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INLEDNING

På våren 1991 började det pratas om källsortering i stadsdelen Majorna i 
Göteborg. Jag var åtta år och mycket entusiastisk till förslaget. Nu skulle det 
äntligen bli en lösning på världens alla miljöproblem! Föga anade jag hur många 
gånger jag skulle sucka över kaoset under diskhon, eller svära över överfulla och 
illaluktande kärl.

 BAKGRUND

Under femtiotalet genomfördes dramatiska förändringar av de svenska köken. 
Professionella personer anlitades för att studera (då i huvudsak) kvinnornas 
rörelsemönster i köken. Bänk- och skåphöjder korrigerades till en mer 
ergonomisk höjd och köken planerades om för att passa de ”nya, moderna 
familjen”.1 Att mängden avfall skulle öka med ca femhundra procent2, samt 
att detta skulle komma att behöva sorteras har resulterat i att det idag saknas 
naturliga, tillräckligt stora utrymmen för avfallshantering i de allra flesta privata 
hushåll i Sverige. Många  lösningar har designats för att underlätta hanteringen 
av avfall. Det rör sig i första hand om olika sorters kärl,  men faktum kvarstår att 
även dessa måste placeras/förvaras någonstans. 

    PROBLEMOMRÅDE

Det finns uppenbara brister i designkunskaperna kring källsortering och 
marknaden ligger efter. Detta menar Håkan Wennersten som har arbetat i 
branschen i tjugotvå år. Problematiken verkar omfatta flera områden. Både 
motivationen att källsortera och kunskapen om dess fördelar är låg.3 De som ändå 
väljer att sortera möts av olika svårigheter. Främst handlar det om platsbrist.4 

1 Intervju med Håkan Wennersten, Regionchef STI 25/1 (intervjun finns nedtecknad i författa-
rens ägo)

2 Fakta baseras på en mätning gjord i Göteborg, Sundberg, J & Ekvall, T (2009) Avfallsmängder 
och Materialeffektivitet s. 1

3 Intervju med Håkan Wennersten, Regionschef STI 25/1 (intervjun finns nedtecknad i förfat-
tarens ägo)

4 Resultatet av en enkätundersökning gjord i samband med detta arbete. Redovisas under rubri-
ken resultat
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Flera försök har gjorts för att lösa problemen och underlätta sorteringen. 
IKEA har nyligen tagit fram en serie som monteras på väggen och 
rymmer olika volymer (bild 1). Ett annat exempel är den före detta 
Beckmans-studenten Johanna Strand som har, i samarbete med 
”Möbelriket” och ”Vi i villa”, designat ”Returhuva”. Dessa tyghöljen 
kan träs över papperskassar och göra att dessa passar bättre in i 
inredningsmiljöer (bild 2. För fler befintliga lösningar både för privata 
och offentliga miljöer, se bilagan sid. 1, 2, 3.)

AVGRÄNSNING

Källsortering är ett brett område som verkar i många led. Förutom själva 
sorteringsmomentet omfattar det bl.a. rengöring, hämtning, finsortering 
och ombearbetning.5 I den här studien ligger focus på privathemmet samt 
tömningsmomentet utanför detta.  Arbetet syftar till att underlätta för den 
grupp som självmant väljer att sortera sitt avfall.

5 Sopan, en kortfilm om återvinning, Enköpings Kommun, 2009 

1. Källsorteringssystemet Retur från IKEA    2. Returhuva av Johanna Strand
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Under arbetets gång tillkom ytterligare en relevant avgränsning.  Arbetet  
begränsades till att handla om att sortera de typer av avfall som har de 
största volymerna. Detta för att jag insåg att det var kring dessa de största 
problemen finns. Om volymerna tas omhand kommer detta att frigöra 
plats för befintliga, redan fungerande lösningar, för exempelvis kompost 
och brännbart avfall.

SYFTE OCH MÅL

Syftet är att detta arbete skall resultera i en artefakt som förenklar 
källsortering i privata hushåll i Sverige. Tanken är att produkten skall ta 
hänsyn till olika familjekonstellationer, vara lättanvänd och enkel/tydlig 
att förstå. Den skall genom materialval och framställningsprocess belasta 
miljön minimalt och dess design skall ha min personliga prägel.

