lighet att bestämma tjocklek och tillsätta olika ma-

terial om hållfastheten ska jämföras på samma mo-

dell. Det går även att lägga på olika krafter som kan 

påverka modellen och simulera hur denna kommer 

att påverkas och deformeras. 

3.5 Material 
Olika potentiella material har undersökts för att ge 

en djupare förståelse för egenskaperna som de bär 

och hur de skulle kunna användas på bästa sätt vid 

utveckling av en papperskorg. Alla material har 

sina negativa och positiva egenskaper, det kan röra 

sig om vikt, hållbarhet, pris, tillgänglighet eller hur 

enkel de är att handhava. 

3.5.1 Träkomposit 
Träkomposit är ett material som tillverkas genom 

att blanda träfibrer med plast (High Density Polye-

ten). Den innehåller inga giftiga tryckimpregne-

ringsvätskor samtidigt som den är motståndskraftig 

för väder och vind samt väta och repor. Scandina-

vianplank (2015) beskriver materialet som helt 

underhållsfritt. Använder man träkomposit med hög 

trähalt påverkas inte värmeabsorberingen särskilt 

mycket heller. Det är alltså ett material med många 

fördelar, men det har också ett högt pris, cirka 400 

kr/m² enligt willabgarden (2015). 

3.5.2 Höghållfast stål 
Höghållfast stål är en stålvariant med samma densi-

tet som traditionellt stål men med betydligt högre 

hållfasthet, den kan ha upp till och med sex gånger 

så hög sträckgräns (ca.1100 MPa) enligt Modulsy-

stem, som är en tillverkare av framför allt skåp och 

lådor för industriellt bruk. Detta medför att en kon-

struktion med mindre godstjocklek kan möjlliggö-

ras utan att hållbarheten förändras, vilket leder till 

en lättare och mindre otymplig konstruktion. 

Höghållfast stål kallas även för HSLA (high 

strength low alloy) och innehåller andra legeringar 

än vanligt konstruktionsstål (Callister, 2007, s.362). 

Det innehåller koppar, vanadin, nickel och molyb-

den och tål även högre påfrestningar. De flesta 

HSLA stål kan bearbetas i höga temperaturer och 

de är även duktila och formbara. Höghållfast stål är 

även mer motståndskraftigt mot korrosion i vanliga 

miljöer och har därför ersatt vanlig konstruktions-

stål vid byggnader där hållbarhet är kritiskt. 

3.5.3 Trä 
Att använda trä som byggmaterial kan ofta innebära 

en lättare och billigare konstruktion än om andra 

material hade använts. Detta går att läsa om på 

träguiden.se (2015). Densiteten för furu ligger på 

ungefär 430 kg/m³ vilket kan jämföras med stålets 

densitet på 7850 kg/m³. Men för att uppnå samma 

konstruktion med samma hållbarhet så krävs det 

också en mycket mindre mängd stål. Furu och gran 

har en hårdhet på 1,2–1,9 HB (Brinelltal) samtidigt 

som stål har 120 HB som minst beroende på härd-

ning och legering. Detta innebär att trä är mycket 

mer mottaglig för mekaniska skador som repor och 

slag, vilket kan ha stor betydelse för offentliga pro-

dukter som ibland kan vara offer för vandalisering. 

Träguiden förklarar även en annan viktig aspekt 
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vilket är nedbrytning av ligninet som sker av UV-

strålningen från solen. Ligninet är det ämne som 

binder samman träcellerna och när det bryts ned så 

försvinner också träytans stadga och hållfastheten 

försämras. Detta fenomen är också orsaken till att 

trä grånar över tiden. Den försämrade stadgan i ytan 

tillsammans med den gråa färgen gör att utseendet 

och skaderisken för papperskorgen skulle ändras 

drastiskt. För att förhindra att detta sker så behöver 

träet behandlas regelbundet med till exempel färg, 

lack eller olja. 

3.5.4 Aluminium 
Aluminium är en lättmetall som har en relativt låg 

smältpunkt vilket gör att det inte krävs så mycket 

energi att återvinna materialet. På aluminiumriket 

(2015) förklaras det att det är viktigt att sortera ut 

all aluminium från andra metaller vid återvinning 

för att man ska kunna återanvända det. Där berättas 

det även att aluminium går att forma på väldigt 

många olika sätt på grund av sin låga elasticitets-

modul (70 GPa). Detta kan vara en viktig aspekt 

vid producering just för att det öppnar upp möjlig-

heter för många olika tillverkningsmetoder, exem-

pelvis valsning, pressning, dragning, smide och 

gjutning. Det finns även väldigt många möjligheter 

att använda legeringar av aluminium så att det får 

de egenskaper som man eftersöker. På grund av 

detta är aluminium en av de vanligaste metallerna 

som används i dagens industri. 

3.5.5 Betong 
Enligt betongföreningen (2015) är betong ett av de 

vanligaste byggmaterialen i världen på grund av sin 

enkla produktion och användning kontra dess håll-

fasthet. På deras hemsida kan man läsa att betong 

ofta används vid stora byggnadsverk så som sky-

skrapor och broar, men används även vid mindre 

konstruktioner som utemöbler, skulpturer och kru-

kor. Den är väldigt formbar och med rätt typ av 

betong och armering kan den även besitta en hög 

hållfasthet. Det man tyvärr inte kommer undan är 

det faktum att betong är ett sprött material, vilket 

betyder att även om den kan tåla extremt höga las-

ter så kan den enkelt skadas från slag och stötar. 

Några av de olika betongtyperna som finns tillgäng-

liga är dessa: fiberarmerad betong, anläggningsbe-

tong, markbetong, snabbtorkande betong, själv-

kompakterande betong, skumbetong, sprutbetong 

och undervattensbetong. 

3.5.6 Rostfritt stål  
Enligt William D Callister (2007, s.364) är rostfria 

stål väldigt motståndskraftiga mot korrosion i en 

mängd olika miljöer. Rostfria stål har krom som 

dominerande legeringsämne. Rostfria stål går att 

dela in i tre klasser baserat på beståndsdelarna i 

mikrostrukturen; martensit, ferrit och austenit.  

För austenitiskt rostfritt stål så kan den austenitiska 

fasen existera även vid rumstemperatur. Både ferri-

tiskt och austenitiskt stål får förbättrad hållfasthet 

genom kallbearbetning eftersom att ingen av dem 

kan bearbetas vid höga temperaturer. Av dessa två 

har austeniten högst korrosionsmotstånd på grund 

av den höga mängden krom och tillsatserna av 

nickel. Austeniten är den enda av dessa tre som inte 

är magnetisk. Den största fördelen med rostfritt stål 

är att materialet klarar av stora miljöpåfrästningar i 

fuktiga miljöer men kan ändå behålla sina mekanis-

ka egenskaper. 

3.5.7 Pulverlack 
Jämfört med vanlig våt lack, är pulverlack ett mil-

jövänligt och slitstarkt alternativ enligt Pulverlack-

ering (2015). Lacken appliceras genom att ladda 

det torra pulvret med statisk elektricitet vilket sedan 

medför att det fastnar på objektet när det sprutas på. 

Objektet placeras i en ugn och utsätts för hög värme 

tills dess att pulvret har smält och blandats ihop. 

När pulvret har kallnat bildar den en polymer med 

olika egenskaper beroende på tilläggsämnen. Den 

kan till exempel göras antistatisk eller extra hård. 

Pulverlackering (2015) menar också att det är en 

mer miljövänlig metod för lackering då den inte 

kräver användandet av lösningsmedel samt att det 

inte blir något spill då det överblivna pulvret kan 

återanvändas. 
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3.5.8 Klotterskydd 
Enligt statistik från brottsförebyggande rådet (2015) 

stod klotter för mer än en tredjedel av all anmäld 

skadegörelse i Sverige under år 2014. Det är lätt att 

tänka sig att klotter kan medföra stora kostnader för 

kommuner och privatpersoner i form av sanering 

och kanske till och med värdeminskning på fastig-

heter. Brottsförebyggande rådet (2003) anser att en 

nedklottrad miljö kan medföra att ett område upp-

levs som otryggt och att allmänheten då väljer att 

undvika dessa områden. Där kan detta i sin tur re-

sultera i en ökad brottslighet. Att förebygga klott-

rande är därför en viktig åtgärd för ett samhälle. 

Den vanligaste formen av klotterförebyggande me-

del är “snabb sanering”, vilket grundar sig i upp-

fattningen att klotter föder klotter. Den genomförs 

helt enkelt genom att så snabbt som möjligt tvätta 

eller måla över klottret för att bibehålla en välhållen 

och sanitär omgivning. 

På marknaden i dag finns några, så kallade klotter-

skydd, som fungerar och appliceras på olika sätt, 

men som alla möjliggör en snabb och enkel sane-

ring. Tellus klotterskydd AB har lanserat en ge-

nomskinlig färg som sätts på materialet. Det behö-

ver endast strykas på en gång, sedan håller det i 20 

år. För att avlägsna klotter spolas endast vanligt 

vatten på materialet och klottret rinner bort medans 

skyddet sitter kvar. Klotterkonsulten AKS AB be-

skriver en annan metod som uppnår samma effekt. 

Ett vax som stryks på för att sedan kunna tvättas 

bort med varmt vatten. 

3.6 Lagar och föreskrifter 
Detta avsnitt behandlar de lagar och föreskrifter 

som har varit relevanta att skaffa fördjupad kunskap 

inom. Följande delar har bidragit med viktig infor-

mation och har behövts ta hänsyn till under projek-

tets arbetsgång, dels vid upprättande av projektpla-

nen men också när form och funktion skulle fast-

ställas. 

3.6.1 Lagen om offentlig upphandling 
Eftersom att det hade uttryckts en önskan om att 

den slutliga produkten skulle kunna tillverkas lokalt 

så har information inhämtats angående hur detta får 

ske. 

Lagen om offentlig upphandling(SFS 2007:1091, 

kap1 § 2) beskriver vad som gäller då en myndighet 

ska upphandla byggentreprenader, varor och tjäns-

ter samt byggkoncessioner. 

I paragraf 9, som handlar om principer för offentlig 

upphandling, står det att “Upphandlande myndighe-

ter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och 

icke-diskriminerande sätt samt genomföra upp-

handlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar 

skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande 

och proportionalitet iakttas” (Finansdepartementet, 

kap1 § 9). 

Detta innebär då att alla tillverkare i Sverige måste 

övervägas när det gäller offentlig upphandling. 

Undantag av detta kan ske ifall några anbud från 

tillverkare inte lämnats, det finns tekniska eller 

konstnärliga skäl som betyder att bara en tillverkare 

kan fullgöra uppdraget eller att uppdraget måste 

tilldelas med en absolut brådska. 
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3.6.2 Föreskriften om belastningsergono-
mi i armar, handleder och händer 

Vid arbete med tömning och rengöring av pappers-

korgar sker lyft och obekväma arbetsställningar. 

Information har därför inhämtats om vilka regler 

som finns enligt arbetsmiljöverket gällande tunga 

lyft. 

I Belastningsergonomi (AFS 2012:02) beskrivs en 

modell som behandlar bedömning av lyft. Enligt 

arbetsmiljöverket gäller att: 

- “lyft av bördor under 7 kg inom underarmsav-

stånd och under 3 kg inom trekvarts armavstånd är 

acceptabelt under bra förhållanden. 

– lyft av bördor mellan 7 kg och 25 kg inom under-

armsavstånd ska utredas närmare. Samma förhål-

landen gäller för vikter mellan 3 kg och 15 kg inom 

ett trekvarts armavstånd.”(Arbetsmiljöverket, 

2012).
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4. Metod och genomförande 
I detta avsnitt behandlas projektets teoretiska metodik samt hur dessa metoder har genomförts i examensarbe-

tet. Här beskrivs även vad de olika metoderna har bidragit med, dels till varje fas men även till projektets hel-

het.

4.1 Process och litteraturstudie 
Arbetets process planerades efter en grundläggande 

mall som har erhållits under utbildningen på Tek-

nisk design. Den börjar med en inledande förstudie 

som ska lägga den teoretiska grunden för vidare 

arbete. Denna går över till en idégenerering och 

senare en konceptutveckling som till sist utmynnar i 

ett resultat. Planeringen beskrivs närmare under 

avsnitt 4.2.2 Projektplanering. Arbetet har skett 

iterativt. Exempelvis gjordes förstudien klar först 

men senare under projektet upptäcktes att vissa 

delar var tvungna att undersökas ytterligare innan 

förstudien kunde färdigställas helt. Därmed flytta-

des fokus under en kort tid innan den ursprungliga 

planeringen återupptogs.  

Den litteraturstudie som har bedrivits under projek-

tet har varit viktig för insamlandet av information 

inom relevanta kunskapsområden där projektets 

frågeställningar användes som en utgångspunkt. 

Informationen har inhämtats framför allt från ut-

bildningens kurslitteratur, men även från annan 

publicerad litteratur som funnits tillgängliga via 

bibliotek. Vetenskapliga artiklar och statistik utför-

da och skriva av diverse officiella instanser i Sveri-

ge har undersökts för att ta del av studier som redan 

är utförda. Internet har också varit en källa på grund 

av den stora mängden information som kan hittas 

där. Vid sådana källor har det dock varit viktigt att 

vara extra källkritisk eftersom sanningshalten på de 

fakta som publiceras på internet sällan är kontrolle-

rad. 

4.2 Förstudiefasen 
Förstudiefasen behandlar informationsinhämtning 

för att få så bred kunskap som möjligt inom områ-

det genom bland annat marknadsundersökning, 

behovsanalys och intervjuer. Här lades mycket tid 

på att hitta behov hos både de som slänger skräp 

och tömmer papperskorgarna. 

4.2.1 Informationsinhämtning 
I början av Mars 2015 anordnades ett första möte 

med handledarna och uppdragsgivarna från Kalix 

kommun. Mötet utfördes som en presentation av 

Kalix, vad kommunen står för och har att erbjuda. 

