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Sammanfattning

Målet med detta projektarbete har varit att utveckla och förbättra den 
papperspåse  för  organsikt  avfall  som  används  idag,  och  på  så  sätt 
motivera  användare  att  källsortera  i  högre  grad.  Detta  är  del  av  de 
åtgärder i regeringens förslag om ett minskat utsläpp av koldioxid som 
på längre sikt innebär att Sveriges fordonsfotta ska vara helt oberoende 
av fossila bränslen. Projektarbetet har till viss del baserats på tidigare 
förstudier och rapporter, men framför allt på designmetodik i form av 
användarstudier,  intervjuer  och  analyser  av  dessa  uppgifter. 
Utvärdering av det befntliga systemet för sopsortering  har visat att det 
fnns  ett  antal  problem  att  lösa.  Framför  allt  förståelse  av  påsens 
handhavande innefattar ett  fertal underliggande problem av vilka de 
festa har lösts. Intervjuer och studiebesök av de olika delarna i kedjan 
från produktion av påsen till användandet av den till sopinsamling har 
även gjorts för att få en förståelse för alla inblandade parter. Därefter har 
olika skissförslag tagits fram vilka har utvärderats och utvecklats till ett 
nytt koncept för hur en påse kan se ut och fungerar. En ny hållare för 
påsen har även tagits  fram då den befntliga hållaren inte upplevdes 
som  funktionell  eller  estetiskt  tilltalande.  Sammanfattningen  av 
projektet  är  att  en  bättre  påse  kan  motivera  användaren  till  ökad 
sopsortering, men denna ökning inte räcker till då sopsortering handlar 
om mer än organiskt matavfall.
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Abstract

The goal of this project was to develop and improve the paper bag of 
organic waste that is currently used, and thus motivate users to sort 
more. This is part of the measures in the Government's proposals for a 
reduction in carbon dioxide emissions in the longer term, Sweden's fleet 
of viechles will be completely independent of fossil fuels. The project has 
partly been based on previous studies and reports, but particularly in the 
design methodology in the form of user studies, interviews and analysis 
of these data. Evaluation of the existing system of waste separation 
have shown that there are a number of problems to solve. In particular, 
understanding of handling the paper bag involves several underlying 
problems, of which most have been solved. Interviews and various 
studies of different actions and events, from production of the bag to the 
actual use of the bag has been made to gain an understanding of all 
parties involved. Since then, various sketches produced which have 
been evaluated and developed into a new bag concept and how it might 
look and function. A new holder for the bag has also been developed 
when the existing holder is not perceived as functional or aesthetically 
pleasing. The summary of the project is that a better bag can motivate 
the user to increase waste separation, but this increase is not enough 
when waste collection is about more than disposal of food waste. 
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Förord

Stort tack till Per Sihlén och Cecilia Bjarnhagen som gjort detta projekt  
möjligt och framför allt till IDAG Designstudio för deras tålamod.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Sundsvalls kommun har beslutat att bygga ett verk för framställning av 
biogas i Korsta strax utanför Sundsvall. Detta för att uppnå regeringens 
mål att minska utsläppen av koldioxid i landet. Försök har inletts med 
sopsortering i  ett  par  områden i  Sundsvall,  både  i  villaområden och 
ferfamiljsboenden, och tanken är att samtliga hushåll i kommunen ska 
börja sopsortera i större grad innan 2012, och framför allt med fokus på 
organiskt  avfall. För  att  nå  regeringens  miljömål  ska  Sundsvalls 
kommun sopsortera organiskt matavfall i större grad. I dagsläget fnns 
ett  sopsorteringssystem som behöver  förbättras  för  användaren,  med 
papperspåsen som fokus. Detta ska göras under perioden januari – maj  
2011, med industridesign som arbetssätt, vilket innefattar både projekt- 
och  designmetodik.  Målet  är  att  ta  fram  en  förbättrad  och  mer 
lättanvänd papperspåse och samtidigt  uppfylla de krav som fnns på 
dagens  påse.  Det  fnns  ett  antal  intressenter  i  projektet  bland  vilka 
producenter  av  papperspåsar,  Sundsvalls  kommun  samt  MIUN  kan 
nämnas. Beställare av projektet är Sundsvalls Sophanteringsbolag Reko 
och de kunder man vill  nå är så många som möjligt av kommunens 
invånare.