FRÅGESTÄLLNING

Hur ser svenska folkets vanor kring källsortering ut? Hur utformas en 
produkt för att bäst underlätta källsortering i privathemmen? 

En inblick in under svenska diskhoar. Trångt, smutsigt och oorganiserat.
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TEORI OCH METOD

I ett tidigt skede läste jag History of Modern Design (2010): Den belyser den 
dynamiska relationen mellan design, tillverkning och marknadsföring och var viktig 
för att  få en större förståelse hur den ”verkliga” marknaden ser ut när en ny produkt 
skall formges. För att få perspektiv på hushållsdesignen genom tiderna har Hedvig 
Hedqvists bok Svensk form internationell design (2007) använts. Genom att studera 
de tydligaste trenderna under nittonhundra- och tidigt tvåtusental (såväl som de 
rådande) har jag försökt formge en produkt som inte är född ur någon specifik trend, 
utan snarare är oberoende av dessa (och därmed mer hållbar ur ett miljöperspektiv).      
    Min teori är att en attitydförändring måste till för att göra ett fenomen (i det här 
fallet källsortering) till norm. En attitydförändring hos allmänheten åstadkoms inte 
genom förmaningar och bannor. För att komma dit är jag personligen övertygad 
om att man måste gå vägen genom att skapa nya trender. Så länge källsortering 
associeras med någonting som tar tid och kraft och som en ”viss typ” av människor 
engagerar sig i, kommer det inte bli norm. Boken Grön kommunikation av Victoria 
Olausson har gett kunskap om hur man bygger ett starkt grönt varumärke utan att 
fastna i typiska klichéer. Många personer upplever svårigheter med att identifiera sig 
med människor som engagerar sig i miljöfrågor. Nidbilden av en ”miljömupp” eller 
”rödstrumpa” lever i allra högsta grad kvar (även om den på senare tid blandats upp 
med begrepp som ”eko-chic” och ”ekolyx”).6 Slutsatserna från dessa påståenden 
är att resultatet av denna studie (artefakten) behöver kommunicera hållbarhet, 
utan att bli en kliché av färger och former som idag av många förknippas med 
”flummighet”. Ledord för mitt fortsatta arbete är:

användarvänlighet/tydlighet•	
enkelhet•	
mobilitet•	
hygien/fräschör•	
tidlös/oberoende av rådande trender •	

6  Victoria Olausson, Grön kommunikation sid. 38
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Det praktiska arbetet har haft utgångspunkt i resultatet av 
undersökningar, samt handledning av olika fackpersoner.  
  För att ringa in problematiken och därmed skapa en 
utgångspunkt för det fortsatta arbetet svarade trettioåtta personer/
hushåll på tio frågor om sina vanor kring källsortering. Personerna 
är utvalda genom olika privata kanaler såsom telefonbok, 
e-postlistor, samt genom det sociala nätverket Facebook. Ålder, 
familjekonstellationer och bostadsform varierade kraftigt.  
Utifrån  svaren på enkäten, samt fortlöpande under intervjuer 
och handledningar sammanställdes funktionsanalys (se sid. 
6), användaranalys samt situationsanalys (se bilaga sidorna 4 
och 5). Metoderna för undersökningarna är hämtade ur Från 
datainsamling till rapport av Karin Dahmström (2011). 

Följande tio frågor ställdes:

Hur många personer finns i hushållet?1. 
Källsorterar du/ni?2. 
I så fall vad källsorteras?3. 
Varför/varför inte källsorterar du/ni?4. 
Vart förvarar du/ni er återvinning?5. 
Hur ofta tömmer du/ni återvinningen?6. 
Rengör du/ni soporna innan du/ni kastar dem?7. 
Tar du/ni med er kärlen hem igen, eller sorteras det i påsar 8. 
som kastas?
Försök att uppskatta förhållandet mellan dina/era sopor. Gör 9. 
en grov uppskattning i procent. Kika gärna efter ordentligt... 
Observera att det rör sig om volymprocent och inte om vikt
Tycker du att det finns några problem med källsorteringen 10. 
idag? Finns det något du tänker skulle kunna förbättras? 
Fundera gärna kring olika områden såsom utseende, 

användarvänlighet, hygien, rymlighet etc.
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Funktionsanalys 