Samhällsstrateg Anna-Karin Horney och miljöstra-

teg Nadia Sandström höll en presentation där de 

förklarade om allt från historien om Kalix till dess 

framtidsplaner. Det berättades att Kalix kommun 

har ett rikt friluftsliv på både sommar och vinter 

och att dess igenkännande faktorer är bandy och 

löjrom. Mötet var som sagt ett sätt att förmedla 

känslan för Kalix, men det beskrevs även varför det 

är viktigt att detta projekt ska utföras. 

Det första mötet bidrog med olika saker till projek-

tet. Bland annat så gavs det en väldigt bra överblick 

över hur det ser ut i Kalix, vilket är viktigt så att 

man kan skapa sig en uppfattning om miljön i om-

givningen så att man kan få den slutliga produkten 

att passa in. Mötet bidrog även med information om 

hur papperskorgarna ser ut idag, vad uppdraget 

handlar om och varför det behöver utföras. 

4.2.2 Projektplanering 
Som inledning av hela examensarbetet utfördes en 

projektplanering för att få ned ingående delar på 

papper. I projektplanen skrevs bland annat omfatt-

ningen av projektet, hur resultatet ska presenteras, 

vilka personer som utför och bidrar till projektet, 

projektets mål och vilka resurser som finns att till-

gå. Utöver detta utformades även en tidsplan i form 

av ett Gantt-schema (se bilaga A).  
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Enligt Johannesson et al. (2013, 259) är Gantt-

schemat en metod som är mycket enkel för att pla-

nera tid. Schemat kan utformas som ett koordinat-

system där aktiviteterna tecknas vid Y-axeln och 

tiden vid X-axeln. “Varje aktivitet utgör en hori-

sontell linje. Längden motsvarar aktivitetens varak-

tighet” (Johannesson et al., 2013, s.659). Denna 

metod används ofta i ett tidigt skede av ett projekt 

för att få en snabb översikt över huvuduppgifternas 

tidsåtgång. 

I inledningen av projektet var vissa datum redan 

satta, exempelvis dagen för slutredovisning och 

datum för mittrapportering. De ingående delarna av 

arbetet bestämdes utifrån en generell modell för ett 

produktutvecklingsprojekt, med början i en förstu-

die som sedan mynnar ut i en idégenereringsfas och 

konceptutveckling. Därefter bestämdes en tid för 

när konceptet skulle väljas och sedan när denna 

skulle utvecklas vidare på detalj. Alla faserna lista-

des upp tillsammans med en uppskattad tid för hur 

länge dessa skulle pågå.  

De lades sedan in i Gantt-schemat och tiderna juste-

rades lite för att stämma överens med de redan be-

stämda datumen. Att skapa och sedan följa Gantt-

schemat var mycket enkelt då den visade tiden på 

ett grafiskt sätt och gav en direkt överblick över var 

i projektet man var, eller skulle vara. Det var då 

också enkelt att inse att det krävdes mer arbete un-

der en viss tid ifall man låg efter schemat, eller att 

man låg före schemat och då kunde ägna tid till att 

förbereda för senare arbete. 

4.2.3 Intervju 
Enligt Osvalder et al. (2010) utförs en intervju ofta 

i samband med observationer för att få veta bak-

grunden till ett speciellt beteende som man inte får 

svar på genom att endast observera. De skriver att 

“Intervju är den mest grundläggande metoden för 

att samla in information kring vad människor tyck-

er och tänker” (Osvalder et al., 2010, s.485). 

En halvstrukturerad intervju, kallas även för semi-

strukturerad intervju, utförs genom att i förhand ha 

tagit fram en struktur på de områden som ska be-

handlas menar Osvalder et al. (2010, 487). Perso-

nen som intervjuar kan välja fritt mellan de olika 

områdena och kan när som helst ställa följdfrågor 

om detta skulle önskas. Det blir då lättare att på ett 

systematiskt sätt analysera resultaten eftersom att 

den som intervjuar kan styra diskussionen. Från 

denna typ av intervjumetod går det få ut både kvali-

tativa och kvantitativa svar. Den här typen av inter-

vjumetod passar i ett utvecklingsprojekt där den 

intervjuande personen inte alltid har så stor kunskap 

inom området. Vid eventuella frågor som uppkom-

mer i en intervju går det då enkelt ställa ytterligare 

frågor för att få en ökad förståelse inom det område 

som ska utformas efter. 

För att få mer information och kunskap om pap-

perskorgar samt hur hanteringen av dessa sker så 

kontaktades de som tömmer och rengör pappers-

korgarna i Kalix kommun. Ett möte för intervju 

anordnades där Adam Holmberg och Krister Ryd-

berg från Kalix kommun medverkade. De arbetar 

med tömning och rengöring av papperskorgarna 

och har därför mycket kunskap kring arbetet. Under 

mötet utfördes först en intervju innan de demonstre-

rade hur tömningen utförs på de olika papperskor-

garna. Intervjun var semistrukturerad där ett antal 

frågor hade förberetts, när dessa var ställda fram-

kom fler frågor.  

Intervjun gav kvalitativ information om hur det ser 

ut idag ifrån gatuarbetarnas synvinkel, hur de töm-

mer idag, vilka funktioner de tycker är bra, hur det 

ser ut med vandaliseringen och deras egna önske-

mål på funktioner och utformning. I och med detta 

har information hämtats både från de som arbetar 

med papperskorgarna och uppdragsgivaren, vilket 

ger en bättre inblick i problemen som ska lösas. 

4.2.4 Observation 
Osvalder, Rose & Karlsson beskriver i boken Arbe-

te och teknik på människans villkor (2010, 484-

485) metoden observation som en objektiv metod 

som används för att få kunskap om vad människor 

faktiskt gör. De menar att genom observationer kan 
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kunskap om människors beteende ges som tidigare 

inte var känt. Det är kvalitativa resultat som fås av 

observationer, det vill säga resultat som ger insikt i 

systemet och förklarar hur människor agerar.  

Efter det första mötet gavs en rundtur i hela Kalix 

med omnejd. Stadskärnan och dess byggnader, så 

som den nyuppbyggda gallerian och det modulba-

serade hotellet, visades tillsammans med de olika 

papperskorgarna som är utplacerade där. Turen 

fortsatte ut till de mer utanförliggande områdena 

och byarna. Det berättades att en by på ena sidan av 

ett vattendrag hade genom historien nästan helt 

fokuserat på fiske, medan byn på den andra sidan 

bestod i regel av industriarbetare. Kalix har en stark 

koppling till naturen och friluftslivet. Detta märktes 

när alla typer av friluftsområden visades. De har en 

relativt närliggande skidbacke, parker samt långa 

promenadstråk och alla dessa behöver så klart pap-

perskorgar för att minska nedskräpningen.  

Efter intervjun som utfördes med Krister och Adam 

utfördes en observation som hade fokus på pap-

perskorgarnas utformning och funktioner. Under 

observationen visades det hur man tömmer de olika 

papperskorgarna samt talade om vilka positiva och 

negativa egenskaper de har. Observationen utfördes 

på ungefär elva olika papperskorgar. Obeservatio-

nerna dokumenterades genom fotografering. 

4.2.5 Marknadsundersökning  
Den marknadsundersökning som utfördes skedde 

bland annat genom observationerna, men den störs-

ta delen av undersökningen skedde med katalogme-

toden som dessutom blev en källa för inspiration. 

Metoden utfördes framförallt i produktbroschyrer 

och via internet.  

Katalogmetoden 

Katalogmetoden beskrivs av Johannesson et al. 

(2013) ”som en enkel och vanlig metod som kan 

vara till hjälp vid kreativt arbete” (s.172). Den är 

ofta en av de första metoderna som utförs just för 

att den är så enkel och tidseffektiv och kan använ-

das på flera olika sätt. Metoden går ut på att söka 

information i tidskrifter, tidningar, broschyrer och 

inte minst på internet. Informationen man söker kan 

vara av olika karaktär. Den kan vara menad att ge 

inspiration från något som associeras till det aktuel-

la ämnet. Det kan också vara ett sätt att hitta hur 

andra löst likartade problem. Johannesson et al. 

menar dock att metoden avser att i stora drag ge 

inspiration till vidare arbete vilket betyder att allt 

egentligen kan vara väsentligt.  

Med hjälp av katalogmetoden undersöktes vilka 

typer av papperskorgar som produceras i dagsläget. 

Detta gjordes genom att söka på internet efter till-

verkare. Ganska snabbt dök det upp tillverkare med 

ett produktsortiment inom parker och gatumiljöer 

där de tillverkar möbler, cykelställ, lampor med 

mera. En av produkterna som då också fanns till-

gängliga var papperskorgar. Dessa företag var Bya-

rum bruk, Smekab, Hags, JOM och Lappset. Ribo-

verken och Mercur AB tillverkade mer specifikt 

papperskorgar. Det gavs också tillgång till en pro-

duktkatalog från Smekab med information om pro-

dukterna som dem har i sitt utbud.  

Som tidigare nämnt utfördes även observationer, i 

detta fall genom internetkarttjänsten Google Maps 

Streetview. Genom den tjänsten var det enkelt att 

besöka andra städer i Sverige och promenera längs 

gatorna på ett digitalt vis. Det fanns ingen möjlighet 

för fysisk kontakt med korgarna men det var ändå 

möjligt att införskaffa en bild över papperskorgssi-

tuationen på andra ställen. Detta var till stor hjälp 

då det är dyrt och tidskrävande att personligen resa 

runt under ett projektarbete. Så klart fanns ju ingen 

begränsning att bara besöka Sverige, utan det var 

minst lika enkelt att bege sig över till andra länder 

och utforska vilka typer av papperskorgar som 

fanns i exempelvis Paris, London eller Tokyo. För-

utom de ovan nämnda städerna besöktes även Gö-

teborg, Budapest, Åre och Sundsvall (se figur 4-6). 

Under utförandet av katalogmetoden analyserades 

inte bara design, tillverkning och funktioner, utan 

även den ergonomiska aspekten. Hur olika pap-

perskorgar är utformade med fokus på ergonomi. 
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Här utfördes en del antaganden då det inte fanns 

möjlighet för fysiska analyser på just dessa pap-

perskorgar. Detta utfördes för att få inspiration från 

hur befintliga papperskorgar har löst olika problem 

som kan finnas ur den ergonomiska synvinkeln. 

4.2.6 Kontakt med andra kommuner 
Kontakten med Kalix kommun har givit bra känne-

dom om uppdraget och de problem som behöver 

lösas samt resulterat i en god insikt i vad de ingå-

ende momenten i projektet kan tänkas vara. För att 

undersöka hur frågor och problem tacklas på andra 

håll har andra kommuner också kontaktats. Ett e-

post med frågor rörande utseende, material, volym, 

med mera (se bilaga B) skickades till kommunerna 

i Luleå, Piteå, Arvidsjaur, Boden, Lycksele, Jönkö-

ping, Ystad, Kalmar, Trelleborg och Trollhättan. En 

person på Luleå kommun vid namn Mats Holm-

ström som jobbar som parkingenjör visade sig ha 

mycket god kännedom om papperskorgssituationen 

i Luleå (se bilaga C) och var mer än villig att hjälpa 

till att svara på eventuella frågor. Generellt sett så 

bidrog inte kontakten med andra kommuner så 

mycket som förväntat, detta kan ha berott på brist 

på motivation och intresse från kommunerna efter-

som att intervjun skedde i textform över mail. Un-

dantaget var då kontaktpersonen för Luleå kommun 

som har ett personligt intresse för produktutveck-

lingsprojekt och visade stor hjälpsamhet. Det per-

sonliga intresset grundade sig i att han själv har 

studerat på utbildningen Teknisk design. 

4.2.7 Enkät 
En enkät är som ett frågeformulär. I Arbete och 

Teknik på människans villkor beskrivs enkät som en 

metod där det inte sker någon personlig kontakt 

mellan de som svarar och de ansvariga för enkäten. 

De menar att “Det är viktigt att definiera målgrup-

pen för enkäten, och därefter hitta ett urval av rele-

vanta deltagare vars karakteristik speglar mål-

gruppens”(Osvalder et al., 2010, s.488).  Här be-

skrivs även de främsta användningsområdena som 

innefattar att man kan samla in data från ett stort 

antal personer och personer som är svåra att nå 

under en kort tid.  

En enkät skapades och skickades ut via Facebook 

och diverse allmänna internetforum så som Bygga-

hus och Flashback. Avsikten med enkäten var att på 

ett enkelt sätt kunna komma i kontakt med använ-

dare och deras åsikter. Enkäter ger användare möj-

ligheten att tänka på frågorna och de åsikter de kan 

ha om papperskorgar och kan då komma med väl 

genomtänkta funderingar. Möjligheten att kunna 

yttra sina åsikter helt fritt kan dock vara svårt i 

enkätform, därför lades ett fritextallternativ till på 

en del av frågorna tillsammans med färdiga svarsal-

ternativ. Enkäten består av en kort beskrivning av 

Figur 6 Streetview bild från Budapest Figur 5 Streetview bild från Göteborg 
Figur 4 Streetview bild från Åre 
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vad projektet går ut på följt av åtta enkla frågor som 

berör papperskorgar i allmänhet, dess utseende, 

pantmöjligheter och askkoppar. De flesta frågorna 

består av svarsalternativ där bara ett av dem går att 

välja och de innehåller också, som tidigare beskri-

vits, ett fritextalternativ. På frågorna angående ut-

seende och formgivning begärs deltagaren att välja 

en siffra mellan ett och fyra där ett betyder ett lågt 

intresse och fyra ett högt. Det valdes ett jämnt antal 

i och med att det tvingar personerna att ta ställning 

och välja en sida, det går alltså inte att lägga sig 

precis i mitten. Svaren från enkäten genererades 

automatiskt i ett internetbaserat kalkylark som upp-

daterades i realtid. Enkäten gav en snabb kontakt 

med många personer och tack vare det självuppda-

terande kalkylbladet var den också mycket lätt att 

sammanställa. För att se enkäten i sin helhet, se 

Bilaga D. 

