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Sammanfattning 

Detta examensarbete grundar sig i mitt intresse för hemelektronik. Och eftersom jag nu snart 

har studerat sex terminer på industridesignprogrammet på Högskolan i Gävle så betyder det att 

jag även har kunskap om industridesign med ett fokus på hållbarhet. Då kändes det naturligt för 

mig att koppla mitt intresse för hemelektronik med hållbarhet, och därmed skapades detta 

examensarbete om e-waste. 

E-waste, eller elektroniskt avfall, är ett stort problem i dagens samhälle. Det är ett av de 

snabbast växande sopbergen på grund av den ständiga teknologiska utvecklingen och 

produkter som inte håller tillräckligt länge. Därför handlar detta examensarbete om att förbättra 

en elektronisk produkts hållbarhet.                                                                                                  

För att identifiera en problematisk produkt och lära mig mer om hur situationen kring e-waste ser 

ut så har jag börjat med en litteraturstudie om ämnet och intervjuat stora svenska återvinnare. 

Sedan följde jag upp detta med en relativt strukturerad klassisk industridesignsprocess med 

fokus på konstruktionen för den identifierade produkten.                                                                           

Denna arbetsprocess resulterar i ett koncept på en golvdammsugare som visar hur produkten 

skulle se ut om det fanns ett producentansvar på konstruktionen. Alltså att produkten enkelt ska 

gå att återvinna, repareras eller demonteras för att öka värdet på produkten när den blir till e-

waste och för en miljöfokuserad hållbar utveckling. Det blir en arbetsprocess där användare och 

producenters behov kopplas till form, konstruktion och material för att resultera i ett slutgiltigt 

koncept.                                                                                                                                              

Men arbetet handlar inte endast om detta, det handlar även om vad som klassificerar en 

problematiskt elektronisk produkt och framförallt hur designers har en väldigt stor makt i att 

påverka vår framtid här på jorden med hur de tänker under sin produktutveckling.   

Sökord: Industridesign, dammsugare, e-waste, elektroniskt avfall, hållbarhet, hållbar design. 

 

 

Förord 

 

Detta projekt har varit mitt liv den senaste tiden, dag och natt har gått till att fundera på avfall 

och skruvar. Händer har skadats och sömn har blivit till arbete, men det har varit ett väldigt 

lärorikt projekt där jag har lärt mig mer om ett avfall än jag någonsin kunnat gissa. Jag hade inte 

kunnat göra detta projekt utan hjälp och stöd från utomstående parter.                                    

Därför vill jag tacka Boliden för att ni tog tiden till er för att svara på mina frågor. Jag vill även 

tacka Gunnar Anderung för att du har engagerat dig samt hjälpt mig genom denna skog av 

beslut och pushat mig genom arbetet. Samt ett stort tack till familj och vänner för att ni har varit 

förstående när jag inte alltid haft tid att umgås under denna hektiska tid.                                                                   
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Electronic waste (elektroniskt avfall), även kallat e-waste, är sopor/skrot som alla elektroniska 

produkter i dagens samhälle producerar. Smarta telefoner, teveapparater/skärmar, kylskåp och 

datorer är några exempel på elektroniska produkter som skapar stora sopberg i u-länder likt 

Indien och ett flertal afrikanska länder (Widmer et al 2005). Allt som innehåller någon slags 

elektroniskt drivdon eller batteri klassificeras som elektroniskt avfall.  

En stor del av all e-waste som skapas fraktas till dessa afrikanska länder, fastän det finns ett 

stort ekonomiskt värde i e-waste då det innehållet värdefulla metaller som guld och koppar. 

Anledningen till att dessa e-waste produkter inte återvinns på platserna där de brukas är på 

grund av att produkterna är svåra att demontera och innehåller gifter (Kiddee et al 2013).  

Samt att processen som används för att separera de värdefulla metallerna från produkten 

innebär användandet av farliga gifter/ämnen. Detta gör återvinningen dyr och framförallt farlig 

om det inte görs på rätt sätt. Vilket i sin tur motiverar industrialiserade länder att exportera sin e-

waste till länder med billigare arbetskraft och få arbetsmiljölagar samt färre regleringar på 

hanteringen.  

I industrialiserade länder, framförallt i västvärlden, sker återvinningen på ett säkert sätt men allt 

återvinns inte (Kiddee et al 2013). Men i u-länder förs sällan återvinningen på ett hållbart sätt, 

mycket av återvinningen sker på ”bakgårdar” där hanteringen inte är säker för varken 

återvinnaren eller miljön.  

I Widmer et al´s (2005) text diskuteras det att i dessa u-länder, framförallt i Afrika, är 

levnadsförhållandena så pass dåliga att miljömässiga skydd för hälsa och hållbarhet anses som 

en ”lyx för de rika”. Eftersom att dödligheten är så pass hög i dessa länder att föroreningarna 

knappt märks i jämförelse. Jag förstår denna teori och antar att det kan stämma i en lägre grad. 

Men eftersom miljön dessa människor bor i blir hälsofarlig att vistas i på grund av den skadliga 

hanteringen av e-waste vill jag tro att människorna som lever där ser sig lika värda att skyddas 

av lagar kring hantering av e-waste. 

Det finns internationella initiativ för att sätta stopp på exporteringen av e-waste till u-länder där 

återvinningen inte kan skötas på ett hållbart sätt. Ett relativt tidigt initiativ var 

Baselöverenskommelsen år 1989 där 164 länder skrev på att exporten av e-waste till länder 

som inte kunde sköta återvinningen på ett säkert sätt inte fick ske (Widmer et al 2005). 

Dessa initiativ kan hjälpa till en viss grad, men grundproblematiken är egentligen elektroniska 

produkters utformning. Utformningen av elektroniska produkter är inte skapad med en lång 

livslängd i åtanke, de är svåra att laga, demontera och återvinna. Detta grundproblem vill jag 

angripa genom att identifiera och utforska en problematisk konsumentprodukt som vanligtvis har 

en kort livslängd och brukas i stor utsträckning. 

Denna produkt vill jag sedan förbättra genom en designprocess så att den blir enklare att 

återvinna, reparera och kan skapa ett mervärde, samt att den blir bättre ur ett 

hållbarhetsmässigt perspektiv vilket kan kopplas till återvinning och livslängd. 

Om dessa mål kan uppnås med designen av produkten så kan det även skapa en ekonomisk 

vinning hos återvinnaren så att detta farliga avfall motiveras till att återvinnas på ett säkert sätt 

och inte exporteras till u-länder. Även en vinning för miljön skulle skapas om färre produkter går 

till deponi eller förbränning. Användaren får även en produkt som håller längre vilket i sin tur ger 

en ekonomisk vinning i längden. 



 2 

1.2 Problemformulering 

 

E-waste är ett avfall som ständigt ökar i mängd samt är giftigt för både miljön och människan om 

det inte hanteras på ett säkert och hållbart sätt. E-waste har varit ett stort problem för länder att 

kontrollera. Konsumtionen av elektroniska produkter ökar då fler länder får det bättre ställt men 

även för att fler produkter än någonsin blir ”smarta”, likt kläder och vattenflaskor (Baldé et al 

2015). 