1.2 Vision och övergripande syfte 

I ett samhälle där vi konsumerar mer och mer fnns förhoppningsvis en 
önskan om att lämna så lite spår i form av åverkan på planeten som 
möjligt. Om detta projekt slår ut väl kan det vara ett steg i rätt riktning  
både  vad  det  gäller  avfallshantering  och  källsortering  men  även 
gällande framtidens fordonsbränsle och utsläpp.

Projektets  övergripande  syfte  är  att  uppnå  de  mål  regeringen  har 
föreslagit om minskat koldioxidutsläpp. där bland annat ett mål är att 
samtliga  Sveriges  fordon  ska  drivas  med  andra  alternativ  än  fossila 
bränslen, senast år 2030.



1.3 Bakgrundsmaterial och teori

En förstudie av soppåsen och sopsystemet har gjorts av företaget Noida 
där ett fertal problem med dagen påse listats och dessa har utgjort en 
stomme till  den  aktuella  problemformuleringen.  Förstudien har  även 
bidragit  med bakgrundsfakta  om biogas-framställning såväl  som hur 
marknaden ser ut inom området

Ett  antal  rapporter  i  ämnet  har  också  tagits  fram för  Avfall  Sveriges 
räkning.  Av  dessa  har  två  använts  som informations-källor  till  olika 
problem.  Den  ena  om  förslutning  av  soppåsar  och  den  andra  om 
gasemission vid förslutna respektive öppna sopsystem. Dessa bifogas 
som bilagor.

Identiferade problem i förstudien som valts att undersöka vidare:

- samhörighet påse/hållare

- förslutning

- rädsla för läckage, materialets egenskaper ej tydliga

- placering av hållare med påse

- genomträngning av fett och vätska



1.4 Konkreta och verifierbara mål

Rapportens syfte  är att  svara på frågan:  Går det  att  utveckla en mer 
lättanvänd soppåse för insamling av organiskt avfall? Hur skulle den se 
ut och går detta att uppnå med hjälp av industridesign, det vill säga 
med hjälp av analys av dagens soppåse och utveckling av denna?

1.5 Avgränsningar
 

Då påsens grafska information är en del i ett större arbete, där utskick  
till hushåll och webb ingår och skall samverka, har begränsningar gjorts 
på  denna del  av  arbetet.  Det  bör  understrykas  att  grafken fyller  en 
viktig funktion och kan vara av intresse i ett fortsatt projekt.



2 Metod

En sammanställning av problem fanns redan efter förstudien och för att 
bilda en uppfattning om hur dessa upplevs och om det kan fnnas andra 
problemtyper  har  empiriska  studier  av  nuvarande  påse,  analyser  av 
befntliga  anordningar  för  sopsortering  och  sophantering  gjorts. 
Tillvägagångssättet har varit intervjuer och diskussion med olika typer 
av användare, men även studiebesök och diskussioner med fastighets-
skötare,  producenter  av  papperspåsar  samt  sopbilsförare.  Denna 
information  har  analyserats  i  olika  steg  och  lett  fram  till  en 
problemutvärdering och ett antal olika punkter som bör lösas och har 
således  blivit  grunden  till  en  kravspecifkation.  Dessa 
undersökningsmetoder  och  analyser  kommer  att   sammanfattas  och 
presenteras i detta kapitel.



2.1 Målgruppsanalys

Analys av de olika målgrupper resulterade i en huvud-målgrupp och en 
sekundär  målgrupp  vilka  har  använts  som  bollplank  både  vid 
problemanalys och vid utvärdering av prototyper. Till huvudmålgrupp 
räkans  de  som  använder  systemet  för  andras  räkning,  till  exempel 
småbarnsföräldrar.  Den  sekundära  målgruppen  är  i  stort  sett  övriga 
användare, men då en minskning av användandet hos de som inte äger 
sitt eget boende har observerats, kan dessa vara av intresse att försöka 
attrahera. 