4.2.8 Produktspecifikation 
En produktspecifikation handlar om att samla in 

kompletterande information som eventuellt kan 

saknas i en uppdragsbeskrivning, enligt Johannes-

son et al. (2013). Denna kan sedan användas för att 

specificera behoven och kraven som arbetet är me-

nat att lösa. 

Med resultaten från intervjuerna, observationerna 

och enkäten som grund skapades en behovsanalys 

där de uttalade behoven listades tillsammans med 

anledningen till dess uppkomst. När dessa analyse-

rades var det viktigt att ställa sig frågan “varför?” 

för att på bästa sätt kunna översätta önskemålen till 

behov, “varför vill dem inte att en papperskorg ska 

vara gjord av trä?”, “varför är en nätkorg inte önsk-

värd?”. Dessa behov kunde senare användas för att 

skapa en klar problemställning och senare samman-

ställa en kravspecifikation. Kravspecifikationen 

skapades för att ge en klar bild över vad en pap-

perskorg måste uppfylla för att motsvara uppdrags-

givarens och användarnas förväntningar. Tabellen 

för analysen visas i resultatavsnitten.  

4.3 Idégenerering 
Idégenereringen handlar om att ta fram så många 

olika lösningsförslag som möjligt. Nedan beskrivs 

hur olika kreativa metoder har använts för att bidra 

till idégenereringen.  

4.3.1 Brainstorming med fokus på sex oli-

ka faktorer 
”Brainstorming är en mycket använd metod för 

idégenerering, som utvecklats för att utarbeta idéer 

och förslag i grupper”(Osvalder et al., 2010, s.502). 

De menar att metoden uppmanar till ett fritt tanke-

sätt utanför invanda tankebanor. Brainstorming 

innehåller dock, i motsats till vad många tror, en del 

regler som bör beaktas. En viktig regel vid utföran-

det av metoden är “kritik är inte tillåten”, man får 

alltså inte rikta någon negativ kritik eller några 

negativa kommentarer mot de föreslagna idéerna, 

då detta hämmar kreativiteten och kan bidra till en 

ineffektiv idésession. “Kvantitet eftersträvas” bety-

der att så många idéer som möjligt ska framkomma 

för att öka möjligheten att en av dem är en bra så-

dan. Den tredje grundregeln, “gå utanför det vanli-

ga”, är ännu en viktig regel då det ofta kan vara så 

att en konstig och orealistisk idé kan förvandlas till 

en mycket bra idé om det utförs några justeringar. 

“Kombinera idéer” är den sista regeln som innebär 

att se till att just kombinera idéer och lyssna på och 

bygg vidare på andras tankar och idéer. 

Som en inledning av idégenereringen utfördes bra-

instorming kring sex olika faktorer som kan påver-

ka en papperskorgs utformning. Den utfördes av 

projektmedlemmarna. Faktorerna var: 

Kasta - På vilka olika sätt man kan kasta skräp i 

olika typer av papperskorgar. 

Förvaring - Hur skräpet kan förvaras i en pappers-

korg när det är slängt. 
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Utformning - Vilka olika utformningar går det ha 

på en papperskorg. 

Design - Hur olika typer av design kan påverka hur 

en papperskorg upplevs. 

Tömning - På vilka olika sätt går det tömma en 

papperskorg 

Full? – Hur går det meddela till de som tömmer att 

papperskorgen är full. 

Varje brainstorming utformades som en mind-map 

med huvudfaktorn i mitten och de olika lösningarna 

runtom (se figur 7 och 8). Alla lösningar skrevs 

ned, även de orealistiska. För varje faktor utfördes 

brainstormingen till dess att inga fler lösningar och 

tankar framkom. Allting som skrevs ned sparades 

för att kunna användas under senare tillfällen. Det 

var viktigt att inte vara kritiskt under denna metod 

då alla idéer, även de konstiga, behövde komma 

fram. Märkliga och konstiga idéer kan också inne-

hålla smarta detaljer som kan användas tillsammans 

med andra idéer. Brainstorming visade sig också 

vara ett bra sätt att starta idégenereringen på då den 

är enkel att utöva samt lämnar medlemmarna i rätt 

sinnesstämning för vidare övningar och med ett 

stort antal lösningsförslag. 

4.3.2 Slumpmässig idégenerering 
Som en första metod för att generera handfasta 

idéer utifrån den tidigare utförda brainstormingen, 

skapades en egen metod baserad på slumpmässig 

generering. Metoden döptes till “Slumpen” och 

användes tillsammans med de idéer och lösnings-

förslag som uppkom under brainstormingen av de 

sex faktorerna. Slumpen går ut på att samla alla 

lösningar i en slumpgenerator som kan generera 

slumpartade förslag som i sin tur kan sammanstäl-

las och tolkas. Vilken generator som används är 

inte viktigt så länge den ger slumpmässiga resultat, 

den som användes i detta fall var en webbaserad 

sådan på sidan www.random.org. Förslagen mata-

des in, en lista för varje faktor, och dessa slumpades 

för att ge ett förslag att gå vidare med. De förslagen 

som slumpades fram för varje faktor fick tillsam-

mans utgöra en komplett idé. Idén diskuterades och 

tolkades för att förstå utseendet och funktionen och 

en kort förklarande text skrevs ned samt en bild 

skissades upp för att gestalta idén. Denna metod 

utfördes fem gånger, alla med vitt skilda resultat 

och gav handfasta idéer på mycket kort tid som 

sedan kunde utvecklas vidare till dess att de började 

likna något realistiskt. 

4.3.3 Utförande av bollen 
För att utveckla ännu fler idéer utfördes en egen-

framtagen metod som döptes för bollen. Bollen går 

ut på att ta fram idéer som är lite annorlunda och 

som kanske inte hade uppdagats annars. Metoden 

utförs genom att lägga till ett attribut i taget på en 

idé. Det första attributet ska behandla formen av 

den tänkta produkten, sedan kan önskad typ av 

attribut läggas till. Exempel på attribut som kan 

läggas till är utformning, färg, design, olika funk-

tioner och material. Metoden utfördes i grupp och 

Figur 8 Brainstorming för kategorin förvaring 
Figur 7 Brainstorming för kategorin kasta 

http://www.random.org/
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det turades om att lägga till ett attribut i taget (bol-

len passas över). Alla attributer som nämns skrivs 

ner och sammanställs till en idé. När det har sam-

lats cirka tio attributer avslutas idén och det börjas 

om med en ny idé. Detta kan utföras så många 

gånger som önskas, i detta fall utfördes bollen fyra 

gånger vilket då gav fyra idéer. 

4.3.4 Övrig idégenerering 
Vartefter projektarbetet fortlöpte utfördes allmänna 

diskussioner kring hur en del problem skulle kunna 

lösas. Exempelvis hur påsen kan gömmas så att den 

inte syns på utsidan eller hur det på bästa sätt skulle 

gå att skydda korgarna mot regn. Vid vissa tillfällen 

gjordes återkoppling till marknadsundersökningen 

för att gå in mer noggrant på hur andra papperskor-

gar har löst en del funktioner. Här utfördes även 

diskussioner kring hur en papperskorg skulle kunna 

utformas så ergonomiskt som möjligt. Detta har 

skapat nya diskussioner och bidragit till en kreativ 

tankeverksamhet där idéer har framtagits. Vid alla 

dessa tillfällen har anteckningar noterats för att 

idéerna ska leva vidare genom projektet. 

4.3.5 Visualisering av lösningsförslag 
Under idégenereringens olika skeden var det viktigt 

att visualisera de lösningsförslag som tagits fram 

vid de olika metoderna. Det utformades enkla och 

snabba skisser under metoderna “Bollen” och 

”Slumpen” för att få en tydligare bild av hur idéer-

na kan komma att se ut. Även vid de allmänna dis-

kussionerna och brainstormingen skissades idéerna 

ned. Genom denna visualisering var det lättare att 

se förslagen som något “riktigt”, något som man 

nästan kunde ta på. Även om skisserna var av enk-

laste form var de ändå tillräcklig för att kunna re-

presentera respektive idé. 

4.3.6 Utförandet av workshop 
Det anordnades en workshop i en bokad lokal på 

campus där det fanns tillgång till bord och stolar, 

samt en projektor för att kunna presentera förfaran-

det för de medverkande. Detta utfördes med anled-

ning av att komma åt utomståendes kunskaper och 

tankar om papperskorgar. Inför workshopen hade 

sex frågeställningar/problem förberetts och skrivits 

ut på ett A4-papper. Dessa placerades ut på var sitt 

bord i lokalen tillsammans med pennor och papper. 

Efter det att förfarandet och uppdraget var presente-

rat delades de medverkande upp i grupper om tre 

till fyra personer och placerades vid de olika bor-

den. Grupperna fick sedan angripa problemen ge-

nom att diskutera och sedan skriva eller skissa ned 

idéer eller tankar om det respektive problemet. 

Efter cirka tio minuter blev de uppmanade att byta 

till nästa bord och dess frågeställning. Workshopen 

avslutades när alla grupperna hade besökt alla bor-

den och papperslapparna med idéerna och tankarna 

på samlades in.   

4.3.7 Fyrfältsmetoden 
Realize AB (2014) pratar om Fyrfältsmetoden som 

en metod som både kan användas till att utveckla 

befintliga idéer och sålla bort idéer som inte håller 

måttet för vidare bearbetning. I utförandet av meto-

den skapas en 2x2 matris med två axlar, där “krea-

tiv höjd” står på den ena och “implementerbar” på 

den andra (se figur 9). Sedan placeras idéerna ut 

längs de båda axlarna och de idéer som får tillräck-

ligt bra gemensamt betyg från de båda kriterierna 

vidareutvecklas. De idéer som inte är tillräckligt bra 

kan försökas ändras på för att göra dem bättre. 

Fyrfältsmetoden användes som ett första steg där de 

bättre och mer genomförbara idéerna hölls kvar och 

de lite konstigare idéerna sorterades bort. Axlarna 

“Kreativ höjd” och “Implementerbar” ritades upp 

Figur 9 Mall för fyrfältsmetoden 
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på ett stort papper och inom det fält som då bildas 

skapades fyra rutor där idéerna kunde placeras. 

Närmare origo kommer de mindre bra idéerna att 

hamna och på den motsatta sidan de bättre. Genom 

att diskutera kunde samtliga idéer placeras ut i ru-

torna. Idéerna som hamnade långt upp till höger, 

över den diagonala gränsen som skapas mellan 

axlarnas ändpunkter (den streckade linjen i figur 9), 

ansågs vara både kreativa och implementerbara och 

var därmed de som gick vidare för fortsatt utveck-

ling. De som landade nedanför gränsen gick inte 

vidare, men det var viktigt att inte glömma bort 

dessa då de innehöll en del smarta detaljer som 

kunde användas senare under utvecklingsprocessen. 

4.4 Konceptutveckling 
Här nedan förklaras hur de tidigare valda idéerna 

har utvecklats till koncept och vilka metoder som 

använts för att förändra och experimentera med 

former och detaljer. Det förklaras även hur valet av 

det slutliga konceptet utfördes. 

4.4.1 Osbornes idésporrar 
Osborns idésporrar är en kreativ metod som kan 

användas genom att ställa formulerade allmängilti-

ga frågor på ett redan befintligt framtaget idémate-

rial menar Johannesson et al. (2010). De anser att 

en fråga i taget bör ställas på problemet samt att det 

börs ställas samtliga frågor till alla idéer då det kan 

ge någonting oväntat. De har utformat en tabell 

med förslag till olika typer av frågeställningar med 

vilka de befintliga idéerna skulle kunna angripas (se 

tabell 1). 

Tabell 1 Exempel på frågeställningar för Osborns idésporrar, hämtad från Produktutveckling (s.173) 

Kategori Frågor 

Förstora Lägga till något? Större frekvens? Starkare? Resligare? Fler ingredienser? Multipli-

cera? Extra värde? Ect. 

Förminska Ta bort något? Mindre frekvens? Lättare? mindre? Långsammare? Dela upp? Annan 

ekonomi? 

Ersätta Något annat i stället? Annat tillfälle? Annan process? 

Omplacera Annan inbördes ordning? Annan plats? Andra storleksförhållande? Ny ordnings-

följd? 

Göra tvärtom/ 

motsats 

Upp och ned? Åt andra hållet? in och ut? 

Kombinera Blandningar? Olika sorter? Kombinera idéer? Byta åsikter och verkan? 

Andra använd-

ningar 

Nytt sätt att använda det på? Andra användningar om ändringar görs? 

Bearbeta Vad finns det som liknar detta? Något att kopiera? Om bearbetningar görs, vilka 

förbättringar kan göras? 

Modifiera Byta innebörd? Färg? Rörelse? Ljud? Smak? Form? Vikt? Struktur? Addera något 

av detta? 
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Osborns idésporrar användes för att bearbeta de 

idéer som tagits fram under idégenereringen. Ge-

nom att gå igenom de frågeställningar som redovi-

sas i tabell 1 så skapades det nya kombinerade idéer 

samtidigt som idéerna fick förbättrade egenskaper. 

Många av de befintliga idéerna var orealistiska och 

hade väldigt komplicerade former, men med hjälp 

av metoden framkom mer realistiska idéer. 

4.4.2 Konceptbearbetning 
När de nya idéerna hade skapats utfördes återigen 

visualisering i form av mer utförliga skisser. I takt 

med att dessa utformades så skedde en kontinuerlig 

utveckling av koncepten där följande faktorer togs 

hänsyn till: Funktioner, material, möjliga tillverk-

ningsmetoder, hur man så enkelt som möjligt ska 

kunna tömma och rengöra samt hur det ska stå emot 

väder och vandalisering.  