Det kan anses spännande och nyttigt för samhället att produkter blir smartare och underlättar 

vår vardag. Men det skapar också ett problem hos återvinnaren när exempelvis tröjan som 

tidigare endast slängdes på textilåtervinningen, nu måste demonteras för att plocka ut sensorer 

och batterier för att kunna återvinnas på ett hållbart vis. Då kan man fråga sig hur hållbar denna 

utveckling är om fler och fler produkter blir svårare att återvinna. Problematiken med denna 

utvecklingen på elektroniska produkter grundar sig i min mening i det kapitalistiska systemet. 

Produkter utvecklas för att maximera den ekonomiska tillväxten hos företagen genom att 

utveckla produkter med planerad livslängd och inkrementella uppdateringar. Detta kan ses 

tydligt på dammsugare och teveapparater. Dessa är inte utformade med reparation i åtanke 

genom att ha en konstruktion som är svår eller omöjlig att reparera utan att det blir för dyrt. Det 

motiverar i sin tur användare att istället lägga sina pengar på en ny produkt med ”förbättrade” 

funktioner istället för att reparera sin nuvarande produkt. Om produkterna blir för dyra att 

återvinna blir det svårt att motivera återvinningen, någon måste stå för kostnaden. Därför har det 

tagits fram en överenskommelse kallad ”Extended Producer Responsibility” (EPR) vilket betyder 

att producenten av produkten har ett större ansvar kring återvinningen av produkten (Widmer et 

al 2005). Till exempel i EU år 2004 blev tillverkare och distributörer i EU:s medlemsstater 

skyldiga att ta tillbaka sina elektroniska produkter från konsumenter och sedan återvinna dessa 

produkter.  

EPR kan vara ett tillvägagångssätt att få e-waste att återvinnas, men det är inte endast lagar och 

regler som kan påverka hur återvinningen ska ske av produkterna. Designers har också 

möjligheten att påverka framtiden för e-waste. Med hjälp av designmetoder som Design For 

Assembly (DFA) och Design For the Environment (DFE) (Otto & Wood 2001), kan designen av 

produkter i samhället förbättras både för tillverkare, användare och återvinnare. DFA gör 

produkterna enklare att montera vid produktion. Men DFA kan också göra produkten enklare att 

demontera och reparera vilket förlänger livslängden av produkten och förenklar återvinningen. 

DFE hjälper också till att göra produkten enklare att återvinna då materialvariationen i produkten 

minskar och materialen blir enklare att separera från varandra. Till exempel att man inte omsluter 

metall med plast och att man undviker kompositmaterial (till exempel glasfiber, kolfiber och 

armeringar) då dessa material i regel inte går att återvinna. I alla konstruktioner går det inte att 

använda sig av mer klimatvänliga material så som skogsråvarubaserade material, då dessa 

kanske inte har dem mekaniska egenskaper man behöver. Men material så som stål, koppar 

och aluminium går bra att återvinna och smälta om i stort sett hur många gånger som helst.  

Så det som behövs för att dessa produkter med inbäddad elektronik och material som inte går 

att separera från varandra inte kommer ut på marknaden för konsumenterna är ett större 

producentansvar. Om elektroniska produkter är svåra att återvinna tycker jag inte att det är 

återvinnarnas fel, eller kunden heller för den delen, det är producenten som har ansvaret att 

produkten som de tillverkar går att återvinna enkelt. 
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En design som motiverar samt underlättar återvinning är en viktig byggsten i att öka mängden e-

waste som återvinns i dagens samhälle, och det behövs mer sådan design enligt mig.  

 

 

1.3 Syfte & frågeställning 

 

Mitt syfte med detta examensarbete är att identifiera en e-waste produkt med en kort livslängd 

och som brukas i stor utsträckning. Sedan ska denna e-waste produkt förbättras med hjälp av 

designprocessen så att det skapas ett värde i återvinningen av produkten men även att 

produkten får en ökad livslängd med möjlighet till reparation och separering av komponenter 

samt material. 

• Hur kan en elektronisk produkt utformas, om det fanns ett genomgående 

producentansvar, så att produkten enkelt kan återvinnas? 

• Hur kan en elektronisk produkt utformas för en ökad livslängd? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Jag kommer inte att ta fram ändringar på eventuella drivdon likt elektriska motorer, kretskort 

eller liknande. Min fokusering kommer att ligga på konstruktionen av produkten och 

sammansättningen av olika komponenter, vilket betyder produktens utformning. Jag kommer 

inte att bygga en slutgiltig fungerande prototyp då tiden som tillhandahålls inte räcker till, samt 

att resurserna inte finns för detta. 
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2. Metod 

 
Processen jag har använt mig utav är till en början mer undersökande då jag behövde fördjupa 

mina kunskaper inom ämnet e-waste. Insamling av information gjorde jag till största del genom 

att läsa vetenskapliga artiklar inom ämnet. Detta för att jag snabbt kunde hitta pålitliga första 

eller andrahandskällor och för att det finns en stor mängd artiklar kopplat till ämnet. Kunskapen 

som jag samlade på mig var för att lära mig mer om ämnet e-waste för sedan hittat en produkt 

som är problematisk vid återvinningen och har en relativt kort livslängd. Jag har utfört intervju 

med en person hos Boliden samt en person hos Stena Recycling som hanterar e-waste här i 

Sverige. Detta för att lära mig mer om den svenska hanteringen av e-waste och för att få deras 

syn på hanteringen av e-waste. En kulturell faktor jag haft i åtanke med intervjuerna är att svaren 

oftast är subjektiva och är beroende på vem jag intervjuar. Svaren kommer från en specifik 

målgrupp, i detta fall svenska återvinnare och om jag hade intervjuat personer som hanterar e-

waste i Ghana så hade jag troligtvis fått andra svar frågorna på grund av den kulturella 

skillnaden mellan dessa länder.  

Även om antalet svar är begränsade genom att föra intervjuer med få parter så anser jag att det 

har varit ett bra tillvägagångssätt för att fokusera mina frågor till en specifik målgrupp för att få 

svaren jag sökt kring den svenska hanteringen av e-waste. Detta då företagen som intervjuats är 

stora aktörer nationellt och internationellt när det kommer till hanteringen av e-waste. Av etiska 

skäl har jag valt att inte nämna namn från intervjuerna, i stället så använder jag mig av Boliden 

och Stena recycling som tilltal. 

Uppföljande i detta arbete så har jag arbetat med dessa två designmetoder; Design for the 

environment (DFE) och design for assembly (DFA) (Otto & Wood 2001). Detta för att DFA 

används för att designa en produkt till att vara enklare konstruktionsmässig med montering och 

även demontering. En så kallad ”guideline” (riktlinje) som DFA använder sig utav är att 

komponenter kan kombineras för att minska antalet komponenter vid montering. Även att 

komponenterna indikerar tydligt hur de ska monteras och eventuella skruvar ska ledas in så att 

montering kan effektiviseras. DFE har guidelines på att designa en produkt med ett hållbart 

perspektiv. Till exempel att minska mängden material genom att förstärka materialet på rätt 

ställen, i stället för att ha en solid konstruktion. Även att undvika vissa material likt kompositer är 

en guideline som DFE tar upp. Dessa två metoder har underlättat min process att ta fram en 

produkt som går att demontera i återvinningssyfte och reparation, men även att den fungerar i 

en tillverkningsprocess, detta med hållbarhet i fokus. Mitt produktutvecklingsarbete har haft sin 

grund i konstruktionstänk, hur komponenter sätts ihop för att minska mängden material, 

underlätta reparation och återvinning. Detta konstruktionsarbete har även kopplats till 

användarens behov men även producentens behov och krav vid tillverkning och försäljning av 

den elektroniska produkten.  