Funktion     Anmärkning                         F-gräns  Klass 

  Sortera avfall       privathemmet   <1m2 
  Förenkla sophanteringen             olika fack  
  Öppna lucka         adekvat fack 
 Stänga lucka       adekvat fack 
 Passa inredning       kök, hall m.m. 
 Tömma fack        lyfta ur kasse 
 Rengöra botten    under/bakom själva lådorna 
 Rengöra Låda    torka ur/diska 
 Rengöra omkring    i rummet 
 Montera papperskasse   tom kasse i lådor. Krok? 
 Erbjuda handtag    öppning av lådor 
 Vara fuktspärrad    hela modulen 
 Passa 8−100−åringar   undersök nödv. kraft  vid full kasse 
 Passa olika familjer   undersök vanor 
 Vara säker     inte riva eller klämma 
 Handtag för papperspåsar  hänga upp på lådans insida 
 Handtag för plastspåsar   hänga upp på lådans insida 
 Kunna flyttas på    ha hjul 
 Inga vassa kanter    undvika att skära sig på 
 Ej smälla igen    oljud, undvika klämrisk 
 Vara exakt     Mått efter papperskasse 167x353x520 
 Tydlig     Undvika felandvändning 
 Skyddad botten    Undvika fuktskador 
 Ekologi     färg/materialval 
 Stoppa vid lämplig glipa  påsen ej faller ut 
 Skydd för plastpåse   ej rivas sönder vid urlyftning 
 Ha ventilation    ev kombinerat med dekoration 
 Ha ett möblerat uttryck   passa inredning 
 Undvika dålig lukt 
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RESULTAT AV 
ENKÄTUNDERSÖKNING SAMT 
AV DESIGNUNDERSÖKNING

Av de trettioåtta personer som svarade källsorterar tjugonio.  Nio av tio 
förvarar sin återvinning under diskbänken. Andra vanligt förekommande 
ställen är i garderober samt i papperskassar direkt på golvet. Behoven 
och/eller problemen varierade men två faktorer återkom kontinuerligt 
(oavsett hushållskonstellation). Dessa var; dålig lukt/läckage relaterat 
till komposten samt platsbrist (både för källsortering i sin helhet och i de 
enskilda kärlen). Den procentuella fördelningen mellan avfallet (mätt i 
volym, ej vikt) blev följande;

tidningar/ papper 25% •	
Kartong/papp  22%•	
Metall   5%•	
Plastförpackningar 15% •	
Farligt avfall  2% •	
Glas   9%•	
Kompost  25 %  •	
Pant   7%•	

Av dessa siffror drar jag slutsatsen att storleken på behållarna/kärlen/
facken  behöver skilja sig åt i storlek, även om variationerna är stora 
mellan  olika hushåll. Behållaren för metall bör exempelvis vara mindre 
än behållaren för papper! 
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Kommentarerna nedan är urval bland de inkommande 
svaren på fråga 10; 

Ibland känns det som om det “kostar mer än det smakar” ur •	
energisynpunkt. (Nina J)

Jag skulle vilja ha påsar i respektive “material” som gick att kasta •	
återvinningen i (Nina J)

Jag vill ha större förvaringskärl som inte blir fulla så ofta (Linn M)•	
Lukten i komposten är ett problem. Papperspåsarna på marknaden •	
läcker. (Fanny S)
Jag tycker det är tröttsamt att behöva diska återvinningen (Anonym)•	
Komposten möglar (Fanny T)•	
Sorteringen tar för mycket utrymme (Angelica E)•	
Ökad kunskap/information skulle öka min motivation (Anonym)•	

Jag tycker att plast är extra svårt att sortera (Anonym)•	

Svaren på denna undersökning varierade mellan hushållen. Det finns fler 
exempel på statistik som visar olika resultat om förhållanderna mellan 
mängderna avfall svenska folket slänger. Cirklarna nedan beskriver 
fördelningen på det avfall som samlades in i Vallentuna kommun (utanför 
Stockholm) under 2009 (bild 5), samt en mätning gjord av Malmö stad 
som används av företaget Sanox som arbetar med kompostering i stor 
skala (bild 6).  Det stora glappet mellan mätningarna skulle kunna bero 
på slumpartade eller, geografiska faktorer men också på ett glapp mellan 
det faktiska och människors idéer om sitt eget källsorterande.