Ergonomi var även här en viktig del av utveckling-

en för att realisera koncepten. Alla faktorer applice-

rades på var och ett av de sex koncepten. Med hjälp 

av detta ändrades utformningen av dem genom att 

vissa koncept exempelvis fick integrerat tak, en 

annan ergonomisk funktion för hur man öppnar en 

lucka eller en annan utformning i botten för att 

eventuella vätskeansamlingar ska kunna rinna un-

dan. 

När koncepten hade genomgått förändringar utför-

des nya skisser som var mer utförliga och som in-

nehöll alla de förbättrade funktionerna. Utöver detta 

framarbetades funktionsmodeller för att få en käns-

la av hur funktionerna kommer att användas i verk-

ligheten. Modellerna tillverkades av ett kartongrör 

som sågades till och sattes ihop med lim, skruvar, 

små reservdelar och tunna kartongbitar. Funk-

tionsmodellerna utformades alla av samma material 

och med liknande formspråk för att detta inte ska 

bidra till att funktionerna bedöms utifrån deras ut-

seende (se figur 10-12). Meningen med modellerna 

var även att visa för parkarbetarna och uppdragsgi-

varen så att även de kan göra sin bedömning av de 

framtagna koncepten. 

4.4.3 Avstämningsmöte 
För att få input från tre personer som arbetar med 

att tömma och rengöra papperskorgarna utfördes en 

avstämning med dessa. Avstämningen skedde med 

en kort uppföljning om hur arbetet har fortlöpt se-

dan det första mötet. Efter detta introducerades de 

olika koncepten tillsammans med de funktionsmo-

deller som arbetades fram under konceptbearbet-

ningen.  

Var och ett av koncepten presenterades med skisser 

för att visa exempel på utformningen, samt med 

funktionsmodellen för att visa hur funktionen ska 

fungera i verkligheten. När alla koncept hade pre-

senterats ställdes frågor från parkarbetarna för att 

förstå koncepten mer ingående.  

Figur 10 Funktionsmodell i kartong av locket 

Figur 11 Funktionsmodell i 
kartong av Dubbelkorgen 

Figur 12 Funktionsmodell i 
kartong av Riddaren 
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Det utfördes även en rangordning av koncepten där 

parkarbetarna fick sätta en notis på de tre som de 

tyckte bäst om. 

4.4.4 Pughs relativa beslutsmatris 
I Produktutveckling (2013, 183-186) beskrivs 

Pughs relativa beslutsmatris som en metod för att 

jämföra olika lösningsförslag med varandra och 

lyfta fram de starkaste för vidareutveckling. Alla 

relevanta aspekter ska täckas, men ändå ska det 

fokuseras på huvudproblemet som en produkt ska 

lösa. Efter detta ska en matris sättas upp där olika 

önskemål och krav ska finnas på ena axeln och 

lösningsförslag på den andra. För att utföra matri-

sen sätts en befintlig produkt upp som referens att 

jämföra med och bedömer då hur de olika lösnings-

förslagen förhåller sig till den befintliga produkten. 

Johannesson et al. (2010) beskriver att det sedan 

ska summeras om lösningsförslagen är bättre eller 

sämre än den befintliga lösningen. 

Som beslutsmatris valdes Pughs relativa matris med 

viktning. Beslutsmatrisen utfördes genom att utgå 

ifrån Pughs och sedan sätta in de koncept som har 

tagits fram i detta projektarbete. Dessa koncept fick 

de befintliga papperskorgarna i Kalix som referens. 

För att välja faktorer till matrisen gjordes en av-

stämning med kravspecifikationen där relevanta 

faktorer som ansågs kunna användas för bedömning 

togs med. Några av de viktigaste faktorerna som 

bedömdes var arbetsbelastning, renlighet och reali-

serbar. Faktorerna sattes upp till vänster i tabellen 

och lösningsförslagen i tabellhuvudet. 

Sedan inleddes värderingen av var och ett av kon-

cepten utifrån varje faktor. Om konceptet var bättre 

än referensen sattes (+1), om det var lika bra (0) 

och om det var sämre än referensen så sattes (-1). 

När alla koncept hade fått sin värdering utfördes en 

viktning, ett till sex, av de olika faktorerna för att 

de koncept som är starka på de viktigaste punkterna 

skulle få ett högre nettovärde. Efter att viktningen 

var utförd summerades alla koncepts nettovärden 

och jämfördes med varandra.  

Tabellen visade att ett koncept var sämre än refe-

renserna och två koncept var endast något bättre, 

därför valdes dessa tre bort direkt. 

4.4.5 Sammanställning av konceptval 
Det utfördes en sammanställning av rangordningen 

från parkarbetarna och resultatet från valmatrisen. 

Den sammanställningen visade att det var ett kon-

cept som både fick bäst kommentarer i rangord-

ningen och högs poäng i valmatrisen. Därför valdes 

det konceptet till det slutliga. 

4.5 Detaljdesign 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för fram-

tagningen av det slutliga resultatet. 

4.5.1 Detaljutveckling 
Under detaljutvecklingen har det bland annat ut-

förts återkopplingar till avstämningsmötet, littera-

turstudier och observationer för att förbättra den 

slutliga lösningen. Det framkom att vissa ändringar 

kan behövas för att göra korgen ännu mer hållbar 

och lättanvänd. I detta skede av projektet inleddes 

arbetet med designen, hur den slutliga lösningen 

kan kopplas ihop med Kalix identitet. Det fanns 

fokus på både färgval och detaljer som kunde läg-

gas till. Här var place-branding teorin till hjälp för 

att se hur någonting kan uttryckas på olika sätt utan 

att det blir för mycket. 

En stor del av detaljutvecklingen handlade även om 

att utforma papperskorgen så ergonomisk och lätt-

använd som möjligt för parkarbetarna. Här åter-

kopplades det även till teorin om belastningsergo-

nomi från arbetsmiljöverket för att få korgen att 

motsvara dessa krav. 
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4.5.2 Visualisering i 3D 
När den övergripliga utformningen var bestämd 

påbörjades detaljarbetet för att bestämma mer spe-

cifikt hur de ingående delarna skulle vara utforma-

de. 3D-visualiseringsprogrammet Blender användes 

för att snabbt modellera upp konceptet i tre dimen-

sioner vilket tillät en översikt över alla delar av 

korgen från vilken vinkel som helst. Det var enkelt 

att prova olika färger, former samt lägga till och ta 

bort detaljer. Funktionerna testades för att se om de 

olika delarna tilläts tillräckligt med utrymme när de 

rördes och roterades för att se om de tar i någon-

stans. Genom programmet, som har möjligheten att 

lägga till texturer och verkligt ljus, var det också 

möjligt att rendera bilder som visade hur pappers-

korgen potentiellt kunde se ut i ett färdigt stadie. 

4.5.3 Hållfasthetsberäkningar 
En viktig del av detaljdesignen var också att titta på 

den tekniska biten och undersöka vilket material 

och vilka dimensioner som skulle vara lämpliga att 

använda. Det är viktigt ur hållfasthetssynpunkt i 

och med att papperskorgens synliga delar måste 

kunna motstå en viss grad av vandalisering. CAD-

programmet Siemens NX var till god hjälp för det-

ta. Delar av papperskorgen ritades upp och gjordes 

FEM-beräkningar på, vilket innebär att programmet 

simulerar en kraft på en modell som har blivit till-

delat ett specifikt material. Utifrån dessa beräk-

ningar går det avläsa spänningen under påfrestning 

samt materialets deformation. Därigenom kunde 

olika dimensioner på olika material testas för att 

kunna bestämma vilket material den slutgiltiga 

papperskorgen senare ska tillverkas i. De material 

som testades var aluminium, mässing och stål. Det 

som visas i figur 13 och 14 är en simulering av hur 

kraften kommer att påverka papperskorgen i en 

överdriven skala så att det går att se var den största 

spänningen och deformationen blir till.  

I testerna jämfördes tre olika material; stål, alumi-

nium och lexan (polykarbonat plast). Eftersom att 

det uttryckts en önskan om att papperskorgen ska 

vara hållbar och tåla en viss grad av vandalisering 

så jämfördes metallerna med ett plast material för 

att se hur stor skillnaden är mellan dem. Om det 

skulle visa sig att plastmaterialet var lika tåligt som 

metallerna så skulle det övervägas att undersöka 

plastmaterial vidare. 

Figur 14 Topp vy vid simulering av deformation Figur 13 Simulering av ett tryck på dörren 
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4.6 Metoddiskussion 
Många av de metoder som användes i projektets 

första fas var väldigt användbara och gav mycket 

kvalitativ information framförallt det som framkom 

av intervjun med parkarbetarna. Även observtio-

nerna gav en bra inblick i de befintliga problemen 

för miljön, mångfalden, estetiken och vandalise-

ringen. Den enda informationsmetod som inte gett 

så mycket för det vidare arbetet var enkäten. An-

ledningen till detta kan vara att enkäten utformades 

på fel sätt och inte resulterade i den information 

som efterfrågades. Om enkäten hade utformats på 

ett annorlunda sätt så den kanske gett ett bättre 

resultat. 

De kreativa metoderna var alla väldigt användbara 

och har bidragit på olika sätt. Både de befintliga 

och de nya kreativa metoderna visade sig vara väl-

digt användbara i den här typen av projekt, efter-

som att de gav en väldigt bred grund av idéer. Även 

sållningsmetoderna visade sig fungerade bra då de 

var enkla att utföra samtidigt som ett önskvärt re-

sultat framkom. Det finns väldigt många olika krea-

tiva metoder som man kan använda sig av och kan-

ske hade någon annan metod givit ett annorlunda 

resultat. Men efter att ha utfört dessa kreativa me-

toder har projektet arbetat fram önskade resultat 

som bidragit till ett lyckat arbete. 

De funktionsmodeller som togs fram gav en bra 

realistisk bild över hur det kan komma att fungera, 

även fast de var väldigt enkla sett till utformningen. 

Under avstämningen med parkarbetarna användes 

de flitigt och analyserades. Dessa modeller bidrog 

även till det slutliga resultatet genom att en del 

problem identifierades med dörren. Att ta fram 

funktionsmodellerna var ett bra val och om ett lik-

nande projekt ska utföras i framtiden så kommer 

funktionsmodeller att användas igen. 
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5. Resultat 
De olika resultaten som har framkommit under projektets gång är sammanställt i detta avsnitt. Här tas bland 

annat resultaten från intervjuer, behovsanalysen och idégenereringen upp. Även det slutliga resultatet presen-

teras med dess ingående delar och design. 

5.1 Problemidentifiering 
Här presenteras de resultat som framkom från ge-

nomförandet av förstudiefasen med de ingående 

delarna. Svar från intervjuer, observationer, vad 

marknadsundersökningen resulterade i, behovsana-

lysen, kravspecifikationen samt litteraturstudier. 

5.1.1 Katalogmetoden 
Här beskrivs resultatet från undersökningen av hur 

andra löst liknande problem inom tömning av pap-

perskorgar och hur de fästes. Det har varit viktigt 

för att dels få en insikt i vad som fungerar och är 

tillåtet utifrån en belastningsergonomisk synvinkel, 

men även för att kunna sporra till nya idéer. 

Fäste i mark 

Ett vanligt tillvägagångssätt vid fästning i mark för 

diverse lättare konstruktioner, däribland pappers-

korgar, är ett så kallat jordankare. Dessa kan se ut 

på lite olika sätt. Det finns ankare utformade som 

en skruv och som helt enkelt skruvas ned i marken 

och där igenom också fästs. Andra har formen av 

ett spjut som slås ned i marken med en tryckham-

mare. Denna behöver ingen form av markbered-

ning, den slås igenom asfalten om så skulle behövas 

och den ger ett bra motstånd mot sidoförflyttningar. 

I den nedre delen av ankaret finns hullingar som 

kan expanderas utåt efter montering som då fäster 

ankaret i lodrät riktning. Vanliga konstruktioner 

som kan fästas med jordankare är skärmtak, trafik-

hinder, flaggstänger, reklamskyltar och altaner. 

Fäste i stolpe 

Ett vanligt sätt att fästa en papperskorg på är på 

lyktstolpar eller separata stolpar. Detta görs med ett 

fäste som håller fast papperskorgen mot stolpen så 

att den inte kan flyttas.  

 

Det finns olika utformningar på fästen, de kan 

bland annat vara av ett mjukare böjbart stål eller av 

ett hårdare material med någon låsfunktion.  

Tömning 

Dagens papperskorgar finns i väldigt många olika 

utformningar och med det kommer också flera olika 

sätt att tömma papperskorgarna på. För många pap-

perskorgar är det vanligt att en lucka öppnas fram-

till för att kunna komma åt påsen som har suttit i 

papperskorgen, detta är den mest ergonomiska ut-

formningen. Där finns det olika utformningar på 

hur påsen kan tas ut. Vissa fungerar som så att en 

behållare som påsen sitter i förs ut när luckan öpp-

nas, på andra måste den dras ut själv och så finns 

det de som inte har någon behållare så att påsen går 

att ta ut utan någon extra funktion. Den här typen 

av tömning är vanligast på markplacerade pappers-

korgar men förekommer ibland på upphängda pap-

perskorgar. 

En annan vanlig utformning är papperskorgar som 

har ett lock som kan öppnas och stängas. För dessa 

papperskorgar måste locket lyftas på innan de töms 

genom att lyfta påsen rakt upp. Det finns även pap-

perskorgar som inte har påsar, dessa har oftast en 

lucka på undersidan som kan öppnas för att få skrä-

pet att falla ur.  