Denna process kan liknas vid VDIs (1987) systematiska sätt att arbeta med designprocessen, 

med ett större fokus på hur produktens utformning passar in i en tillverkningsprocess. Även hur 

produkten fungerar vid återvinning och återbruk kan användas i denna designprocess. Jag har 

upplevt att det systematiska arbetet fungerar bäst för mig. Detta för att jag har ökat möjlighet att 

resultera i en produkt som fyller målen med detta arbete om jag kan strukturera upp processen 

för att fylla användare och producenters behov.  

Senare i mitt designarbete har jag att till en början skissa på papper för att snabbt generera en 

större mängd idéer på form och konstruktion. Efter jag gjort detta har jag avvägt idéerna jag 

hade och tagit dessa vidare för att skapa mindre tredimensionell fysiska skisser i en finare 

skumplast. Jag har även utfört tester på hur komponenter kan sättas ihop genom att föra en 

morfologisk analys (Otto & Wood 2001) i skumplast på produktens olika komponenter. Då 
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kunde jag tydligt testa mig fram för att hitta en konstruktion som fungerade för att fylla behoven 

hos användare och producent. Det slutgiltiga konceptet presenteras sedan i form av en fysisk 

skalenlig utseendemodell och en CAD-ritad sprängskiss för att visa konstruktionen i större detalj. 

Den designprocess som jag arbetar med kan delas upp i tre olika delar: Analys och research för 

att undersöka problemen, kreativ fas där idégenering och mycket skissande sker och 

avslutningsvis en utförande fas där jag skapar en utseendemodell samt en CAD-modell på 

konstruktion. Detta sätt att arbeta på hade jag valt för att jag visste av erfarenhet att det har 

fungerat tidigare och jag hade valt ut metoder som jag upplevt skulle fungera bra för att ta fram 

ett fungerande koncept i detta arbete. För en mer utförlig beskrivning av designprocessen jag 

har använt mig utav så ges detta i kapitel 4 Genomförande/designprocess. 
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3. Litteraturstudier 

 

I denna litteraturstudie redogör jag för de vetenskapliga artiklar kring ämnet e-waste jag har läst 

för att bilda mig en förståelse om ämnet på en internationell nivå. Även för att klargöra hur 

situationen ser ut samt vad som görs i dagsläget för att hantera e-waste. Till en början beskriver 

jag klassificeringen av e-waste och mängden e-waste som genereras. Sedan går jag in på lagar 

och direktiv av e-waste på en internationell nivå för att förklara vad som görs av olika 

internationella organisationer och länder för att hantera detta avfall. Avslutningsvis går jag in på 

hur e-waste hanteras internationellt.  

 

 3.1 Vad är E-waste? 

 

E-waste som nämnt tidigare i texten är en förkortning för electronic waste, alltså elektroniskt 

avfall. Det är elektronisk utrustning eller produkter som har tappat värdet hos användaren och 

ses som skrot (Widmer et al 2005). 

Europeiska kommissionen har sedan början på 2000-talet arbetat för att standardisera 

kategoriseringen av e-waste eller WEEE (Waste of electrical and electronic equipment) som de 

kallar det. Detta för att underlätta hantering och för att kunna mäta volymen av olika slags e-

waste. Kategoriseringen kas ses i tabell 1 på nästa sida. 
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Tabell 1. Kategorisering av EEE (Electrical and Electronic Equipment) enligt Europeiska kommissionen 

(Widmer et al 2005). 

No. Category  Label 

    
    
1 Large household 

appliances 
 Large HH 

2 Small household 

appliances 
 Small HH 

3  IT and 

telecommunications 

equipment 

 ICT 

4 Consumer equipment 

and photovoltaic panels 
 CE 

 
5 Lighting equipment 

 

 Lighting 

 
6 Electrical and electronic 

tools (with the exception 

of large-scale stationary 

industrial tools) 

  
E & E tools 

 
 
7 

 

Toys, leisure and sports 

equipment 

  

Toys 

8  Medical devices (with 

the exception of all 

implanted and infected 

products) 

 Medical equipment 

9 Monitoring and control 

instruments 
 M & C 

10 Automatic dispensers  Dispensers 

    

 

Kategorierna 1 - 4 (se tabell 1) stod för 95% av all skapad e-waste i Västeuropa år 2003 

(Widmer et al 2005).  

När det kommer till att spåra mängden e-waste som genereras och insamlas i individuella 

länder och regioner så är det ett stort problem.  

Enligt Baldé et al (2015) skriver de att år 2014 genererades det 41,8 miljoner ton (Mt) e-

waste i världen och detta är uppskattat att ökas till 50 Mt år 2018. Den största mängden av 



 8 

den genererade e-waste är mindre utrustning med sina 12,8 Mt, dessa produkter kan vara; 

mikrovågsugnar, dammsugare, rakapparater, etcetera.  

Men eftersom detta är mätt i vikt visar det att till exempel skärmar (till exempel datorskärm) är 

en stor skapare av e-waste då den totala mängden som genererades år 2014 var 6,3 Mt och 

en skärm väger betydligt mindre och innefattar inte lika många produkter likt ”mindre 

utrustning”. Så om det skulle räknas på antalet produkter i varje kategori tror jag att skärmar 

är en stor skapare av e-waste. Detta beror till stor del på att livslängden för en skärm likt en 

TV ligger på ca 8 år hos användaren (Baldé et al 2015). 

E-waste klassificeras som farligt avfall så det är i Sverige förbjudet att slänga detta avfall som 

vanliga hushållssopor. Detta för att e-waste i majoriteten av fallen innehåller hälsofarliga och 

miljöfarliga ämnen som utgör en fara om det inte hanteras på rätt sätt, upp till 1000 

miljöfarliga ämnen kan hittas i e-waste (Kiddee et al 2013). Några av dessa är; bly (Pb), krom 

(Cr), Litium (Li), kvicksilver (Hg), arsenik (As). Ämnena i e-waste kan skada hjärnan, nerver 

och hud, både kroniskt och tillfälligt (Kiddee et al 2013).   

 

 3.2 Lagar & direktiv kring E-waste. 

 

När det genereras över 41 Mt e-waste i världen så behövs det verktyg, lagar och direktiv för att 

hantera den stora strömmen av farliga avfall på ett hållbart sätt, både på nationell och 

internationell nivå. Av världens totala befolkning på ca 7 miljarder människor så är det 4 miljarder 

som är täckta av någon slags nationell lag angående hanteringen av e-waste (Baldé et al 2015). 

För att se till att allt detta farliga avfall hanteras på ett hållbart sätt sattes Basel Konventionen i 

kraft år 1992. Endast tre länder Afghanistan, Haiti och USA skrev inte på konventionen. 