2.2 Analys av befintliga system för sopinsamling

Det fnns två typer av påsar för insamling av matavfall, papperspåsen 
och en stärkelsepåse. Både papperspåsen och stärkelsepåsen är klassade 
som rötbara men då stärkelsepåsen  tenderar att fastna och i förtid slita 
ut  rötningsverken,  eftersträvas  användning  av  papperspåsar. 
Papperspåsen ser till  formen likadan ut hos samtliga påsproducenter 
men skiljer sig grafskt i olika kommuner i Sverige. 

En studie av ett fertal utrymmen där sopinsamling sker idag visar att 
det  i de festa fall är väldigt ont om plats, framför allt under diskbänken 
där avfallet  nästan uteslutande insamlas.  I  fera fall  där den den nya 
påsen och hållaren användes fck inte dessa plats utan hamnade ofta på 
diskbänken. 



2.3 SWOT-analys

En SWOT-analys har gjorts för att få en överblick av påsens 
fördelar, nackdelar, möjligheter och hot.



2.4 Medåkning sopbil

Medåkning under en dag i januari för att i första hand titta på problem 
med  fastfrysning  i  sopkärlen.  Detta  problem upp-kommer  främst  då 
varma och fuktiga sopor slängs direkt i kalla soptunnor varpå kondens 
bildas och sedan fryser. Det kan också uppkomma vid väderomslag från 
kallt blir milt och sedan fryser på igen. Detta händer med alla typer av 
soppåsar såväl papper som plast men papperspåsarna kan rivas sönder 
då  de  frusit  fast  till  skillnad  från  de  av  plast.  Detta  kan  motverkas 
genom att lägga en tidning i botten av soptunnan. Vidare kan det kan 
det  frysa  fast  om det  läcker  ut  avfall  från påsarna men det  inträffar 
nästan bara om påsarna är överfulla. Av cirka 120 soptunnor fanns en(1) 
soppåse som var felsorterad och Mattias Hallén tror att det berodde på 
att någon annan än användaren i fråga använt soptunnan.

Tre  olika  personer  tillfrågades  under  dagen  och  ingen  upplevde 
problem  med  fastfrysning,  och  av  dessa  sorterade  två  av  dessa  sitt 
avfall.

Under  dagen fanns  inga  soptunnor  där påsar  som inte  lossnade vid 
normal tömning. Det bör påpekas att temperaturen vid tillfället var tio 
grader under fryspunkten  och varit   så i  fera veckor,  vilket  kan ha 
bidragit till det låga fastfrysningstalet.

...även plastpåsar fryser fast 
ibland...

Mattias Hallén, RAGNSELLS AB



2.5 Studiebesök SVENCO AB

SVENCO AB ligger  i  Märsta  i  utanför  Stockholm och  är  en  av fera 
producenter av papperspåsar och säckar i Sverige. De tillverkar bland 
annat  papperspåsar  av  den  typ  som  används  för  återvinning  av 
organiskt  avfall.  På  en  åtta-timmars  arbetsdag  producerar  SVENCO 
drygt 33 000 påsar av den aktuella typen men då är inte kapaciteten fullt 
utnyttjad. Syftet men besöket var att få en inblick i produktionsförloppet 
och diskutera idéer med produktutvecklare Greger Wallin. 

Som sammanfattning av besöket kan sägas att det är möjligt att tillverka 
en påse med i stort sett vilka funktioner som helst, men detta kräver en 
ny produktionslinje  vilket  i  dagsläget  inte  verkar  intressant,  då detta 
innebär  stora  investeringskostnader.  Detta  då  Svenco  tycker  att  den 
befntliga påsen fyller sitt syfte och fungerar väl. De var dock positiva 
till tydligare instruktioner och mer grafk på påsen då detta är det minst 
kostsamma ingreppet på produktionen.



2.6 Empiriska tester befintlig påse

Olika empiriska tester av den befntliga påsen har utförts och slutsatsen 
av  dessa  är  att  om påsen  inte  utsätts  för  onormalt  handhavande  så 
uppfyller  materialet  de  egenskaper  som  önskas,  men  då  påsens 
konstruktion  inte  tillåter  ett  ultimat  handhavande  måste  påsen 
konstrueras annorlunda. 