5.1.2 Resultat av enkät 
Enkäten besvarades av 41 personer och svaren 

sammanställdes i procentandelar. Det visade sig 

vara viktigt med stor tillgänglighet av korgar då 63 

procent svarade att de hellre trycker ned skräpet i 

en full papperskorg än att gå till nästa. När det frå-

gades vad reaktionen skulle vara ifall ett nummer 

till de som tömmer skulle finnas tillgängligt på 
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korgen var det 68 procent som troligen inte skulle 

läsa vad numret var till för. Bara 3 procent svarade 

att de skulle ringa och meddela att korgen behöver 

tömmas. På frågan angående hur viktig en pappers-

korgs utseende är samt om det finns en vilja att den 

förmedlar ortens identitet sammanställdes ett snitt 

på 2,24 respektive 2,16. Svarsalternativen var mel-

lan ett och fyra där ett ansågs oviktigt och fyra 

mycket viktigt. När det gäller pantrör i samband 

med papperskorgar var 60 procent positivt inställda 

till ett sådant då många uttryckte att de annars kas-

tar pantflaskor som skräp. Enkäten gav också en 

insikt i vad personer anser angående askkoppar i 

kombination med korgarna. 37 procent tyckte att 

det borde finnas fler askkoppar och för 26 procent 

spelade det ingen roll. Samtidigt uttrycktes det en 

stark irritation över askkoppars placering i direkt 

anslutning till papperskorgar då det uppmanar till 

en rökmiljö vilket kan upplevas som otrevlig för 

icke rökare. 

5.1.3 Utfall av intervju 
Resultatet som framkom från intervjun handlade 

mestadels om vilka för- och nackdelar som finns 

med dagens papperskorgar i Kalix. För hela inter-

vjun (se bilaga E). Det största problemet är att fler-

talet är svåra att tömma då påsar och skräp ofta 

fastnar i papperskorgen, det gäller främst på de 

papperskorgar som har stora öppningar eller en 

nätutformning. I dessa papperskorgar är det även 

vanligt att folk slänger sina hushållssopor. Med 

papperskorgarna som är i trä har de stora problem 

med klotter då det är betydligt svårare att få bort det 

än på papperskorgar i stål. Enligt Krister och Adam 

finns det även några positiva egenskaper med da-

gens papperskorgar. Utformningen av den typ som 

kan roteras för att soporna ska falla ur papperskor-

gen är en av dem. Där behövs inte några tunga lyft 

utföras för att soporna ska falla ut. 

En typ av papperskorg som var mycket vanlig vid 

andra företag var speciellt en med nätkonstruktion. 

I intervjun som hölls med de som tömmer pappers-

korgarna i Kalix framkom det dock att denna kon-

struktion inte alls var fördelaktig då den gör det 

möjligt för snö och is att bildas på insidan av pap-

perskorgen. Trots detta är det den vanligaste typen 

av papperskorgar enligt produktsortimenten på de 

tillverkande företagen. 

5.1.4 Visuell informationsinhämtning  
Det visade sig finnas en stor variation på stilen av 

de olika byggnadsverken i Kalix, vissa har en äldre, 

1800-tals liknande stil och andra anammar en mer 

modern och jordnära variant. Detsamma går att 

säga om papperskorgarna. Det gick inte att se nå-

gon egentlig enhetlighet när det gäller typ av pap-

perskorg. Det finns heltäckande med lock, utan 

lock, med tak, nätkorgar med och utan lock och 

papperskorgar med lucka. Materialen är också vari-

erande med vissa i trä och andra i stål.  

Från den andra observationen, av parkarbetarna, 

framkom visuell och muntlig information om hur 

dagens papperskorgar töms och rengörs idag. Där 

var det framförallt en papperskorg vars funktion 

stack ut från mängden. Denna tömdes genom att 

bända ut en sprint så att den kunde rotera kring 

horisontalaxeln. Många av de övriga papperskor-

garna tömdes genom att ett lock öppnades på ovan-

sidan och påsen lyftes rakt upp. För ett urval av 

bilderna från observationen, se bilaga F. 

5.1.5 Kravspecifikation 
Utifrån den behovsanalys som framtogs (se bilaga 

G) så upprättades en kravspecifikation med de krav 

som skulle uppnås med detta utvecklingsprojekt. 

Dessa krav är listade nedan i tabell 2. 
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Tabell 2 Kravspecifikation 

De ingående momenten ska inte ta längre tid att utföra än vad de gör idag.  

Det ska varken vara mer komplicerat eller medföra en större arbetsbörda för inblandad personal. 

Oavsett värme eller kyla så ska papperskorgens funktioner fungera önskvärt. 

Om skräp i papperskorgen skulle fatta eld så ska inte papperskorgen själv börja brinna. 

Det ska rymmas 30-40 liter. 

Snö, vatten och is ska inte förhindra funktionen på papperskorgen vid användning och tömning. 

Dräneringshål för vätskeansamlingar ska finnas. 

Papperskorgen ska hålla för vandalisering i form av sparkar och slag. 

Tillräckligt stor öppning för att kunna slänga enstaka allmänna skräptyper ska finnas. Men den ska inte 

vara så stor att man ska kunna slänga privat hushållsavfall. 

Kunna placeras på olika stolpstorlekar samt stående på marken. 

Pantmöjligheter. 

Tydlig information om kontakt till tömningsansvariga ska finnas. 

Ska stämma överens med Kalix identitet. 

5.2 Lösningsförslag 
Nedan presenteras ett urval av de lösningsförslag 

som framkom under idégenereringen.  

5.2.1 Utfallet av den inledande kreativa 

metoden 
Resultatet från den första kreativa metoden utmyn-

nade i 67 lösningsförslag totalt. De aktuella fakto-

rerna var kasta, förvaring, utformning, design, töm-

ning och vid full. Här nedan följer ett urval av de 

idéer och tankar som framkom. 

Från den första faktorn, kasta, framkom totalt 18 

lösningar på hur skräp skulle kunna slängas. Några 

av dessa är, lyfta på lock, approximationskast, läg-

ga i en ränna och låta skräpet rulla ner. 

Några av dessa är, lyfta på lock, approximations-

kast, lägga i en ränna och låta skräpet rulla ner. 

 

 

Den andra faktorn, förvaring, gav 10 lösningar. 

Några av de lösningsförslag som framkom var 

komprimering, eldning till aska, försvinna direkt, 

ligga kvar som vanligt. 

Utformningen gav några idéer om vilka typer av 

former som skulle kunna användas och vilka som 

faktiskt finns. Cylinder, stående och liggande, py-

ramid, sfär och kub var några av de former som 

framkom. 

För faktorn design framkom 14 olika tankar och 

förslag rörande färger och dekorer. Ett urval av 

dessa var kamouflerad, blank, solid och fiskdetaljer. 
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För faktorn tömning, togs 16 lösningar fram på hur 

en papperskorg kan tömmas. Några av dessa var: 

Centraldammsugare, magnetism, öppna en lucka 

framtill, vända papperskorgen upp och ned. 

För händelsen att en papperskorg skulle bli full så 

uppstod fem olika lösningar som skulle kunna hjäl-

pa parkarbetarna att veta vilken korg som är full 

och när. Några dessa var: ge möjlighet till att ringa 

in, sms:a och tillhandahålla en QPR-kod som kan 

utföra samma funktion som ett sms. 

5.2.2 Idéer från slumpen 
De kreativa metoderna slumpen och bollen utmyn-

nade i totalt nio olika idéer. Alla idéer hade både 

olika utformning och funktioner. 

Här är några exempel på de idéer som framkom av 

metoden “slumpen” (för resterande, se bilaga H): 

 

 

 

 

 

 

 

1. En cylindrisk papperskorg med orangea rombol-

lar. Den har någon form av sugförmåga för att kun-

na fånga in skräpet. Papperskorgen ska expandera 

vid midjan och när materialet nått en viss töjning så 

säger sensorn till att man ska komma med sin inver-

terade lövblås och tömma papperskorgen. (se figur 

15) 

2. En pyramidformad papperskorg som har någon 

möjlighet till växtlighet på toppen. För att slänga 

skräp lägger man det i en skopa bredvid pappers-

korgen som lyfter upp och slänger skräpet i en av 

sidorna på pyramiden. När den är full skickas ett 

sms till en dator som då automatiskt vrider pyrami-

den i linje med centraldammsugarmunstycket. (se 

figur 16) 

  

Figur 15 Skiss på idé ett från slumpen Figur 16 Skiss på idé två från slumpen 
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5.2.3 Idéer från bollen 
Från den kreativa metoden Bollen framkom fyra 

helt olika idéer som skissades upp utifrån de olika 

faktorer som de gavs. Ett urval av dessa är listade 

nedan i tabell 3 och 4. De övriga idéerna finns att 

granska i bilaga I. 

 

Tabell 3 Idé två med dess skiss från bollen 

Idé 2  

 Liggande cylinder 

 Möjlighet att rotera 

 Komprimerande kolv 

 En del av glas 

 Tömmas i ena änden av cylindern 

 Det ska finnas någon typ av informations-

ruta 

 Kolven sköts av en knapp som också hjäl-

per till vid tömning 

 Några cm från icke-tömnings-kanten finns 

ett ovalt hål med lutning av 45 grader. 

 Den ska vara guldfärgad 

 Den ska vara placerad på en egen stolpe  

 

Tabell 4 Idé tre med dess skiss från bollen 

Idé 3 

 

 

 Oval extrude 

 Tak i samma form och “halv äggskal for-

mat” 

 Orangebakgrund med en formad metall 

utanför. 

 Metallens form ska då vara löjromsinspire-

rad 

 Metallen ska ha svart lack 

 Hela ovansidan är ett hål 

 Den ska vara möjlig att placera på lykt-

stolpar också 

 Metallaskalet utanpå öppnas som en dörr 

och innerkorgen viks ut vid tömning 

 Integrerat pantrör på sidan 

 Den ska ha tre innertunnor för sortering 
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5.2.4 Workshop 
Resultaten från workshopen kom till största del i 

form av text och enkla skisser. Totalt framkom 58 

idéer till de olika frågeställningarna.  

Kategorin tömning gav 11 lösningsförslag och 

här följer ett urval av dem: 

 Ett snöre som man kan dra ihop påsen med 

för att hålla påsen stängd, då är det endast 

att lyfta ut påsen. 

 En soptunna som är rund som ett löjroms-

korn som man “rullar” så att papperskorgen 

kan tömmas. 

 Man kan ha en pedal att trycka ned med fo-

ten som ger soppåsen en skjuts uppåt för att 

minimera lyft med armarna. 

 Ett avloppssystem fast för skräp 

För skydd mot väder och vind framkom bland 

annat följande idéer: 

 En papperskorg som endast har en lucka på 

sidan som man trycker in för att slänga 

skräp 

 Man kan ha en påse som släpper igenom 

vätska. Ifall det skulle regna in så kommer 

påsen ändå att släppa ut vätskeansamling-

en. 

 Man kan ha något tak som skyddar mot 

snett regn 

 En djup soptunna som går ner i marken 

Här följer några av de lösningsförslag som ska 

motverka vandalisering i form av sparkar och 

klotter: 

 Ha en utformning som alla tycker om 

 Det ska finnas något larm som låter när nå-

gon slår på soptunnan 

 En skrämmande design som ser ut att göra 

ont att slå på 

 Någon utformning som förhindrar klotter, 

eventuellt en ytter- och innertunna 

 

 

 

På frågan om platseffektiva papperskorgar 

framkom bland annat följande lösningsförslag: 

 En dammsugare placerad under marken 

som suger upp allting som slängs i pap-

perskorgen. 

 Någon form av komprimerande funktion 

för att minska skräpets volym. 

 Ha olika fack på soptunnan 

 Det ska finnas något frätande ämne som 

kan fräta ner skräpet men ej påsen. 

På frågan som löd “Hur skulle man kunna ut-

forma en papperskorg så att det är omöjligt att 

slänga mer skräp när den redan är full?” togs 8 

idéer fram, här följer ett urval av dem: 

 Man skulle kunna ha någon typ av vatten-

hjul som inte längre kan snurra när pap-

perskorgen är tillräckligt full. 

 Det kan finnas en katapult som slungar iväg 

påsen till närmsta sopstation när påsen är 

full (detta ska ske automatiskt). 

 Någon typ av blockering som gör att man 

inte kan slänga skräp när den är full 

 Installera någon karta som visar var alla 

papperskorgar står, så man vet hur långt det 

är till nästa. 

För den sista frågeställningen som handlade om 

renlighet framkom följande lösningsförslag: 

 En uppfångare som samlar upp skräp som i 

vanliga fall hade hamnat utanför 

 Stuprör runt soptunnan som skickar det 

skräp som missar papperskorgen till samma 

ställe 

 Man kan ha påsar på både insidan och utsi-

dan 

 Utformningen på öppningen är trattformad 

så att skräpet lättare kan åka ned i pappers-

korgen. 
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5.2.5 Allmän idégenerering 
Under den allmänna problemlösningen tillkom det 

två idéer som kallas dubbelkorgen och riddaren. 

Dessa framkom efter diskussioner om hur man på 

bästa sätt skulle kunna motsvara några av de krav 

som sattes upp i kravspecifikationen. 

5.2.6 Sållning av idéer 
Från fyrfältsmetoden framkom att många av idéer-

na var unika och annorlunda men också svåra, eller 

omöjliga, att implementera och kategoriserades 

därmed som mindre bra idéer. De idéer som ansågs 

vara goda och således valdes att gå vidare med i 

utvecklingsarbetet var: 

 Pyramiden 

 Pressarn 

 Bunkern 

 Bollen 

 Dubbelkorgen 

 Riddaren 

5.3 Konceptutveckling och val av 

koncept 
Efter utförandet av Osborns idésporrar och allmänt 

konceptarbete fanns sex återstående idéer. 

Osborns idésporrar bidrog till att idéerna Bollen 

och Pressarn slogs samman då båda hade bra delar 

till idéer men ingen av dem hade klarat sig i läng-

den på egen hand. Utfallet av detta blev en idé som 

kallas för kornet, som har bollens utformning men 

pressarns funktion. Även denna nya idé användes i 

osborns idésporrar och ledde i sin tur till skapandet 

av Locket. Den liknar bollen i funktionen, men har 

en lite annorlunda utformning. 