Resterande 164 länder i världen har skrivit på. Basel Konventionen står för att stoppa olaglig 

exportering till länder där e-waste hanteringen inte sker på ett hållbart sätt och nationerna som 

har skrivit på är skyldiga att Basel Konventionen följs (Widmer et al 2005). USA har länge 

utnyttjat detta ”kryphål” och mellan 50 - 80% av allt insamlat elektroniskt avfall exporteras till 

östasiatiska länder som Kina (Widmer et al 2005). Detta handlar till störst del om pengar, det är 

kostsamt att återvinna e-waste då det som tidigare nämnt innehåller över 1000 farliga ämnen, 

då är det mer ekonomiskt att exportera avfallet till länder som är ”villiga” att ta emot avfallet. Men 

det går att investera i återvinningen av e-waste. Boliden i Sverige arbetar med att utvinna 

metaller från e-waste. Detta för att e-waste innehåller en relativt stor mängd av värdefulla 

metaller. Metallerna som Baldé et al (2015) tar upp kan ses nedanför.  

• Järn, stål (Fe) 

• Coppar (Cu) 

• Aluminium (Al) 

• Guld (Au) 

• Silver (Ag) 

• Palladium (Pd) 

 

Så det finns en hel del värdefulla material i e-waste, upp till 60 olika grundämnen kan hittas i 

komplexa elektroniska produkter och många av dem kan återvinnas. Tyvärr är det inte alltid 
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ekonomiskt hållbart att göra det då hanteringen av de farliga ämnena och en komplex 

separering av materialen drar upp kostnaden (Baldé et al 2015). Men innehållet av till exempel 

guld i e-waste nådde 300 ton år 2014 vilket är 11% av den årliga produktionen av guld år 2013 

(Baldé et al 2015).  

Men för att ta vara på alla dessa värdefulla metaller så behöver världen samla in allt elektroniskt 

avfall och återvinna avfallet effektivt. Så för att hantera detta snabbt växande avfall och återvinna 

så mycket som möjligt utav det så finns det tre verktyg att använda sig utav (Kiddee et al 2013). 

• Material Flow Analysis (MFA) 

• Multi Criteria Analysis (MCA) 

• Life Cycle Assessment (LCA) 

MFA: Detta är ett verktyg som togs fram efter Baselkonventionen för att kunna spåra e-waste 

som genereras. Innan Basel Konventionen exporterades majoriteten av allt elektroniskt avfall till 

u-länder likt Indien, Kina och Sydafrika (Kiddee et al 2013). Så det MFA gör är att det används 

som ett verktyg att kunna spåra detta avfall. MFA följer avfallets resa till återvinningsplatsen eller 

dumpningsplats. Så MFA länkar avfallets källa, vägar och slutdestination för att klargöra hur 

hanteringen av e-waste ska ske på ett bättre sätt eller för att samla in data. MFA har till exempel 

använts som verktyg för att granska flödet av guld och koppar från datoråtervinningen i Indien. 

Då upptäcktes det att det höga värdet av dessa metaller och mängden av dessa metaller som 

kunde hittas i produkterna gav en ekonomisk vinning för återvinnarna. Så MFA kan användas 

tillsammans med ekonomisk utvärdering på platser där en snabb ekonomisk tillväxt sker och 

begränsade data finns (Kiddee et al 2013). 

MCA: Är ett beslutsverktyg för att göra val vid hantering av farligt avfall. Flera olika kriterier vägs 

mot varandra för att komma fram till den bästa lösningen vid hanteringen av farligt avfall. Ett 

exempel är var placeringen av en återvinningsanläggning skulle ske. Då vägdes miljömässiga 

faktorer och ekonomiska faktorer mot varandra för att komma fram till en optimal placering. 

Även i Cypern användes MCA för att lösa problem med hanteringen av e-waste. Det fanns 12 

olika alternativ som jämfördes med varandra ur ekonomiskt och prestandaperspektiv. Det bästa 

alternativet var delvis demontering av e-waste och en del av materialet som utvinns går till 

återvinning medan resten går till deponi (Kiddee et al 2013).  

LCA: Detta är ett verktyg som är väldigt starkt när det kommer till återvinningen av e-waste. 

Eftersom produkters slutgiltiga punkt är som e-waste är det viktigt att man tar tag i problemet 

tidigt i produktens skapande och produkten börjar sitt skapande hos designern eller 

produktutvecklaren. Så produktens miljöpåverkan går att avgöra i tidigt stadium och det går att 

göra genom LCA. Många produkter går att avgöra hur hanteringen ska ske bäst ur ekonomiskt 

och hållbarhetsmässigt perspektiv. Till exempel i Schweiz kollade de på vilken slags hantering 

som var bäst vid hantering av e-waste. Där kom de fram till att det var bättre med återtagandet 

av e-waste och sedan återvinna det istället för att förbränna e-waste vilket resulterade i en tydlig 

minskning av miljöpåverkan (Kiddee et al 2013). Även en studie på återvinningen av 

mobiltelefoner visade på att miljöpåverkan halverades i jämförelse med andra metoder (Kiddee 

et al 2013).  

LCA har även använts för att värdera en ekonomisk vinning och vinning av miljöpåverkan när det 

kommer till att återvinna material från e-waste. Där kunde det ses att materialen som gav störst 

miljömässig vinning av återvinnande var: glas, kretskort, följt av järn, koppar, aluminium och 

plast. Och när det kom till den ekonomiska vinningen av att återvinna materialen i e-waste så var 
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det: Koppar, följt av aluminium, järn, plast, glas och kretskort (Kiddee et al 2013). Dessa 

ekonomiska värden kan skifta beroende på materialvärdet på marknaden.  

Förutom dessa tre verktyg som används för att spåra och hantera e-waste finns det också lagar 

eller system för att se till att det finns någon som tar hand om världens e-waste. Ett av dessa 

system är Extended Producer Responsibility (EPR) vilket lägger ansvar hos tillverkare att ta 

tillbaka sina produkter efter förbrukning, det bygger på att förorenaren ska betala (Kiddee et al 

2013). Europeiska unionen har arbetat för att nationer inom EU ska hantera e-waste, eller WEEE 

som de kallar det, på ett bättre sätt. Där tog EU fram WEEE Direktivet år 2002 som är baserat 

på EPR systemet. Direktivet lägger ansvar på producenten att e-waste hanteras på ett 

miljömässigt hållbart sätt i form av återbruk, återvinning och upphämtning av e-waste (Kiddee et 

al 2013). EU har även sett till att sätta in ett direktiv som sätter restriktioner på användandet av 

farliga ämnen i elektroniska produkter, detta direktiv sattes i kraft år 2011 och alla 

medlemsländer måste följa direktivet sedan 2013 (Kiddee et al 2013).  

Japan har också arbetat för att förbättra hanteringen av e-waste sedan slutet på 90-talet. Detta 

med lagarna; Specified Home Appliance Recycling Law (SHAR) och Promotion of Effective 

Utilization of Resources (LPUR) (Kiddee et al 2013). SHAR sattes i kraft för att e-waste som 

vitvaror och TV-apparater skulle tas tillbaka för återvinning, LPUR gäller batterier och datorer. 

Skillnaden mellan dessa är att LPUR är obligatorisk för alla tillverkare medan SHAR är frivillig. 
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 3.3 Hantering av E-waste. 

 

E-waste är ett allvarligt problem, inte endast lokalt utan också globalt. Med en marknad där 

hemelektronikens utveckling går snabbare än någonsin har produkternas livstid förkortats vilket i 

sin tur gjort att sopbergen av e-waste har växt snabbare än någonsin. Till en början var det ett i-

landsproblem men det har nu blivit ett stort problem i u-länder också (Kiddee et al 2013). 