2.6.1 Vatten

Test vatten

tom påse, 3 dl vatten
-efter 1 min   - bildas en vattendroppe under påsen(hägandes i botten)
-efter 5 min   - droppen hänger kvar. inget övrigt läckage, påsen mjukare 
men häller tätt
-efter 10 min - droppen har släppt och ny har bildats, 
                        - små vattenfäckar på påsens yta, inget direkt läckage 
                        - påsen lyfts upp, häller tätt
                        - påsen töms, limfogen i dåligt skick men relativt tät
                        - fylls på nytt, läckage vid limfogar kommer direkt, påsen 
mkt slitstark men inte tät

     
Slutsats: 
Håller tätt under optimala förhållanden, dvs om ingen beröring av 
påsen sker- ORIMLIGT, men det är också i det närmaste otänkbart att 
man häller i enbart vätska i en riktig situation. Den svaga länken är 
limfogen men pappret håller 



2.6.2 Fett

Test fett 1

påse, blandat avfall ca 3 liter, i hållare
- fettfäckar över i princip hela botten
- relativt tätt men fett tränger igenom pappersytan på vissa ställen- ger 
nästan inga fettfäckar på nytt material(påse)
- påsen blir mjukare men känns inte lika skör som den torra

Slutsats: 
Fettet syns och  fäckar av sig i extrema fall, annars mest visuellt 
störande

Test fett 2

påse, matolja 2 dl
- fettfäckar över hela botten
- relativt tätt men fett tränger igenom pappersytan - ger fettfäckar på 
nytt material(påse) efter ca 15 minuter

Slutsats: 
Både påse och limfogar håller, men vid stora mängder fett så tränger det 
igenom pappersytan och ger fäckar på material som kommer i kontakt 
med påsen.



3.6.3 Bottentest

Test övrig yta i stället för hållare

påse, blandat avfall , på diskbänk(något räfflad) under tre dagars tid.

Slutsats: 
Så länge påsen inte står i kontakt med vätska underifrån(vilket jag 
utsatte påsen för efter tre dagar) så upplever jag inga nämnvärda 
problem utöver de som framkommit vid övriga försök. Dvs, känns 
slitstark och tålig.



2.6.4 Mögel, röta

Test Mögel (ruttet avfall)

Påse i hållare, rutten avokado 

-En dålig avokado gav fäckar på påsen direkt och redan efter 10 timmar 
började mögel bildas och tränga igenom påsen. påsen fortfarande 
slitstark men testet avbröts här då påsen hade fått tydliga  skador 
(angrepp av mögel).

Slutsats: 
Påsen mycket känslig för mögel som i sin tur tränger igenom pappret 
som dock bibehåller sin styrka.



2.6.5 Bottenvolym på hållare 

Test Hållare 

Hållare, vatten

-1 dl vätska ryms mellan luftspalterna

slutsats: 
Om ett större läckage inträffar, rinner det lätt utanför hållaren då 
bottensidorna inte är speciellt höga.



2.7 Användarstudier



2.7.1 Analys handhavande befintlig påse

Användartester på befntlig påse och hållare har gjorts där  en panel 
testat  olika  moment  rörande  handhavande  av  påsen,  enligt  följande 
ordning:

- utvikning av påse

- montering av påse i hållare

- nedvikning av kant på påse

- förslutning av påse

- grafk samt instruktioner

En  sammanfattning av  testsvaren  visar  att  de  festa  problem  kan 
kopplas  till  montering  av  påsen  i  den  avsedda  hållaren.  Påsen  och 
hållaren  tycks  inte  passa  ihop  och  påsen  går  ofta  sönder  när  man 
försöker vika ned kanten på påsen. Detta görs för att få stabilitet då den 
upplevs vara för hög och vinglig för att passa med hållaren. Att påsen 
saknar  en  tydlig  botten  försvårar  utvikningen  och  fera  testpersoner 
ifrågasätter  detta.  Av  de  testpersoner  som  tillhörde  målgruppen 
föräldrar fanns önskemål om funktioner som håller påsen uppspärrad. 
Förslutning av påsen  fungerar bra så länge påsen inte är fylld över det 
på utsidan av påsen markerade strecket, vilket inte  syns från insidan. 
Övrig  grafk  upplevs  som  nödvändig  men  önskemål  fnns  att 
informationen kan vara tydligare. Framför allt vill man veta när det är 
dags att byta påse.