5.3.1 De sex idéerna 
Riddaren: En papperskorg vars tömningsfunktion 

liknar en riddarhjälm då man fäller upp ”visiret” för 

att kunna ta ut korgen och tömma den (se figur 17). 

Dubbelkorgen: En korg med taket som en del av 

själva kroppen. Frampå korgen sitter en dörr som 

öppnas när den ska tömmas. Inuti finns ännu en 

korg som påsen sitter i och rymmer skräpet. Den 

inre korgen har dess främre sida borttagen för enk-

lare åtkomst till påsen vid tömning (se figur 18). 

Kornet: Formad som en sfärisk boll som är klyvd 

mitt itu. Den öppnas genom att sära på halvorna 

och därigenom komma åt påsen (se figur 19). 

Figur 17 Skiss på konceptet Riddaren 
Figur 18 Skiss på konceptet Dubbelkorgen 

Figur 19 Skiss på konceptet Kornet 
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Pyramiden: Har en upp- och nedvänd pyramid-

form där den främre sidan på korgen kan fällas ut 

så att påsen då blir lätt att greppa och dra ur (se 

figur 20). 

Locket: Denna är formad som en liggande cylinder 

där skräpet kastas genom en öppning på toppen. 

Vid tömning öppnas en lucka på sidan och påsen 

tillsammans med ringen som påsen är fäst med kan 

dras ut (se figur 21). 

Bunkern: Har en liknande utformning som Dub-

belkorgen men har tre stycken inre korgar som kan 

användas för sortering av skräp. Dessa töms på 

liknande sätt som Riddaren genom att de olika inre 

korgarna fälls ut för enkel åtkomst (se figur 22). 

5.3.2 Konceptutveckling 
För Riddaren skedde den största delen av koncept-

bearbetningen kring skydd mot nederbörd. Efter-

som att luckan sitter på ovansidan antas vatten kun-

na komma in genom springan och därmed bilda is. 

Det raka taket underlättar även för snö att stanna 

kvar vilket även det förhindrar funktionen. Lös-

ningen på detta problem blev att luckan även ska 

föras ut en bit innan den vinklas upp för att eventu-

ell isbildning ska innebära ett mindre problem.  

Dubbelkorgen som var en av de idéer som framkom 

genom diskussioner krävde inte så mycket bearbet-

ning då de flesta faktorer redan hade behandlats. 

Kornets första utformning skulle innebära en väl-

digt stor last för de skenor som håller samman hal-

vorna, för att motverka detta framtogs en lösning 

där all last läggs på stolpen och två stela armar 

istället.  

Utformningen på pyramiden krävde en del kompli-

cerade funktioner och innehöll för många rörliga 

delar. Därför omformades den så att korgen istället 

kunde fällas ut åt sidan, vilket dessutom minskar 

arbetsbelastningen för parkarbetarna. Utöver detta 

kopplades även taket ihop med ytterkorgen för att 

hållas på plats. 

Lockets utformning krävde ett tak för att undvika 

att snö och regn att kommer in i papperskorgen. 

Bunkern som har tre sorteringskärl behövde något 

skydd mellan korgarna för att förhindra skräp att 

falla ned. Även gångjärnen gjordes om och place-

rades istället på insidan för att inte eventuell isbild-

ning ska förhindra funktionen. 

  

Figur 20 Skiss på konceptet Pyramiden Figur 21 Skiss på konceptet Locket 

Figur 22 Skiss på konceptet Bunkern 
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5.3.3 Val av koncept 
Den konceptvärdering som grundades på Pughs relativa beslutsmatris visas i tabell 5. 

Tabell 5 Beslutsmatris för val av koncept 

 

Resultatet som visas i “nettovärde” är den totala 

summan som koncepten fick efter utförd viktning 

av faktorerna. Som visas i tabellen ovan fick Dub-

belkorgen högst nettovärde och blev därmed det 

starkaste konceptet.  

Riddaren och Pyramiden var även dem bättre än 

referensobjekten men inte lika övertygande som 

Dubbelkorgen, därför fördes diskussioner om hur-

vida de ska vidareutvecklas eller inte.  

Kornet och Bunkern som endast var något bättre än 

referensobjekten valdes bort då det fanns koncept 

som fick betydligt högre nettovärde. Matrisen visa-

de att konceptet Locket var sämre än referensobjek-

ten och valdes därför bort. 

5.3.4 Utvärderingsmöte 
Det som framkom från mötet med parkarbetarna 

var att de såg väldigt positivt på ett av koncepten 

som visades upp. De framtagna funktionsmodeller-

na användes och studerades flitigt under mötet av 

alla inblandade, de bidrog både till att frågor och 

kommentarer uppkom. Det var framförallt koncep-

tet som kallas för Dubbelkorgen som imponerade 

mest. Det som sades om det var bland annat att det 

var en smart lösning för vädermotstånd och att den 

skulle vara lätt att tömma. De tyckte dock att ringen 

för påsen borde sitta i korgen istället för på dörren 

för att slippa belastningen på gångjärnen. Koncep-

ten som var näst mest omtyckta var Pyramiden och 

Kornet. Där talades det om att det skulle uppstå en 

del problem med belastning och upphängningen då 

de båda har lite mer komplicerade former än Dub-

belkorgen. Det som gjorde dem intressanta var 

utformningen, att de var nytänkande till utform-

ningen. De övriga tre koncepten ogillades av 

parkarbetarna på grund av att de hade för komplice-

rade funktioner och former som skulle försvåra 

deras arbete. 

Efter en sammanställning framkom det tydligt att 

Dubbelkorgen var det bästa konceptet som då fick 

gå vidare i utvecklingen. 
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5.4 Slutlig lösning - Kalixkorgen 
Här nedan följer en beskrivning av den slutliga 

lösningen som har döpts till Kalixkorgen. Här för-

klaras utformningen och materialvalet. Papperskor-

gens utseende kommer även att visas med hjälp av 

fler renderade bilder. 

5.4.1 Utformning 
Vid närmare eftertanke på vad som sades på utvär-

deringsmötet så valdes det att placera den inre ring-

en inuti kroppen av papperskorgen istället för på 

insidan av dörren (se figur 23). Detta med tanke på 

vikten som dörren kommer att påverkas av vid var-

je öppningstillfälle och hur många gånger den 

kommer att öppnas. Om dörren blir endast lite skev 

så kommer det att skada helhetsintrycket av korgen 

avsevärt och kan då ge en känsla av dålig kvalitet 

då en dörr med dålig passform blir lätt synlig.  

Därför kommer skräppåsen att hänga på den del av 

korgen som är som stadigast och dessutom närmare 

konstruktionens tyngdpunkt. 

Den inre ringen kommer att ha ett integrerat stöd 

samt sitta på ett gångjärn (se figur 24) för att ringen 

ska kunna vinklas ut och på så sätt ta bort den fyll-

da påsen. När det sedan ska sättas in en ny påse träs 

denna över ringen innan den vinklas tillbaka och 

påsen kläms mellan papperskorgen och den inre 

ringen. När dörren sedan är stängd kommer påsen 

även där att klämmas så att den inte glider ned när 

det slängs skräp. 

Papperskorgen kommer att ha en tillhörande stolpe 

som den monteras på för att möjliggöra för ett pant-

rör att också placeras vid sidan av på samma stolpe. 

Att den har en egen stolpe istället för att den sätts 

fast på existerande stolpar runt om i samhället tillå-

ter papperskorgen att placeras på de ställen där den 

behövs som bäst. Den sätts ned i marken med ett 

jordankare för snabb montering. Botten på korgen 

är platt, men har fem dräneringshål för att dirigera 

alla typer av vätskor ut ur korgen (se figur 23). 

Figur 23 Rendering av slutliga lösningen med öppen dörr 

Figur 24 Rendering av stöd för inre ringen 
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På framsidan av korgen på dörren finns texten 

“KALIX” och direkt under den finns en form som 

representerar bägareen i Kalix kommunvapen (se 

figur 25). Dessa två detaljer är utstående för att 

skapa en kontrast mot resten av korgen. 

Fram på korgen, på den övre delen, sitter en skylt 

med ett telefonnummer som visar var personer kan 

vända sig i fall papperskorgen har blivit överfull 

och behöver tömmas (se figur 26). På det sättet kan 

olika människor som promenerar runt Kalix och 

använder dessa papperskorgar bidra till renhåll-

ningen och förenkla arbetet för parkarbetarna. 

Papperskorgens ring kommer att vara 30 cm i dia-

meter och höjden på kroppen 50 cm. Det ger ett 

utrymme på 35 liter, men eftersom den yttre krop-

pen på korgen kommer att vara några millimeter 

vidare än ringen så kommer korgen att rymma när-

mare 40 liter. Den stora dörren som kan öppnas mer 

än 90 grader möjliggör för en parkarbetare att 

komma nära inpå vid tömning. Ringens höjd från 

marken kommer att vara 105 cm vilket ligger i en-

lighet med medelmänniskans armbågshöjd. Det 

tillsammans med den stora dörren medför en ergo-

nomisk arbetsställning vid tömning och rengöring 

av korgen. 

Den blå färgen och formen på kroppen av pappers-

korgen ska representera en våg från havet som sköl-

jer över den berömda Kalixlöjrommen (se figur 27). 

Rommen illustreras genom att insidan av korgen är 

lackerad orange. 

 

  

Figur 25 Rendering av framsidan av dörren 

Figur 26 Rendering av skylt 

Figur 27 Rendering av Kalixkorgen 
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5.4.2 Ingående delar och materialval 
Det material som föreslås till papperskorgens kropp 

och dörr är ett galvaniserat kolstål. Vid 2mm tjockt 

material kommer korgen att kunna motstå vandali-

sering i form av slag och sparkar. I tabell 6 går det 

att avläsa resultatet från testerna som utfördes i 

Siemens NX. Där utsattes papperskorgens dörr med 

olika material för ett tryck på 1MPa över två kva-

dratdecimetrar.  

De olika deformationerna jämfördes och stål visade 

sig ha mycket liten deformation vid tunn material-

tjocklek. Det finns många andra material som hade 

kunnat uppfylla samma krav på hållfasthet, exem-

pelvis olika typer av hårdplaster. Stål har dock 

egenskapen att den kan uppfylla kravet på hållfast-

het samtidigt som den också kan tillåtas en viss 

grad av duktilitet.  

Med andra ord kan den stå emot hårda slag och 

sparkar, men om den utsätts för alldeles för stora 

krafter så kommer det bara att skapas en liten in-

buktning istället för att korgen spricker och går 

sönder. Den kommer att lackeras med pulverlack då 

den ger en jämn och slittålig yta som också agerar 

som ett extra lager rostskydd. Miljöaspekten är 

också en del av anledningen då pulverlack inte 

kräver några tillsatta lösningsmedel och lämnar 

dessutom inget spill. 

För att förenkla arbetet med att klottersanera och 

med tiden kanske också minska på mängden klotter 

rent generellt kommer papperskorgen att lackas 

med ett tunt lager genomskinlig färg likt den från 

Tellus klotterskydd AB. Den har den unika egen-

skapen att den sitter kvar när man spolar bort klot-

ter med enbart vatten utan att den lackade ytan tar 

skada. Därigenom kan klottersaneringen skötas 

snabbt och enkelt och allt som behöver göras är att 

ha tillgång till vatten vid rengöring. 

 

Tabell 6 Resultat från hållfasthetsberäkningar i Siemens NX 

 

 
 

 

 

 

 

  

Material Aluminium Polykarbonat Stål 

Tjocklek (mm) 2 3 2 3 2 3 

Spänning (MPa) 221 116 223 120 220 115 

Deformation (mm) 1,60 0,71 46,17 20,01 0.58 0,25 
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6. Diskussion 
Här diskuteras de hinder och problem som har stötts på under arbetet samt hur de har lösts. Här kopplas resul-

tatet samman med teorin för arbetet. Egna tankar kring arbetet i stort samt de rekommendationer som finns för 

vidareutveckling av det slutliga resultatet. 

Enkäten visade att ett nummer som informerar om 

var personer kan vända sig när papperskorgen är 

full, inte kommer att användas av många. Det val-

des dock att placera en skylt med numret på korgen 

i alla fall. Detta för att det i dagsläget i Kalix redan 

förekommer flertalet sådana samtal trots att det inte 

finns någon information. Med ett lätt tillgängligt 

nummer på plats uppskattas de samtalen att öka 

vilket skulle förenkla för parkarbetarna att effektivt 

hålla papperskorgarna redo för användning. 

Utseendet på papperskorgen var en viktig aspekt 

under projektet trots att enkäten visade ett snitt på 

under medel angående vikten av aspekten. Egna 

observationer och tankar angående utbildningen 

Teknisk design visar dock att en estetiskt tilltalande 

produkt har större chanser att användas än en neu-

tral sådan utan att det är något som nödvändigtvis 

uppfattas vid användningstillfället. Enkäten visade 

ett lågt resultat men vid valet mellan en estetisk 

korg och en neutral sådan, uppskattas valet landa på 

den estetiska utformningen. Estetiken var dessutom 

en viktig aspekt från uppdragsgivarens sida. 

Utformningen på Kalixkorgen har en viss likhet 

med korgarna som finns i Göteborg. Konturerna i 

profil på de båda korgarna påminner om varandra 

men resterande utformning och funktionalitet är 

olika. Kalixkorgen har en stor dörr, istället för två 

små, som ger gott utrymme vid tömning och rengö-

ring. Den är också placerad högre upp från marken 

vilket leder till mer ergonomisk arbetsställning och 

mindre problem från snö och is. Taket på Kalixkor-

gen innehåller ingen askkopp vilket skulle kunna 

leda till brand ifall glödande fimpar kastas ned till-

sammans med skräpet. 