5 6
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Den vanligast förekommande anledningen till att människor väljer att 
inte källsortera är enligt undersökningen det faktum att hyresvärden 
inte erbjuder möjligheten.  Av de hushåll som erbjuds möjligheten var 
det endast ett fall (av de totalt trettio som hade källsorteringsstation 
kopplad till bostaden) i undersökningen där familjen medvetet valt att 
inte källsortera (i detta fall rörde det sig om en ”princip”). Vissa personer 
upplever att de har för bråttom för att hinna rengöra avfallet och väljer 
därför att slänga det i soporna (trots att de har en källsortering).
 Två ytterligare faktorer till varför människor väljer att inte agera, 
trots varningar om allt mer växande miljöproblem är;7 tidsbrist samt brist 
på förutsättningar att agera (såsom företag eller politiker).

 

7 Enligt rapporten  Discovering the activation point, som organisationen Spitfirestrate-
gies tagit fram, sid. 18

SKISS/ ARGUMENT FÖR DESIGNLÖSNING

Utifrån mina frågeställningar (se sid. 3) inleddes den första skissfasen. 
Vart skall produkten placeras? Skall den vara massiv eller skall den gå att 
plocka isär? Skall den stå framme eller skall den monteras in? Skall den 
vara dekorativ eller diskret? Brainstormingen har varit en kontinuerligt 
pågående process, med sin början innan undersökningsfasen inleddes. 
Fler tidiga skisser finns bifogade i bilagan (sid 6 och 7). Av de olika 
tankarna valde jag ut skiss nummer 1 på sid 10 att arbeta vidare med. Att 
”möblera” med sitt avfall kändes nytt, spännande och praktiskt.
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Enkätundersökningen visade på att hela åttiotre procent (av de  som uppgett att de 
källsorterar) använder sig av kassar/påsar (av standardmodell från exempelvis Ica, Konsun 
och Willys)  för att sortera och bära ut soporna i.  Det framkom också att de allra flesta 
(sextionio procent) helst slänger avfallet i samband med att de lämnar hemmet. För 
att underlätta tömningen bör produkter därför inte innefatta kärl som måste bäras hem 
igen efter tömning.  Detta gör att det känns naturligt att måttsätta de största facken efter 
standardmåtten på en papperskasse. En vanlig papperspåse har följande mått; höjd 445 mm 
+ handtag 70 mm (totalt 515 mm), bredd 345 mm, djup 165 mm. För att få en känsla för 
storleken testade jag med  kassar av standardmått (se bild nedan). 
 Papperskassar togs fram i skala 1:5 för att få en förståelse för relationerna samt för 
att snabbt kunna skissa på en grundformation. Fler skisser finns i bilagan sid 8.
     Eftersom nittio procent av de tillfrågade (se resultat) förvarar källsorteringen 
under diskbänken verkade detta som det naturliga utrymmet att arbeta med, någonting 
som köksinredaren och yrkessnickaren Hjalmar Österberg fann sig starkt kritisk till.8  Att 
designa en insats som skall passa under diskbänkar är att modifiera för mycket. Måtten på 
underskåpen varierar kraftigt, diskhoar är olika djupa och rören är dragna på olika sätt i i 
princip varje kök
   Vid ytterligare en intervju med Håkan Wennersten, från FTI, poängterade han flera 
mycket betydelsefulla aspekter. Dels rutinerna kring kompost; den behöver finnas i 
anslutning till slasken, och måste därmed separeras från objektet. Håkan menar att det 
redan på marknaden finns otaliga, fungerande lösningar för kompostering. 
   Den huvudsakliga problematiken ligger i de ”stora” volymerna; papper, tidningar, 
plastförpackningar, glas och pant (se resultat från undersökningen). Det är denna typ 
av avfall marknaden är i behov av en lösning på. Detta gav mig en stor insikt i arbetet 
och fokus ”skalades ner” till att lösa detta (se avgränsning). En annan sak som Håkan 
poängterade var vikten av flexibilitet. Dagens hushåll har väldigt olika behov och deras 
avfall skiljer sig mycket åt. Friheten är en av de viktigaste aspekterna för att lyckas, tror 
Håkan. 
   En artefakt som rör källsortering måste  vara ergonomiskt anpassad för olika användare. 
En genomsnittlig man är 183 cm lång och en kvinna 167 cm. Enligt specialpedagogen 
Hedvig  Sandström är åtta år en ungefärlig ålder att kräva av ett barn att det hanterar 
källsorteringen på egen hand (inkl. rengöring, torkning, tillplattning och sortering), 
förutsatt att de fått träning på förskolan, i skolan och i hemmet. En genomsnittlig åttaåring 
är 132 cm, och spektrumet mellan projektets kortaste och längsta användare är således ca 
132 och183 cm. Nästa steg var att hitta rätt komposition mellan antalet lådor och fack, 
samt hur dessa bör placeras. Skissmodeller i olika varianter (där varje “enhet” var i skala 
1:10 till en “riktig” papperskasse inkl. handtag) togs fram, samt en “genomsnittlig” kvinna, 
en man och en åttaåring. Dessa testades i olika kombinationer (se  bild sid. 12, samt bilaga 
8 Intervju 2011-02-04 kl.11.30 (intervjun finns nedtecknad i författarens ägo) 
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sid. 9-10).
 Köksdesignern Liza Adeniji berättade i en intervju att hon under 
sina sexton år som köksdesigner aldrig stött på någon person/familj 
som letat efter en källsorteringslösning med endast ett fack. Det är 
alltid minst två som efterfrågas. Hon poängterar även att stabiliteten 
blir större, desto större yta modulen har. En stabil modul kommer 
att passa dem bättre som varken vill montera fast eller integrera 
någonting. En tredje aspekt Liza påpekade var att materialåtgången 
skulle minska avsevärd, ju fler kassar som ryms i en modul 
(eftersom det då blir färre ytterväggar). Modulens bottenyta 
kommer därför att utgöras av måtten på två papperskassar (167 
x 345 cm) stående parallellt mot varandra (se bild t.h.).
  I IKEAs små ”prydnadshem” (se bilaga sid. 11) fann jag 
många idéer om hur en produkt av den karaktär jag håller på 
att ta fram kan användas.  Skissmodeller i skala 1:1 testades 
i olika sammanhang (se bilaga sid. 12). Det blev uppenbart 
att en modul med höjden av endast en bärkasse skulle bli 
mycket mer användbar än en med två kassar på höjd. Den 
skulle, förutom att den gav en större valfrihet, kunna 
användas som extra sittplats samt avlastningsyta. Den 
skulle även bli mycket lättplacerad och kunna förvaras 
under bord, i garderober/skåp samt hängas upp på 