2.8 Studiebesök och diskussion, fastighetsskötare 
Mitthem

På Alnö utanför Sundsvall  har man använt  systemet i  ett  års tid där 
Peter  Roemmelt,  fastighetsskötare  ör  hyresvärden  Mitthem,  har  följt 
utvecklingen av systemet sedan det introducerades. Roemmelt säger att  
systemet fungerar i teorin men i praktiken används påsarna i mindre 
utsträckning. Det som tar mest plats i sopsorteringen är förpackningar 
av kartong och plast, och det beror på att  hyresgästerna tycker att det är 
besvärligt att använda påsen och man inte ser ett ekonomiskt resultat av 
sorteringen. 



2.9 Aktivitetsanalys

En aktivitetsanalys, med fokus på vilka problem som anses viktiga av 
användaren, har utförts och de olika momenten är följande:

1 - montering av hållare

2 - placering av hållare

3 - påse i hållare - utvikning 

4 - matproduktion - skal mm

5 - annan placering än under diskho

6 - skrapa tallrikar

7 - fka, frukt kaffeflter mm

8 - överfyllning av påse

9 - förslutning av påse

10- tömma hållare 

11- sopinsamling

12 - rengöring hållare

De tre  moment som ansågs viktigast av användaren är:

3 - påse i hållare - utvikning 

6 - skrapa tallrikar

8 - överfyllning av påse



2.10 Förslutning av påsen

Flera tester och försök har gjorts för att lösa förslutningsproblemet av 
påsen. Olika typer av vikningar och perforerade lösningar har testats. 
En  expert  inom  japansk  pappersvikning  har  konsulterats,  men  då 
problemen med förslutning i stort sett försvinner om påsen ej överfylls,  
har fokus lagts på att lösa problem med överfyllning istället.



2.11 Analys metodavsnittet

De  olika  empiriska  tester  av  den  befntliga  påsen  har  utförts  och 
slutsatsen  av  dessa  är  att  om  påsen  inte  utsätts  för  onormalt 
handhavande så uppfyller materialet de egenskaper som önskas, men 
då  påsens  konstruktion  inte  tillåter  ett  ultimat  handhavande  måste 
påsen konstrueras annorlunda. I övrigt kan sägas att påse och hållare 
inte  kommunicerar.  Påsen  är  inte  intuitiv  och  är  otydlig  i  fråga  om 
materialets  egenskaper.  Påsen  kräver  ett  enklare  handhavande  och 
användarstudierna pekar på att  även hållarens design bör ses över.  De 
slutsatser som dragits av de empiriska testerna har sammanställts till en 
lista  över  problem  som  bör  åtgärdas  och  har  utgjort  grund  till  de 
kravspecifkationer som presenteras i kapitel 3. 



3 Kravspecifikation

De krav som ställs på en ny påse är många och då påsen samverkar med 
en hållare är det viktigt att dessa går hand i hand. Det resulterar i två  
separata kravspecifkationer med olika problem som bör lösas , en för 
påsen och en för hållaren.

3.1 Kravspecifikation påse

Måste

- vara intuitiv

- enkel att veckla ut

- enkel att montera i hållare

Bör

- passa hållare

- motverka överfyllnig

Önskvärt

- enkel att försluta

- framhäva befntliga materialegenskaper

- samhörighet med hållare

- minimera oljud



3.2 Kravspecifikation hållare

Måste

- förenkla montering av påse

- enkel att fytta

. medge lufttillförsel till påse

- enkel att rengöra

Bör

- enkel att montera

- samla upp eventuellt läckage

Önskvärt

- estetiskt tilltalande

- samhörighet med påse



4 Lösningsalternativ 

Ett fertal olika testmodeller har framtagits av både hållare och påse och 
som i sin tur utvärderats av tidigare testpersoner och av kollegor och 
andra designer. Skissverktyg har varit papper och penna, sax, lim, tejp, 
kartong  samt  digitala  skisser.  Dessa  skissförslag  har  utvärderats  och 
kommenterats, bland annat av de användare som testat den befntliga 
påsen och hållaren.