6.1 Koppling av teori och resultat 
Under arbetets gång har tidigare kunskaper inom 

bland annat färg- och formlära varit till stor hjälp 

för att bestämma och tolka former, hur de kan 

kopplas till Kalix identitet och hur färgerna ska 

kunna samverka i en slutlig produkt. Den inhämta-

de teorin inom dessa områden har även varit till 

hjälp för att bättra på kunskaperna och få fram ett 

ännu bättre resultat. 

Branding är ett uttryck som inte var välkänt inför 

projektet, där har teoridelen varit till väldigt stor 

hjälp under utformningsarbetet. Framförallt är pla-

ce-branding någonting som har haft mycket fokus i 

projektet för att förstå hur man kan använda en 

plats eller liknande för marknadsföring. Det är pre-

cis detta som projektet har handlat om, att kunna 

koppla samman Kalix identitet och marknadsföra 

Kalix kommun genom att utforma en papperskorg. 

Informationsinhämtningen om olika material har 

legat till grund för att vissa material kunde ignore-

ras i ett tidigt skede av materialvalet. Dessutom 

hade parkarbetarna en del önskemål angående ma-

terial för att minska vandalisering i form av klotter 

och fysisk förstörelse. Efter hållfasthetsberäkning-

arna stod det helt klart att materialet skulle bli stål 

som på något sätt är rostfritt. Teorin som inhämta-

des om pulverlackering och klotterskydd gav nya 

kunskaper. I den slutliga lösningen rekommenderas 

att båda används för att få en så fin yta som möjligt 

som inte förstörs av klotter eller andra medel. 

Belastningsergonomi har bidragit till utformningen 

av det slutliga resultatet. Den ergonomiska aspekten 

har följt med genom hela arbetet. Dels i de tidiga 

idéer även i projektets avslutande delar, bland annat 

hur högt upp öppningen ska placeras på den slutliga 

lösningen. 
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6.2 Grafisk profil 
Den grafiska profilen som finns för Kalix kommun 

har inte använts så mycket under arbetet. Detta 

eftersom att uppdragsgivaren frångick den en del 

när de berättade om vad Kalix står för och vad de 

ville att den nya papperskorgen ska identifieras 

med. Den grafiska profilen är från 1996 och inne-

håller gul och röd färg som egentligen inte har så 

mycket med själva Kalix att göra. Så som identite-

ten uppfattades så försöker de skapa sig en ny iden-

titet som har större anspelning på vad som finns i 

Kalix både i nutid och historiskt sätt. Det som de 

framförallt trycker mycket på nu är friluftsliv, löj-

romen och fisket vilket inte är någonting som åter-

finns i den grafiska profilen. 

Detta är en stor anledning till att den slutliga pap-

perskorgen inte har så stora kopplingar till just den 

grafiska profilen utan mer till den identitet som har 

beskrivits av uppdragsgivaren. 

6.3 Hållbar utveckling 
När man tittar på hur det här projektet och dess 

resultat förhåller sig till hållbar utveckling så kan 

man säga att den uppfyller stora delar av social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet. När man tittar 

på social hållbarhet så har ett av de övergripande 

målen med projektet varit att skapa en enhetlig 

papperskorg som ska anspela på Kalix identitet. 

Den slutliga produkten kommer att bidra till ett mer 

estetiskt vackert samhälle som ser renare ut genom 

att man bland annat enkelt kan tvätta bort eventuellt 

klotter.  

Papperskorgen kommer även att bidra till ekono-

misk hållbarhet genom att den är ergonomiskt ut-

formad och kommer minska risker för arbetsskador. 

Genom pulverlackering kommer även en miljövän-

lig färg att användas och man kommer inte att be-

höva måla om korgen så ofta eller använda medel 

för att tvätta bort klotter då ett klotterskydd kom-

mer att användas, vilket kan ta bort klotter endast 

med hjälp av högtryckstvätt. 

Den ekologiska hållbarheten uppfylls genom många 

punkter, däribland att själva produktens primära 

uppgift är att minska nedskräpning. Som tidigare 

nämnt så kommer det att användas en miljövänlig 

färg samt att man inte kommer att behöva några 

medel alls för att tvätta bort klotter. Ibland före-

kommer det starka medel som används vid klotter-

borttagning, dessa kan innebära en skada för mil-

jön. När man använder medel görs detta ofta i sam-

band med vatten, när vattnet sedan rinner ned i 

marken så tar det med sig partiklar från medlet. 

Som ett miljövänligt alternativ kommer inte klotter-

skyddet att medföra någon skada på naturen, till 

skillnad från andra rengöringsmedel som rinner ned 

i marken. Klotterskyddet sitter kvar på papperskor-

gen när avlägsning av klotter sker med vatten. 

Miljöaspekten har inte haft så stort fokus från upp-

dragsgivaren. Möjligheter till källsortering är ing-

enting som de har nämnt eller beskrivit som behov. 

Detta kan tyckas vara anmärkningsvärt, men det 

kan bero på att Kalix inte är en så stor ort och att 

det då alltid finns möjlighet till källsortering inom 

rimligt avstånd. Med källsortering på papperskor-

garna hade kanske avfall sorterats ännu bättre än i 

dagsläget. 

6.4 Lärdomar 
En ännu tydligare projektplan borde ha upprättats i 

ett tidigt skede för att få helt klart med exakt vad 

som ska tas fram i slutprodukten och vad som ska 

presenteras i slutändan. En detalj som lades märke 

till för sent i projektet var att det borde ha utförts 

ergonomiska bedömningar av arbetsställningarna 

vid tömning, i form av en överkroppsanalys eller 

liknande. Detta hade kunnat användas som referens 

vid verifieringen av delar av de mål som sattes upp 

för projektet. Med resultatet i hand kunde mer teori 

ha tagits fram för att styrka besluttagandet som 

ledde till det slutliga resultatet. Som utfallet blev nu 

styrde kraven och behoven största delen av beslu-

ten, även om teorin såklart också bidrog så kunde 

det ha utförts ännu mer. Dessa aspekter har även 



 

41 

 

dem bidragit till nya lärdomar som sedan kommer 

att kunna användas i arbetslivet.  

6.5 Källkritik 
De källor som har använts under arbetet är framför-

allt kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. Men 

det har även hämtats en del information ifrån olika 

internetbaserade källor. Dessa kan i vissa fall vara 

missvisande och sakna någon vetenskaplig grund. 

Därför har ett noggrant urval gjorts för att endast 

använda de mest trovärdiga källorna inom ett visst 

område. När det har handlat om viktig fakta som 

berör arbetsmiljöfrågor har information hämtats 

från arbetsmiljöverkets författningssamling. 

6.6 Rekommendation 
De rekommendationer som finns för den fortsatta 

vidareutvecklingen är först och främst att ta fram en 

prototyp och se hur papperskorgen ter sig i verklig-

heten. Med prototypen bör man testa den ergono-

miska aspekten så att ingenting är svårt eller belas-

tande att utföra. Åtgärdanden som kan behövas då 

är att omforma ringen som håller uppe skräppåsen 

för att underlätta ditsättande och borttagande av 

påsen. 

Med prototypen bör man även testa klotterskyddet 

så att det fungerar och så att parkarbetarna vet vad 

de behöver för att rengöra papperskorgarna vid 

behov. Man bör även testa funktioner hos prototy-

pen, däribland att dräneringen fungerar som den 

ska. Detta kan man göra genom att rengöra den 

med vatten på insidan och kontrollera att vattnet 

rinner undan istället för att stanna kvar i korgen. 

Andra funktioner som man bör testa är att dörren 

ska gå att öppna åtminstone 90 grader så att man 

har tillräckligt mycket utrymme för att komma åt 

påsen även längst in i korgen. Den sista åtgärden 

som bör göras är att sätta dit ett lås eller liknande, 

så att dörren kan hålla sig på plats.  

Det klotterskydd som rekommenderas är det ifrån 

Tellus. Information om skyddet har endast hämtats 

från deras egen webbsida, vilket kan innebära att de 

inte nämner eventuella negativa aspekter med pro-

dukten. Därför bör skyddet testas för att förstå pro-

duktens egenskaper bättre. 
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7. Utvärdering av slutlig lösning
I kravspecifikationen som upprättades i början av 

projektet tas flera punkter upp som inte kan utvär-

deras till fullo förrän en prototyp finns att tillgå, 

därmed kommer värderingen av dessa att uppskat-

tas tills vidare. 

Enligt de uppsatta målen ska papperskorgen bidra 

till ett intryck av ett städat och ordningsamt samhäl-

le. När alla papperskorgar i samhället byts ut till en 

och samma modell kommer intrycket att ge en 

känsla av enhetlighet. Den blå färgen kommer att 

föra tankarna till havet och ge papperskorgen en ren 

och sanitär känsla. 

Det är också sagt att papperskorgen ska underlätta 

för de som tömmer dem. Detta avklarades genom 

att möjliggöra för påsen att plockas ur korgen utan 

att lyfta den rakt upp eller behöva utsätta sig själv 

för en obekväm arbetsställning. Den slutliga lös-

ningen är designad för att utföra tömmandet på 

underarmsavstånd för att minimera påfrestningarna 

på armar och rygg. I och med att hela framsidan av 

korgen kan öppnas är det också lätt att komma åt 

vid rengöring av insidan och eventuella vattenan-

samlingar kan rinna ur vid dräneringshålet i botten. 

Ett sista mål var att papperskorgens utformning 

skulle leda till en minskning av vandalisering. Lös-

ningen till detta visade sig vara att utforma pap-

perskorgen så att den dels kan tåla fysiskt våld och 

dessutom kan rengöras från klotter på ett enkelt 

sätt. Taket på korgen är utformat så att den sitter 

homogent ihop med resterande kropp vilket leder 

till en kraftigare konstruktion. Ytan skyddas genom 

att använda sig av pulverlack istället för vanlig våt 

lack. Detta skapar en tålig yta som dessutom ger ett 

visst skydd mot korrosion och är miljövänligt. Ma-

terialet som valdes var stål på grund av dess starka 

egenskaper. Stål har också en viss grad av duktilitet 

vilket betyder att eventuella stötar och slag inte 

kommer att medföra att papperskorgen splittras och 

går sönder. Som ett sista steg skyddas ytan med ett 

tunt lager klotterskyddande färg som är genomskin-

ligt och enkelt går att tvätta bort med högtryckstvätt 

vilket avlägsnar klottret utan att påverka pappers-

korgens färg.  

De frågeställningar som sattes upp i inledningen av 

arbetet var följande: 

– Hur förs interaktionen med olika papperskorgar? 

– Vilka delar kan ingå i en papperskorg? 

– Hur kan man koppla en identitet till en produkt? 

– Hur kan man utforma en papperskorg så hållbar 

och ergonomisk som möjligt? 

Frågeställningarna som har använts som utgångs-

punkt för arbetet har besvarats genom utförandet av 

olika metoder. De två första frågorna har främst 

besvarats genom att utföra observationer och inter-

vjuer med parkarbetare som har daglig kontakt med 

papperskorgar. 

Den tredje frågan har besvarats genom att utföra en 

litteraturstudie kring hur olika områden arbetar med 

att marknadsföra sig som plats, företag eller pro-

dukter. 

Frågeställningen som behandlar utformning har 

besvarats genom utförandet av hela projektarbetet. 

Alla steg och val har bidragit till att besvara den 

frågan. Arbetet har haft fokus på att ta fram en pap-

perskorg som är hållbar och ergonomisk och alla 

beslut har lett fram till det slutliga resultatet som 

besvarar frågan. 

De satta målen är nådda men som sagt kommer det 

att behöva utföras tester på en färdig prototyp för 

att klargöra att de olika materialen och funktionerna 

fungerar lika bra i praktiken som de gör i teorin. 
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Hej! 

Vi är ett par studenter som utför ett skolprojekt på LTU. Vårt uppdrag är att ta fram nya papperskorgar som 

ska vara lätta att tömma och rengöra samt att de ska utformas i enighet med en kommuns identitet. Vi har ett 

antal frågor som vi skulle vilja ställa för att få mer kunskap inom området. Resultatet från frågorna kommer 

att användas som material i vårt utvecklingsarbete, så vi hade uppskattat om ni kunde svara på så många frå-

gor som möjligt. 

Vid inköp av papperskorgar till kommunen, hur resonerar ni angående följande: 

 De ska se ut på ett speciellt sätt. 

 

 Hur mycket de får kosta. 

 

 Hur många liter de ska rymma. 

 

 Vilket material den ska vara gjord av. 

 

 Den ska vara lokalt tillverkad. 

 

 Den ska tåla en viss grad av vandalisering. 

 

 Den ska vara lätt att tömma och rengöra. 

 

 Hur placeringen påverkar kriterierna. 

 

 Vilka av kriterierna ovan anser ni vara de viktigaste aspekterna vid inköp, samt vad grundar 

sig detta på? 

 

 Hur resonerar ni angående tillgängligheten för pantinsamlare på gatan? (Exempelvis om det 

finns pantrör för att underlätta för dem?)
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 Övriga egna tankar kring ämnet: 

 

Tack på förhand för svar. 

Hälsningar 

Johan Olsson 

Stefan Ericsson 

  



Bilaga C - Mailsvar från Mats Holmström från Luleå kommun 

1 (2) 

 

 

 

 

“Hej! 

Utseendet på papperskorgar är ett viktigt kriterium när det kommer till papperskorgar på ”isolerade” områden 

med en genomtänkt gestaltning som ex torg och parker. 

Där har ofta arkitekten önskemål om vilket typ av korgar som skall användas. Innan allt projekteras och byggs 

sker det dock alltid en diskussion med oss om bland annat funktionalitet och vad som är rimliga kostnader. 

Vid ren mängdplacering av korgar längs exempelvis GC-vägar spelar gestaltningen mindre roll. Där är enkel 

tömning och låg inköpskostnad de viktigaste kriterierna. 