Modulen skulle kunna stå fristående eller 
användas som avlastningsyta           

Skissmodell i papper gömd i ett skåp
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designperspektiv).  Utifrån dessa togs fem ledord fram;

starka/klara färger•	
lekfullhet•	
överraskningar•	
detaljer•	
enkla linjer och former•	

Eftersom grundformen är relativt låst vid sin form och sina mått är det i 

väggen. 
Efter en föreläsning med H.C. Ericsson (grafisk formgivare), samt 
efterföljande handledning med Marie Sterte och Therese Engdahl, 
väcktes många tankar kring den personliga prägeln på slutprodukten. 
Vem är jag? Och hur uttrycker jag detta, utan att det på något vis 
gör produkten mindre effektiv? För att komma vidare i det tittade 
jag tillbaka på mina tidigare designarbeten som tagits fram under de 
fem år jag studerat och/eller arbetat med design. Jag har fotograferat 
design som tilltalar mig personligen (se bilaga sid. 13). Efter analyser 
trädde några röda trådar som känns typiska för mig som person (ur ett 

          “Steamliner” av Ulf Hanses för Playsam, 
                                       en personlig designfavorit. 

Keramikprydnad fån 2005. Egen design 
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detaljerna utrymmet att uttrycka min egen stil finns; Ben, ytor/struktur, 
handtag samt mönster kommer att sticka ut och göra produkten unik.
Håkan Wennersten poängterade vikten av enkel rengöring. I källsorterat 
avfall finns alltid en del fukt kvar. Detta kan leda till dålig lukt om inte 
möbeln rengörs grundligt emellanåt. För att underlätta detta skissade jag 
på uttagbara bottnar av plast i varje låda. Dessa skulle kunna fungera 
fuktspärrande och skapa cirkulation mellan botten och pappret.
För att minska skaderisken samt för att göra produkten ännu mer 
lättplacerad plockades handtagen bort och ersattes med hål. Dessa  
försågs i ett senare skede med färgglada skoningar. Skoningarna tjänar 
flera syften. De ger produkten ett unikt uttryck, fingrarna ett skönare 
grep  och skyddar från fukt och slitage. Benen ersätts med hjul för att 
underlätta städningen under modulen. (I ett senare skede byttes de bakre 
hjulen åter till ben. Detta för att modulen inte skall rulla när användaren 
drar i luckan för att öppna denna). 

PRODUKTION

      Skisser på handtagsutformning. Fler skisser, se 
bilaga sid. 14 
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Påtänkta huvudmaterial under processens gång var plast, metall och trä. 
Trä var det självklara förstahandsvalet med hänsyn till uttryck, miljö 
och ekonomi. Dock fanns det misstankar om att det inte skulle tåla den 
mängd fukt som produkten kommer att utsättas för. Detta dementerar 
dock träingenjör Josefin Nilsson, som menar att (lackat) trä lämpar 
sig utmärkt för användningsområdet och att det har hundraprocentig 
motståndskraft mot fukt. Köksdesignern Liza Adeniji, Always Kitchen. 
föreslår MDF som ett billigt och hållbart trämaterial. De trämaterial som 
var påtänkta var MDF, furu (massiv) och spånskiva. Detta med hänsyn 
till ekonomi, miljö och tillgänglighet. Jag gjorde en faktajämförelse 
samt olika tester av ovanstående material för att komma fram till 
vilket som var det rätta att arbeta med. Sammanställningen av denna 
undersökning finns bifogad i bilagan (sid. 15 och 16) och visar att MDF 
är det material som har störst hållbarhet samt tål fukt bäst av de tre. MDF 
är även smidigast att bearbeta och dessa faktorer tillsammans avgör 
materialvalet. För att fastställa metod och materialtjocklek gjordes olika 
typer av sammanfogningar. MDF-plattor i tjocklekarna 12 och 8 mm 