4.1 Skiss påse

4.1.1 Skiss grafik insida av påsen



4.1.2 Skiss grafik utsida av påsen



4.1.3 Utvärdering och kommentarer

- Planbottentyp  viktig i stället för dagens påse med odefnierbar botten.

- Slitsad sida fungerar sämre. Intuitiv men går lätt sönder.

- Förvikt kant i ett steg går lätt sönder vid försluning.

- Förbigad vikanvisning för botten fungerar bättre än utan  men upplevs 
fortfarande svår att vika ut.

- Förvikt övre kant i två steg mycket bra. Lätt att öppna, tydlig gräns för 
överfyllning gör den lätt att försluta. Passar dagens hållare, men vore 
bra om den gick att hålla utspänd.

- Grafska element ger ökad trygghetskänsla av materialet. Framför allt 
hexagonmönster och mindre rutnätsmönster

- Grafk på utsida bör vara tydligare i form av bilder, då text tenderar att 
förbli oläst. En kombination av dessa vore att föredra..



4.2 Skiss hållare



4.2.1 Utvärdering och kommentarer

- Bra att man kan vika ner påskanten runt hållaren

- Ser ut som de passar ihop

- Bra om påsen går att fästa i hållaren



       5 Resultat

En påse med dubbelt förvikt öppning och plan botten. Det inre vecket 
ger en tydlig markering när påsen är full, Detta här förstärkts med med 
ett  rutmönster  på  insidan  av  påsen  som sträcker  sig  från  botten  till 
gränsen för hur mycket avfall som för plats. Mönstret bidrar även till att 
pappersmaterialet upplevs starkare och minskar oron för läckage. Den 
nedvikta  kanten  av  öppningen  bidrar  med  stabilitet  och  underlättar 
förslutning, vilket har förstärkts både med grafk och tydliga greppytor. 
Utsidan  har  grafska  element  i  form  av  bilder  och  text.  Bilder  på 
kortsidorna och ena långsidan för de som inte kan, vill eller läsa den 
mer utförliga textbeskrivning av påsens handhavande som fnns på den 
resterande långsidan.  Påsen har i  utvikt  läge en form som samspelar 
med den befntliga hållaren och tillsammans upplevs de passa bättre 
ihop än tidigare.

Den hållare som tagits fram för att passa den utvecklade påsen har en 
form som tydligt talar om för användaren hur påsen monteras, håller 
den  uppspänd  och  på  sin  plats.  Hållaren  behåller  nödvändiga 
funktioner som lufttillförsel och fyttbarheten har ökats med det uttag 
för  grepp  i  hållarens  fram-  och  baksida.  Fästanordningen  för 
väggmontering  går  att  skruva  fast  men  är  även  försedd  med  en 
självhäftande yta. Hållaren är utformad utan fram- eller baksida för att 
upphängningen  ska  fungera  så  enkelt  som möjligt.  En  estetiskt  mer 
tilltalande hållare som är  enkel  att  fytta  in eller  ut  ur  köksskåp och 
rampljus efter behag.





       Diskussion  

Det  uppsatta  mål  att  utveckla  en  mer  lättanvänd  soppåse  som  i 
förlängningen borde öka insamlingen av rötbart avfall,  anser jag vara 
teoretiskt löst. Om detta fungerar praktiskt måste en större studie göras, 
där det nya konceptet testas under en längre tid. En slutsats som dragits 
är dock att  man behöver se över hela återvinningen hos hushållen,  i 
synnerhet angående de förpackningar som slängs och hur man antingen 
återvinner dessa eller hur man undviker dem i ett tidigare stadium.
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