De flesta i-länderna i världen arbetar för att hanteringen av e-waste ska ske så miljövänligt som 

möjligt. För att göra detta så behövs miljösmart designade produkter, bra upphämtning och 

återvinning av e-waste, samt att sätta stopp på exporteringen av e-waste till u-länder. Att 

fortsätta upplysa tillverkare och användare om e-waste miljöpåverkan är viktigt. Även om det har 

varit svårt att övertyga u-länder att implementera bättre hantering av e-waste och övertyga om 

hälsoriskerna samt miljöpåverkan (Kiddee et al 2013). 

I Europa genererades det 11,6 Mt e-waste år 2014, men allt detta tas inte om hand på bästa 

sätt. Till exempel år 2012 var det endast 3,2 Mt e-waste som officiellt samlades in i de 28 

medlemsstaterna, men det genererades 9 Mt e-waste det året (Baldé et al 2015). EU är en av 

de få regionerna i världen som har en överskridande lagstiftning som täcker alla medlemsstater. 

Men eftersom att det tidigare direktivet (WEEE Directive) inte har gett tillräckligt bra resultat så 

ska ett efterträdande direktiv tas i kraft år 2019 vilket sätter målet på att 85% av allt genererat e-

waste i EU ska samlas in (Baldé et al 2015). Endast Sverige, Bulgarien och Danmark samlar in 

mer än 60% av genererat e-waste.  

E-waste kan exporteras som andrahandsprodukter eller återbruk. Detta ökar dock chansen till 

att återvinningen inte sker på ett miljövänligt sätt Det händer att produkter har skeppats i 

containers för återbruk. Men det har sen visat sig att majoriteten av containerns innehåll är e-

waste, alltså produkter som inte är fungerande. Detta har varit ett stort problem i Ghana och 

andra delar av Västafrika (Baldé et al 2015). I dessa länder sköts den största delen av 

återvinningen av barn och unga personer på ett miljöfarligt och hälsofarligt sätt i form av öppen 

eldning av plaster och metaller på dumpningsplatser. Det har dokumenterats höga halter av bly 

och andra gifter i vatten och jord kring dessa platser (Baldé et al 2015). Men i resterande länder 

i Afrika så är inte e-waste ett större problem, mycket på grund av infrastruktur och ekonomiska 

skäl. Länderna där det genererades mest e-waste var Egypten (0,37 Mt), Sydafrika (0,35 Mt) 

och Nigeria (0,22 Mt). Jämför man dessa siffror med europeiska länder så toppade Tyskland 

(1,8 Mt), Storbritannien (1,5 Mt) och Frankrike (1,4 Mt) (Baldé et al 2015). Det är dock endast 

Kamerun och Nigeria som har verkställda e-waste lagar. 

Jag tycker att om en generalisering ska ske efter att ha sett dessa siffror på mängden e-waste 

mellan olika länder i Afrika och Europa, så ska kanske hanteringen av denna e-waste också tas 

med i bilden för att bedöma hur stort problemet är med e-waste. Om till exempel Nigeria bränner 

sina 0,22 Mt e-waste öppet på gatorna så är det ett betydligt större problem än om Frankrike 

förbränner sina 1,4 Mt e-waste i en kontrollerad industriell miljö.  
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4. Genomförande/designprocess. 

 

Här kommer mitt arbete påbörjas med utformning och utveckling av den problematiska 

elektroniska produkten. Till en början beskrivs min intervju med Boliden Rönnskär och Stena 

recycling. Sedan påbörjas min designprocess med teven som identifierad problematisk produkt. 

Men som sedan fortsätter med ett skifte till golvdammsugare där utvecklingen av produkten går 

längre och resulterar i ett val av koncept. 

 4.1 Intervju med svenska e-waste återvinnare 

 

För att ta reda på hur den svenska hanteringen av e-waste fungerar och hur de stora aktörerna 

ser på problematiken med elektroniskt avfall så kontaktade jag Boliden Rönnskär och Stena 

recycling här i Sverige.  

Av etiska skäl kommer jag endast använda mig av Boliden och Stena recycling som tilltal.  

Boliden Rönnskär är världsledande på återvinning av elektroniskt avfall. Från detta återvinns 

framförallt guld, silver och koppar. Boliden Rönnskär grundades år 1930 och omsatte ca 900 

miljoner kronor år 2017.  Denna information stärkte mitt förtroende för att Boliden kunde ge mig 

välgrundade svar på mina frågor. Jag tog kontakt med Boliden Rönnskär via email för att få svar 

på mina frågor, detta på grund av att tiden inte fanns från Bolidens sida att svara på frågorna via 

telefon. Hade det skett så kanske jag hade fått en mer personlig kontakt med Boliden och fått ut 

en bredare diskussion i stället för en strukturerad intervju som det nu blev. Men nu fick jag 

ändock utförligt besvarade frågor via email. Frågorna som jag skickade kan ses nedanför. 

• Vilka produkter tar ni in?  

• Vilka produkter tar ni inte in? Varför? 

• Vilka material utvinner ni från e-waste? Varför? 

• Kan allt e-waste demonteras maskinellt? 

• Om inte: Vilka produkter kan inte demonteras maskinellt & varför inte? 

• Vart i återvinningskedjan kan det effektiviseras? 

• Vad är det ekonomiskt ineffektiva med återvinning av e-waste (det mest kostsamma)? 

• Vilka produkter är problematiska vid återvinning? 

• Varför är produkten problematisk? 
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Sammanställning på emailintervju av Boliden. 

Boliden tar in fragmenterat elektronikskrot från hushållsprodukter, datorer och elektronik från 

bland annat bilar. Dessa fragment köper de in från företag i Sverige likt Stena recycling, 

Kauusakoski & Sims recycling. Dessa leverantörer separerar järn, aluminium, krom och det 

mesta av plasten från elektroniken innan leverans. Materialet innehåller fortfarande mycket 

brännbart innehåll så som plast, detta kommer dock till användning i form av bränsle vid 

nedsmältning av metall. 

Boliden tar även in avfall med ädelmetall-legeringar, likt kontakter. Förbränningsaska från 

brännbart avfall med härstamning från bland annat hushållssopor återvinner också Boliden då 

det innehåller ädelmetaller, koppar, zink och nickel.  

Blybatterier är en stor andel av Bolidens återvinning då dessa lämnar väldigt lite avfall vid 

återvinning. De tar även in behandlat slagg från mässingindustrin och stålverksstoft.  

Boliden tar inte in litiumbatterier, hälso- & miljöfarliga ämnen som PCB plast, radioaktiva ämnen, 

sprängmedel och metaller som tillhör stål och aluminiumindustrin. Detta för att stål & aluminium 

separeras från e-waste innan Boliden får in fragmenterat material, det som inte går att separera 

får Boliden ändock i sin fragmentblandning. Detta smälter Boliden till ett material som kallas 

järnsand.  

Material som Boliden framställer är framförallt guld, koppar,silver och bly. Boliden tillverkar fler 

bi-produkter som säljs och förädlas av andra företag. Ström och fjärrvärme skapar också 

Boliden från smältningen av plast. Största produkten är dock svavelsyra & svaveldioxid som 

härstammar från det primära råmaterialet, det vill säga kopparmalm & zinkmalm. I e-waste är 

svavelmängden väldigt låg. 