sammanfogades med skruv, träplugg, vinkeljärn och trälim. Slutsatsen 
av detta var att träplugg ger en större känsla av hållbar utvecklig samt är 
en hållfast lösning som är lätt att arbeta med. För att få känsla för vilken/
vilka tjocklekar MDF-skivorna skulle ha, behövde jag göra skalenliga 
tester.
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Själva öppningsmekaniken har kommit att bli en stor del av arbetet. Tanken har 
varit att det skall vara lätt och smidigt att öppna samtidigt som det är hållbart och 
genomtänkt. Idéerna har varierat mellan att ha spår (inspirerade av IKEAs Retur. 
Den enkla gångjärnsanordningen bygger på att lådan stänger sig själv, tack vare sin 
egen tyngd. Därmed behövs inget lås, endast ett handtag). (se bild sid. 2), kedjor 
samt gångjärn. 
    En aspekt  som kändes viktig var att kunna ta ut lådorna för att komma åt att 
rengöra bakom dessa. (Hela skissprocessen  på öppningsmekanismen finns bifogad 
i bilagan på sidan 17). För att vidare testa alla ergonomiska moment samt mått och 
öppningsmekanismer togs en modell fram i MDF (som är det påtänkta materialet). 
Kapnota och ritning finna bifogade i bilagan sid 18 och 19.  Under arbetet med 
denna testades olika monteringsmoment. Skruv, vinkeljärn och träplugg. Alla 
monteringar gav önskad hållbarhet, därför fick uttrycket avgöra. Vinkeljärnen ger 
mig känslan av att produkten är industritillverkad, medan träplugg känns genuint 
och hållbart. Visserligen kommer den slutgiltiga modellen att vara lackad men även 
ur miljösynpunkt är träplugg ett bra alternativ till skruv och dyckert.
   Problem som blev tydliga när modellen kom upp i skala var flera. Modulen med 
två lådor helt i MDF blir mycket tung och svårhanterad. Detta trots att jag inte 
monterade dit skiljeväggen som väger ytterligare en del. Baksidan, som ju ändå 
inte kommer att synas särskilt mycket bör vara i ett lättare material, exempelvis 
plyfa eller masonit. Måtten kändes ogenerösa och i minsta laget när produkten 
kom upp i volym. Påsens handdag och dess bortre hörn tog emot i modulens 
tak när lådan öppnades (se bild sid. 18). Tillfrågade testpersoner tyckte även det 
kändes trångt att få ner en tom papperskasse och lyfta ur en full. Vid ett test med 
en papperspåse visade det sig att papperskassen expanderade flera centimeter ut 
åt långsidornasidorna (fram- och baksidorna)  (se bild sid 18), medan den inte 
expanderade alls ut åt kortsidorna. Det var alltså bredden och höjden på modulen 
som behövs justeras. Fler bilder från tester med den första modellen finns bifogade 
i bilagan, sid. 20.
   Den exakta höjden mättes upp på lådans baksida så att den tar emot taket då 
öppningen på lådan är lika stor som bredden på den (fulla) papperskassen. Detta 
skapar ett naturligt stopp utan att andra komponenter behöver blandas in (se bilaga 
sid. 20). För att lådan inte skall glida ut gjorde jag tester med rundstavar. Lådan är 
låst, men kan fortfarande lyftas ur vid behov av rengöring bakom. En modifiering 
av dessa rundstavar, bestående av ett spår och en list utgjorde senare lösningen i 
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den slutgiltiga modellen (se ritningen i bilagan, sid. 22).
 Testpersonerna upplevde lådorna som lite tunga och klumpiga. För 
att göra dessa lättare, byttes lådornas sidor ut till plast. Då blir också 
hygienen lättare att sköta. Lådorna kan fortfarande lutas ut och skulle i 
praktiken kunna sköljas av i badkaret om de blir smutsiga. Kapnota och 
ritning för den andra och slutgiltiga modellen finns bifogad i bilagan på 
sid. 21 och 22.