En diskussionsfråga som ofta kommer upp är om korgarnas färgsättning ska vara väl synlig eller ”försvinna” i 

miljön. Min egen åsikt är att en väl gestaltad korg gärna får synas och är ett betydligt trevligare inslag än 

skräp som slängts på backen för att någon inte sett en papperskorg vid en snabb överblick. 

Priset kan variera stort. De mängdkorgar som jag nämner ovan kan gå på runt 1500 kr medan unika korgar till 

exempelvis ett nytt torg kan tillåtas kosta uppåt 9000 kr. 

 Det är svårt att säga något specifikt krav på storlek men som exempel så är vi just nu i färd med att byta ut de 

flesta av sopkorgarna på Storgatan eftersom de på 70 liter som sitter där idag är alldeles för små i förhållande 

till hur ofta vi hinner tömma dem. 

På väl besökta platser som i centrum, parker m.m. är runt 150 liter en ganska bra mängd. 

Vi har i dagsläget en solcellsdriven självkomprimerande korg på test på Storgatan. Den rymmer 500-750 liter 

då den kan komprimera sin egen kärlvolym 5-7 ggr. En sån lösning är dock i dagsläget bara något som kan 

tänkas användas på platser med väldigt mycket skräp för att slippa strössla med korgar. Detta bland annat för 

att den kostar ca 40 000kr i inköp. 

 Materialval har mycket att göra med platsens gestaltning. På Södra hamn har vi betong t.ex. Det viktigaste är 

att det är ett material som inte rostar eller har en ordentlig rostskyddsbeläggning. Rost har vi haft problem 

med på korgarna på storgatan. 

 Lokal produktion är helt klart något eftersträvansvärt men då inköpen inte är något vi gör dagligen och efter-

som vi omfattas om lagen om offentlig upphandling så är det ett svårt kriterium att få uppfyllt.  

Skydd mot vandalisering är också helt klart eftersträvansvärt. Största problemet är klotter, så en svårklottrad 

eller lättbytt/rengjord yta kan spara mycket pengar i slutändan.  

Enkel tömning är något som prioriteras väldigt högt. Då de som tömmer korgar ibland kan tömma uppåt hund-

ra korgar på en dag så kan svårigheter med tömning bli ett arbetsmiljöproblem med belastningsskador som 

följd. 

Placeringen påverkar (utöver det utseendemässiga) vilken typ av korg som är lämplig. 

Låg tröskel på dörren skapar öppningsproblem under vintern när snön går för högt upp.

Perforerade korgar har skapat problem i populära hundstråk under vintern då hundar har rastats mot korgarna 

och medfört att påsarna frusit fast i gula isblock i botten på korgen. 
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Möjlighet till att slänga sopor från flera håll är önskvärt där man kan passera på flera sidor av korgen. 

Prio ett är att korgen är funktionell och tydlig i sitt syfte vad gäller både slängning och tömning skräp. 

Ergonomin skall vara god för de som tömmer korgen. Att öppna för att tömma får gärna gå enkelt med hands-

kar så dessa inte behöver tas av när man tömmer korgar under den kallaste vintern.  

När vi beställt nya korgar till storgatan så har ett krav varit att alla korgar ska ha ”pantamerarör”. 

Dessa kommer dock vara monterade i sidan av korgarna.  

Övrigt: Då vi gjort skräpmätningar i centrum tillsammans med SCB har det visat sig att runt 90 % av antalet 

skräp som ligger på backen är fimpar. Detta har medfört att korgarna till storgatan kommer ha integrerade 

askoppar i locket för att se om det ger någon förbättring.  

Glad påsk!” 
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Intervju den 31 mars 2015 med Adam Holmberg och Krister Rydberg från Kalix kommun. 

 

● Bra och dåliga egenskaper med de befintliga papperskorgarna idag? (varför) 

Bra: 

- “Tak” med lagom stor öppning. 

- Man kan vända på soptunnan när den sitter fast i stolpen, med det undviker man tunga lyft. 

- Papperskorgarna av plåt är lättare att rengöra 

 

Dåliga: 

- De som har en nätutformning i plåt är dåliga eftersom att det kan komma in vatten och snö som sedan 

fryser och soppåsarna och skräpet fastnar. 

- Lock som är för svaga kan folk lätt bryta sönder 

- Papperskorgarna som är i trä är det fler som klottrar på, det är svårare att rengöra de i trä. 

- Dagens papperskorgar har för tunn plåt så det händer att folk sparkar in dem så att de inte går att an-

vända. 

- I de papperskorgar som har stor öppning är det vanligt att folk slänger sina egna sopor samt att det 

kommer in mer snö och regn. 

 

● Hur töms och rengörs papperskorgarna idag? (Möjlighet till observation?) 

På tre olika sätt: 

- 1. De som är fast i marken öppnar man en lucka framtill och tar ut påsen rakt ut. 

- 2. De som sitter på stolpar och har ett lock man kan öppna, så tar man påsen rakt upp. 

- 3. De som sitter på stolpar och man vrider åt sidan så att skräpet faller ut. 

 

● Vilka redskap används för att tömma och rengöra papperskorgarna? 

- För papperskorg 3 krävs det ett litet verktyg som man för in under ifrån och bockar ut en spärr. Då 

kan papperskorgen rotera kring horisontalaxeln 

 

● Påverkar väder och årstid ert arbete? (exempelvis någon skruv som kilar fast) 

- För papperskorg 3 påverkar inte väder spärrens funktion. 

- För de papperskorgar som har en nätstruktur kan det däremot komma in vatten och snö vilket kan 

medföra att påsarna och skräpet fryser fast. 

 

● Hur ofta tömmer ni papperskorgarna? 

- Under vintertid tömmer vi till och från, om man ser att en papperskorg är full så tömmer man den och 

åker hela rundan. 

- Under sommaren töms papperskorgarna regelbundet två gånger i veckan 

-  

● Hur vet ni att de ska tömmas? 

- Under vintertid så kan man se själv att det behövs, eller så ringer folk in och meddelar att det behövs 

tömmas. 

- Under sommaren så töms papperskorgarna regelbundet. 
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● Har ni någon föreskrift angående vikt vid lyft?

- De allmänna reglerna och lagarna för tunga lyft. 

 

 

Frågor som tillkom under intervjun: 

● Har ni något eget önskemål på utformning av framtidens papperskorgar? 

- Vi hade gärna haft lite tjock plåt så att det blir svårare att sparka in papperskorgarna. 

- Dränering i botten av papperskorgen så att vatten och vätskeansamling från soporna kan rinna undan 

istället för att stanna kvar. 

- Vi ser gärna att det blir lättare att tömma samtliga papperskorgar, gärna med någon smidig funktion 

där man inte behöver utföra tunga lyft. 

 



Bilaga F - Bilder från observationer 

1 (2) 

 

 

 

 
 

 

 
 



Bilaga F - Bilder från observationer 

2 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilaga G – Behovsanalys i sin helhet 

1 (2) 

 

 

 

Behovsanalysen är en sammanställning av de olika behov som har identifierats ifrån intervjuer, observationer 

och enkäter. Totalt identifierades 15 behov som på ett eller annat sätt påverkar papperskorgar. Dessa kunde 

senare användas för att skapa en kravspecifikation. 

Behov Anledning 

Dränering När det regnar eller bildas vätskeansamlingar från 

skräp så är det viktigt att det kan rinna undan så att 

det inte samlas i papperskorgen. 

Tjockt material I dagsläget händer det ibland att papperskorgarna 

sparkas in på grund av för tunt material. Detta vill 

de undvika genom att ha ett tjockare material som 

tål sparkar. 

Lagom stor öppning Vid för stor öppning kan folk slänga sina hushålls-

sopor vilket har hänt. Det kan även komma in mer 

regnvatten.  

Vid för små öppningar är det svårt att slänga 

skräp. 

Ej nätmönster När det finns ett nätmönster på papperskorgen så 

kan det komma in regnvatten och smuts som fast-

nar i papperskorgen. När detta fryser så fastnar 

påsen och det går ej att tömma papperskorgen. 

Tak Det finns ett tydligt behov av att det ska finnas ett 

tak till papperskorgen så att den inte fylls med snö 

och regnvatten. 

Plåt och ej trä Ur rengöringssynpunkt så är det lättare att ta bort 

klotter från plåt än trä samt att det är betydligt 

vanligare med klotter på papperskorgarna av trä. 

Även vanlig rengöring är lättare på plåt. 

30-40 liter Dagens papperskorgar klarar av ungefär 30-40 

liter och det är lagom stora påsar för att man ska 

klara av att tömma på dem egen hand. 
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Papperskorg med snurrfunktion De roterbara papperskorgarna medför ett enkelt 

sätt för tömning som inte kräver obekväma lyft. 

Helst inte lock Lock kan ofta vara offer för vandalisering när de 

ger bra greppmöjligheter för att böja och bryta. 

Ska finnas möjlighet till fästning på flera tjockle-

kar på stolpar 

Stolpar tillverkas ofta i olika dimensioner och 

papperskorgen ska kunna fästas på samtliga. 

Plats för skräp Antingen att de töms oftare eller att det finns plats 

för mer skräp i varje papperskorg. 

Meddela för tömning Det finns ingen information om vem man ska 

kontakta när papperskorgen är full idag. Det finns 

dock ett behov att vilja hjälpa till. 

Integrerat pantrör Det finns flera olika behov av att ha ett integrerat 

pantrör, dels för pantinsamlare men även för de 

som inte vill slänga panten i en papperskorg. 

Dessutom är det bättre för miljön. 

Mindre fimpar på marken Det finns en äckelkänsla kopplat till detta beteen-

de. 

Inga askkoppar på papperskorgarna Det finns en oro om att det då kommer att stå rö-

kare vid papperskorgarna, vilket kommer att för-

sämra miljön för de andra. 

 

 

 



Bilaga H – Alla idéer från den kreativa metoden slumpen 

1 (2) 

 

 

 

1. En cylindrisk papperskorg med orangea rombollar. 

Den har någon form av sugförmåga för att kunna 

fånga in skräpet. Papperskorgen ska expandera vid 

midjan och när materialet nått en viss töjning så sä-

ger sensorn till att man ska komma med sin inverte-

rade lövblås och tömma papperskorgen. 

 

 
2. En pyramidformad papperskorg som har någon 

möjlighet till växtlighet på toppen. För att slänga 

skräp lägger man det i en skopa bredvid papperskor-

gen som lyfter upp och slänger skräpet i en av sidor-

na på pyramiden. När den är full skickas ett sms till 

en dator som då automatiskt vrider pyramiden i linje 

med centraldammsugarmunstycket. 

 

 

3. En stenhård kub på marken som är öppen som ett 

fotbollsmål, man slänger skräpet genom att lägga det 

på marken och sparka in det. Där komprimeras det. 

En sensor säger till när den är full. För att tömma 

viker man undan taket och lyfter upp den komprime-

rade skräpkuben. 

 

 
4. En konformad papperskorg med en tratt ovanför 

med tillhörande rännor. Skräpet läggs i rännorna och 

det glider ned i papperskorgen via tratten. Pappers-

korgen roterar hela tiden för att maximera utrymmet. 

Vid full trycks en knapp ned och papperskorgen slu-

tar snurra, då får sophämtarna nys om detta och åker 

dit med sin lastbil med sugmöjligheter. Den kopplas 

fast på papperskorgen och slås på. De orangea insla-

gen kommer att skrika KALIX! 

 

 



Bilaga H – Alla idéer från den kreativa metoden slumpen 

2 (2) 

 

 

 

5. Det går ej att slänga skräpet på vanligt sätt, det 

kommer att krävas ett trickshot (plattor för vallning, 

eller en mekanisk konstruktion). När det hela är över 

kommer skräpet bara att ligga där och när den är full 

känner en sensor av det och den töms då genom att 

vrida på den. Den kommer att vara cylindrisk och 

blank. 
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Idé 1  

● Sfärisk 

● Fotbollsmönster 

● Det ska finnas ett tak 

● Modulbaserad 

● Gå att rotera 

● Rotera automatiskt 

● Sitta fast (Ej hänga löst) 

● Metallfärgad 

● En lätt orange rand runt hålet så man ser 

vart man ska slänga 

● Äggtömning 

 

Idé 2  

● Liggande cylinder 

● Möjlighet att rotera 

● Komprimerande kolv 

● En del av glas 

● Tömmas i ena änden av cylindern 

● Det ska finnas någon typ av informations-

ruta 

● Kolven sköts av en knapp som också hjäl-

per till vid tömning 

● Några cm från icke-tömnings-kanten finns 

ett ovalt hål med lutning av 45 grader. 

● Den ska vara guldfärgad 

● Den ska vara placerad på en egen stolpe 
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Idé 3  

● Oval extrude 

● Tak i samma form och “halv äggskal for-

mat” 

● Orange bakgrund med en formad metall 

utanför. 

● Metallens form ska då vara löjromsinspi-

rerad 

● Metallen ska ha svart lack 

● Hela ovansidan är ett hål 

● Den ska vara möjlig att placera på lykt-

stolpar också 

● Metallaskalet utanpå öppnas som en dörr 

och innerkorgen viks ut vid tömning 

● Integrerat pantrör på sidan 

● Den ska ha tre innertunnor för sortering 

 

Idé 4  

● Upp och ned vänd pyramid 

● Botten är öppen (fast tvärtom eftersom 

den är upp-är-ner) 

● Taket är en upp-är-upp pyramid 

● På insidan av taket sitter lampor (lysdio-

der) som lyser där man ska slänga 

● Neddragen dragkedja på det yttre skalet 

● “Svävande” tak som inte sitter fast i själva 

papperskorgen 

● Taket kan föras uppåt och då förs automa-

tiskt innerkorgen upp och vinklas framåt 

● När den har vinklats upp så tar man ur på-

sen 

● En färgkombination med orange, marinblå 

och vit 

● Taket ska ha ett handtag med former av 

bandyboll 

 

 

 

 

 