Boliden gör ingen demontering av e-waste, de köper in färdigt demonterat material. 

Det är väldigt kostsamt med verktygen för en återvinning som Boliden gör.  

Målet som Boliden har är att endast tillverka produkter och inget avfall, dock är det inte möjligt 

med alla ämnen så som arsenik och kvicksilver.  

Boliden kommenterar att det största problemet med e-waste är att producenterna av 

produkterna inte satsar på att göra produkter enklare att återvinna, det finns inga incitament för 

detta. Produkter med ett lågt materialvärde likt leksaker med elektronik är också ett problem, en 

teddybjörn som framställer ett ljud när man trycker på en knapp är svår att separera och det 

finns ytterst lite materialvärde i den. Mobiltelefoner är också en problematisk produkt, materialen 

är utspädda och innehåller mest ett hölje av metall sedan en större mängd glas. Produkter 

innehåller även betydelsevärt mindre mängd ädelmetaller vilket i sin tur gör det svårare att få 

återvinningen att bli ekonomiskt positiv.  

En bra utveckling är dock att fler produkter innehåller färre avfallsämnen men de innehåller 

också färre värdefulla ämnen.    

 

Denna intervju var nyttig för mitt fortsatta arbete, även om Boliden inte skötte själva 

demonteringen av produkterna så fick jag bra kommentarer på vilka slags produkter som 

Boliden ansågs vara problematiska. Jag tyckte att min bild av den svenska hanteringen av e-

waste började bli tydligare. Även min uppfattning kring vad för egenskaper som skapar en 

problematisk elektronisk produkt vid återvinning är för något blev klarare än innan. 

 

 

 

 

 



 14 

För att få frågorna om produkters återvinning och demontering besvarade av ett företag som 

hanterar detta valde jag att även kontakt Stena recycling. Jag fick kontakt via mail även hos 

Stena recycling, men personen jag fick kontakt med till en början arbetade med HR (Human 

resources). Efter samtal kom vi överens om att jag skulle maila mina frågor till denne person som 

sedan skulle skicka dessa frågor vidare till någon som hade större koll på hur systemet för 

återvinningen ser ut.  

Dessa var frågorna jag skickade och svaren jag fick.  

 

Svar på emailintervju av Stena recycling 

1. Hur demonterar ni elektroniskt avfall? 

Demonterar bara material som innehåller Farligt avfall, till exempel batterier, 

kvicksilver med mera. 

2. Vilka produkter är problematiska vid återvinning? 

Glas, lösplast, tyg och trä. 

3. Kan allt e-waste demonteras maskinellt? 

Nej, till exempel en gammal TV skruvar vi manuellt. LCD innehåller kvicksilver, 

skruvas också manuellt. 

4. Om inte: vilka produkter kan inte demonteras maskinellt?  

Se ovan 

5. Vilka e-waste produkter har lågt återvinningsvärde? 

Produkter med mycket blandat innehåll, till exempel produkter med mycket plast och 

glas samt farligt avfall (t.ex. batteri) kostar mer att återvinna. 

 

Jag kan tycka att svaren på frågorna som jag skickade är en aning fattiga, det kan ha 

grundat sig i att jag inte frågade varför produkterna är problematiska vid återvinning. På 

första frågan tycker jag att svaret var lite underligt, Stena recycling svarar inte riktigt på 

frågan. Detta kan ha berott på min egna okunskap kring demontering, men jag fick ingen 

förklaring på hur demonteringen går till. Möjligtvis en dåligt formulerad fråga eller så är det 

information som Stena recycling inte vill ge ut av någon anledning. Detta är framförallt 

resultatet av en intervju som sköts via email enligt mig, det blir ganska så begränsande när 

man inte kan föra ett flödande samtal och diskutera fram och tillbaka mellan parterna.  

Jag försökte att få kontakt via telefon men utan resultat.  

Dessa svar var begränsade men jag har ändock fått användning utav svaren. Till exempel 

fick jag belägg att produkter med blandat innehåll inte är ekonomiskt positivt vid återvinning. 
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4.2 Förbättra en TV 

 

TV-apparaten har identifierats som en problematisk produkt, då framförallt äldre TV-apparater 

med så kallade CRT-skärmar och LCD-skärmar (LCD står för liquid crystal display), CRT står för 

cathode ray tube och det är en typ av lysrör som finns i både äldre CRT-skärmar och i nyare 

LCD-skärmar, dessa lysrör innehåller kvicksilver. Som Stena recycling kommenterade måste 

dessa skärmar demonteras manuellt. Detta uppfattade jag som en stor problematik och en TV 

har enligt Baldé et al (2015) och Montalvo et al (2016) en livstid på cirka 8 år vilket jag upplever 

att det är relativt kort. Det kändes därför logiskt att fokusera på TV-apparaten med LCD-skärm 

för mitt fortsatta arbete då dessa produkter även brukas i stor utsträckning vilket stämde 

överens med projektets syfte. Även att TV-apparaten har en konstruktion som mina kunskaper 

kan hantera, vilket inte till exempel en bärbar dator eller smartphone har då den är väldigt 

kompakt och innehåller för många komponenter för att mina kunskaper ska räcka till.  

Jag började mitt arbete av teven med att skapa en kravspecifikation för TV-apparaten och den 

såg ut så här. 

Kravspecifikation:   

• Optimera mängden material 

• Förenkla konstruktion 

• Enklare montering 

• Enklare demontering 

• Uppmuntra demontering 

• Fungera på en internationell marknad 

• Inte för drastiskt designskifte 

 

Målet med denna var att använda mig utav DFA samt DFE för att skapa krav som den nya 

utformningen behöver uppfylla för att fungera i en realistisk situation. 

Sedan skapade jag också en funktionsanalys för att bryta ner tevens funktioner och göra det 

tydligare för mig själv vad som är viktiga funktioner för användaren. 

Funktionsanalys: 

• Visa rörlig och statisk bild 

• Ställa/montera på plats 

• Äga låg vikt 

• Erbjuda kontroll 

• Uppmuntra demontering 

• Uppmuntra återvinning 

• Uppmuntra långt ägande 

• Uppmuntra återbruk 

• Erbjuda reparation 

 

Det jag upptäckte med denna funktionsanalys var att en teves funktioner egentligen är ganska få 

om man inte går in på alla tekniska mjukvarufunktioner som en TV kan innehålla. Detta 

upptäcker jag är ett problem senare i arbetet.  
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 4.3 Skiss & utveckling av TV 

 

Tevens utformning påbörjade jag med att skissa på konstruktion i stora mängder, där fokus 

sattes på mängden idéer. Med inspiration från DFA (Otto & Wood 2001) om hur man kan tänka 

när det kommer till hopsättningen av produkter så kan det ses här nedan i figur 1 hur min 

idégenerering har sett ut för teven. 

Det jag identifierade i början var att tevens ram och självaste displaymodulen borde vara enklare 

att montera ihop samt demontera från varandra. Så jag simplifierade dessa för att se möjligheten 

att sätta ihop dessa två moduler (se figur 1). 

 

 

Figur 1. Skisser på olika hopsättningar av komponenter på en TV. 