SLUTSATS

Slutprodukten av denna studie är utformad för att strukturera upp avfall. 
Därmed frigörs plats i befintliga utrymmen och löser det huvudsakliga 
problemet (platsbrist). Svaret på huruvida produkten kommer att påverka 
källsorteringen så mycket att det märks någon skillnad i statistiken 
hinner jag inte ta reda på. Produkten är endast framtagen i ett exemplar 
(prototyp) och den kommer inte att nå ut till allmänheten, om någonsin, 

än på flera år.
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Ogenerösa mått i första modellen
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SLUTGILTIG MODELL

De slutgiltiga modulerna i två varianter. En som fungerar som avlastningsbord och en som kan användas som sittpall.

Pallmodulens sittdyna fungerar som lock                                             Avlastningsmodulens lådor är lätta att lyfta ur och rengöra



20

Källsortering är för mänskligheten vad motion är för den enskilda 
människan. Vi vet att det är livsviktigt för oss. Att det på sikt till och med 
kan rädda oss från undergång. Ändå upplever vi ett motstånd mot att 
göra denna till synes enkla handling till en vana. Vi  vet att de där trettio 
minutrarna lätt motion om dagen kan ge oss många friska extra år . Ändå 
växer sopbergen hela tiden. 
    Jag är stolt och glad över vad jag åstadkommit, men jag tror 
fortfarande att källsortering inte blir norm förrän beslutsfattarna på 
riktigt bestämmer sig för att det är den enda möjliga lösningen. Vad som 
behövs, enligt mig, är en radikal attitydförändring. En omstrukturering av 
mänsklighetens grundläggande värderingar. Det här projektet löser inte 
det, men tar oss förhoppningsvis en bit på vägen. Här vill jag också passa 
på att rikta ett särskilt tack till Håkan Wennersten. Hans synpunkter har 
spelat en stor roll för produktens slutgiltiga form. 

KÄLLFÖRTECKNING

Exempel på miljö/situation som modulerna är tänkta att användas i
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