 

Att använda så få delar som möjligt och utforma komponenter så att dessa effektivt kunde sättas 

ihop och tas isär är något som DFA tar upp och känns logiskt i mitt arbete. Så det jag väljer att 

fokusera mitt skissande kring är att utforma komponenter så att dessa kan sättas ihop med få 

skruvar och utnyttja friktion på ett smart sätt för att låsa fast delarna.  
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I figur 2 så kan det ses hur min idé kring tevens konstruktion börjar utvecklas till en produkt som 

utnyttjar färre skruvar och utnyttjar guidade skenor för att enkelt montera och demontera 

displayen från ramen. Anledningen till detta är att användaren får möjlighet att reparera skärmen 

i stället för att slänga hela produkten. 

 

 

Figur 2. Skiss på hur display och ram kan fixeras. 

 

Det var i detta läge som jag utvecklade mina tankar kring teven. Varför kan vi inte se teven som 

en möbel i hemmet där ramen är statisk? De flesta människorna byter inte ut sina möbler var 

åttonde år, varför ska de då byta ut hela sin TV? Då valde jag att kolla djupare på vad som var 

anledningen till att TV-apparater slängdes. Jag hittade en tysk rapport från Umwelt Bundesasmt 

skriven av Prakash et al (2016) om varför produkter slängs. Det som skrivs där är att 56% av 

alla teveapparater som slängs är funktionella, detta betyder enligt min uppfattning att många 

slänger sin fullt fungerande TV för att antagligen köpa en ny modernare TV. Så varför kan inte 

teven vara utformad så att den fungerar som en stationär dator där komponenter går att 

uppdatera eller bytas ut om de är trasiga?  
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4.4 TV i ett cirkulärt system 

 

Det jag kommit fram till med mina idéer kring hur teven ska utformas tyckte jag lät mycket som 

en produkt utformad för ett cirkulärt system. Det cirkulära systemet beskriver Baldé et al (2017) 

som ett system där återbruk, reparation och återtillverkning motiveras innan total återvinning 

sker. Detta kan kopplas till ett system som tar tillbaka produkterna i stället för att produkten 

slängs och därmed skapas ett system som är betydligt hållbarare för miljön. Pantsystemet på 

flaskor och burkar är ett sådant cirkulärt system. Som de flesta vet betalar vi pant på dessa 

vätskebehållare som vi sedan får tillbaka när vi lämnar in behållaren på en pantstation. På detta 

vis motiveras köpare av behållare att panta, eller så pantar någon annan person produkten. Ett 

liknande system kan appliceras på fler produkter enligt mig.    

Om produkten fungerar i ett cirkulärt system kan framtagandet av nya material minska då 

material från e-waste kan återvinnas till nya produkter. Och om produkter utformas för att 

fungera i ett cirkulär system kan många problem med återvinningen och produktens livslängd 

lösas. Just elektroniska produkter är tacksamma i ett cirkulärt system då dessa innehåller som 

tidigare nämnt värdefulla material, men eftersom de också innehåller giftiga ämnen gäller det att 

utformningen är framtagen för att underlätta hanteringen av dessa gifter. 

Nedanför i figur 3 kan min idé på hur en TV kan fungera i ett cirkulärt system ses. 

Figur 3. Illustration för TV i ett cirkulärt system. 
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I figur 3 är tanken att kunden ska leasa sin TV likt en person som leasar sin bil. Kunden ska 

kunna få reparation och uppdatering av sin displaymodul med jämna mellanrum i stället för att 

slänga sin TV. Då får vi en aktör som är skyldig att hantera återvinningen av teven, vilket är 

företaget som personen leasar ifrån.  

I figur 4 och 5 ses mina enkla skisser på hur teven kan konstrueras för att underlätta reparation 

och även öppnar möjligheten till uppdatering av displayer på ett enkelt sätt. Detta genom att 

displaymodulen sätts i ramen som en pusselbit, med en perfekt passform behövs inga skruvar 

för att hålla fast skärmen. Sedan kan baksidan skjutas in och sättas fast med två skruvar i 

botten.  

 

Figur 4. Skiss på konstruktion med friktion. 

 

 

Figur 5. Skiss på tevens konstruktion för baksida. 



 20 

4.5 Formge TV för ett cirkulärt system 

 

I figur 6 till 9 kan min formgivning för teven ses. Jag tog med mig mina idéer av hur 

hopsättningen av tevens komponenter ska ske. Tanken med den enkla designen var att det inte 

skulle bli ett för drastiskt designskifte och att minimera onödigt material. Men jag började också 

inse i mitt arbete att möjligheterna för formgivningen var strama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Skiss på form. 

Figur 7. Skiss på form. 

Figur 8. Skiss på konstruktion av ram för TV.  

Figur 9. Skiss på form. 
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Även om mitt koncept på teven hade möjligheten att fungera i ett cirkulärt system och passa in i 

min kravspecifikation upplevde jag att det inte var rätt produkt för detta arbete. Detta blev inte 

rätt produkt att demonstrera producentansvar. TV som produkt upplevde jag som svår att 

greppa för den oinvigde, konstruktionen är för komplex och den blir svår att göra mer 

experimentell i sin utveckling. Grundfunktionen är att visa en statisk eller rörlig bild, detta 

upplever jag problematiskt att arbeta med då endast displayen finns att utveckla. 

Jag valde ändock att göra enkla CAD-bilder (se figur 10 och 11) på hur teven kan se ut och 

fungera konstruktionsmässigt för att känna av om det var någon idé att arbeta vidare med denna 

produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. CAD-modell på tevens utseende. 

Figur 11. CAD-modell på tevens utseende.  
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4.6 Skiftet till golvdammsugare 

 

I detta läge bestämde jag mig ganska snabbt för att inte arbeta vidare med teven som produkt.  

För att hitta en produkt som kan passa in med projektets syfte, att ta fram ett koncept på en 

produkt som visar producentansvar och förlänga livslängden på denna produkt, började jag med 

mitt sökande genom en marknadsundersökning. Det jag letade efter var en produkt som är 

populär, samtidigt som produkten skulle äga fler funktioner än teven. Med funktioner så menar 

jag till exempel att på en elvisp så vill användaren att elvispen möjligtvis ska kunna erbjuda 

funktionen att byta ut visparna eller ge användaren valet att justera hastighet på elvispen. Detta 

är funktioner som jag kan arbeta med utöver självaste konstruktionen på produkten och ger mig 

möjligheten att ställa mig kritiskt till funktioner på produkten för att bredda i mitt designarbete. 

Produkten behövde också vara en produkt som var svår att reparera/demontera i dagsläget. 

Alltså en produkt som snabbt blir e-waste och går till förbränning eller deponi på grund av att 

den har en sluten konstruktion som inte går att reparera och fortsätta användas  

Produkten jag hittade som passade in på det jag letade efter var golvdammsugaren. Detta var 

en produkt som många har i hemmet, den är också en produkt som har många olika funktioner 

som står nära det mänskliga användandet. Till exempel justeringar för sugstyrka, olika slags hjul 

för olika behov, handtag att lyfta dammsugaren med och kabelvinda för att rulla upp sladden 

med.  

Dammsugare är också en produkt som sällan repareras, ofta när något går sönder på den blir 

man illa tvungen att slänga hela dammsugaren. Dammsugaren har en kortare livstid än teven 

enligt Montalvo et al (2016). Livstiden ligger runt 5 - 6 år istället för tevens cirka 8 år vilket 

motiverar mig att ta fram en design som förlänger livstiden. 
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4.7 Golvdammsugarens uppbyggnad 

 

För att förstå mig på vad som gör att dammsugaren har en så pass kort livstid behövde jag 

förstå mig på hur den är uppbyggd. Tillvägagångssättet för detta var att demontera en riktig 

golvdammsugare för att förstå hur komponenter sitter ihop och vilka komponenter som behövs 

för att skapa en fungerande golvdammsugare.  

I figur 12 kan golvdammsugaren som jag införskaffade ses. Det var en ganska enkel modell utan 

justering för sugförmåga och en ganska ekonomisk konstruktion, alltså billiga material till känslan 

med vassa kanter och hjulen i tunn plast. Jag upplevde att tillverkaren ville producera en så billig 

produkt som möjligt med så lite plast som möjligt och med en snabb montering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Golvdammsugare som ska demonteras.  
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I figur 13 så kan locket för vakuumrummet (där dammsugarpåsen placeras) ses och som kan 

ses på figur 14 så gick detta lock snabbt sönder när jag skulle plocka bort det. Ett tidigt tecken 

på att den inte är tänkt att demonteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det jag upptäckte med demonteringen var 

otydligheten med demonteringen. Jag visste 

inte alls hur jag skulle demontera den vita 

toppen från den svarta bottendelen som ses till 

höger i figur 15. Skruvar var dolda och toppen 

satt fast med så kallade clips. Dessa clips är 

som små hakar vilket gör det enkelt att sätta 

ihop dammsugaren genom att bara klicka fast 

delarna. Men det gör processen att demontera 

för till exempel reparation orealistisk utan att 

ha sönder dammsugarens komponenter.  

Även att olika material likt ABS och PP plast i 

denna dammsugare sitter ihop med flera 

skruvar och clips gör separation för 

återvinning problematisk då det, enligt min 

upplevelse, skulle krävas en långdragen 

manuell demontering. 

 

 

 

Figur 14. Öppnad golvdammsugare.  

Figur 13. Öppnad golvdammsugare. 

Figur 15. Demonterad golvdammsugare.  



 25 

Det viktigaste jag lärde mig från denna demontering 

var att golvdammsugare egentligen har en väldigt 

enkel grundkonstruktion. I figur 16 till höger kan det 

ses att i toppen är det ett vakuumrum, sedan nere till 

vänster sitter motorn som suger luften och till höger 

om motorn sitter kabelvindan. Sen är det bara slang 

och en strömbrytare som behövs för att har en 

fungerande dammsugare. Som kan ses i bilden är det 

väldigt tunn plast i konstruktionen, detta gör mig 

tveksam till hur stryktålig den är.  

Denna information öppnade upp möjligheterna för min 

framtida konstruktion. 

 

 

 

 

 

Dammsugarens motor nedanför i figur 18 är inte speciellt stor, den har en diameter på 106mm 

vid största delen och en längd på 160mm. Kabelvindan i figur 17 har en diameter på 159mm och 

en tjocklek på 55mm. Eftersom kabelvindan står upp när den är monterad i dammsugaren kan 

dammsugaren bli smalare, men den gör också att dammsugaren blir högre eftersom den har en 

diameter som är 53mm längre än motorn som ligger ner i golvdammsugarens botten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Golvdammsugarens bottendel.  

Figur 17. Motor och kabelvinda. 
Figur 18. Bild på motor. 
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4.8 Idégenerering på konstruktion 

 

I detta läge ansåg jag mig ha en bra informationsgrund att påbörja en idégenerering för 

dammsugarens konstruktion. Jag har kunskaper från första produktidén på teven och jag har 

fått en bra uppfattning kring e-waste genom litteraturstudien samt mina intervjuer med Boliden 

och Stena recycling. Jag har fått en bra uppfattning av hur dammsugare konstrueras i dagsläget 

för att fungera genom min demontering och känner mig säker på vad som behövs för att ta fram 

ett koncept. 

För att påbörja min idégenerering startade jag upp arbetet med dammsugaren genom att skissa 

på papper.  

Som kan ses i figur 19 – 22 har jag till en början en ganska klassisk utformning på 

dammsugaren. Men det jag frågade mig själv var varför en dammsugare ska vara utformad likt 

en bil, den behöver inte vara aerodynamisk. Jag tyckte det var bättre att utforma efter andra 

behov som användaren har. Då kan jag även tratta ner mina idéer så att det inte blir allt för stor 

bredd på arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Idé på utformning av dammsugare.   

Figur 20. Idé på utformning av dammsugaren. 
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Figur 21. Idé på utformning av dammsugaren. 

Figur 22. Idé på utformning av dammsugaren. 
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4.9 Analys av dammsugaren 

 

För att få det synligt för mig själv med vilka funktioner som är viktiga med en dammsugare 

började jag med en funktionsanalys (Österlin 2011, s. 42 - 43). Denna funktionsanalys är efter 

vad jag anser är nödvändigt (N) eller önskvärt (Ö). 

Funktionsanalys 

 

 

Som kan ses i funktionsanalysen (se tabell 2) tyckte jag att förflyttning, kabelupprullning, 

golv/mattrengörning och reparation var nödvändiga funktioner att ta med mig i min 

vidareutveckling.  

Men denna funktionsanalys är väldigt subjektiv även om jag försökte vara objektiv. Så för att ta 

reda på vad andra personer tycker är viktiga funktioner i en dammsugare gjorde jag en 

behovsanalys.  

 

 

 

 

 

Erbjuda Förflyttning N 

Äga Luftrening Ö 

Erbjuda Kabelupprullning N 

Utföra Golv/mattrengöring N 

Förenkla Förvaring Ö 

Förvara Slang Ö 

Erbjuda Reparation N 

Äga Belysning Ö 

Visa Kapacitet Ö 

Tabell 2. Funktionsanalys.  
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För behovsanalysen valde jag att skapa en lista med olika funktioner som jag sedan skrev ut och 

delade ut till nio olika personer, målgruppen som besvarade min behovsanalys var användare av 

golvdammsugare.  

Det personerna fick göra vara att poängsätta varje funktion från 1 till 5. När jag delade ut dessa 

behovsanalyser berättade jag för dem att 5 är en avgörande funktion, alltså väldigt viktig för 

personens användande. 1 sade jag är funktioner som sågs onödiga eller inte spelade någon roll 

alls i användarens upplevelse.  

Nedanför i tabell 3 kan behovsanalysen som jag delade ut ses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att även se vad producenterna kan ha för behov hos dammsugaren skapade jag en enklare 

behovsanalys över logiska antaganden inspirerade av hur dammsugare konstrueras i dagsläget. 

Vilka behov hos producenterna finns för att tillverka dammsugarna? 

 

• Ekonomiskt positiv tillverkning, med en smart konstruktion med enkel montering och 

med material som är tillgängliga 

• Så lite material som möjligt (mängden material beroende på målgrupp) 

• Låg vikt för en billigare transport 

• Liten storlek, samt smart utformad för billigare transport 

• Formspråk som tilltalar användaren 

• Tillverkas med befintliga maskiner eller med maskiner som inte har för hög kostnad 

 

Tabell 3. Funktionsanalys.  
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4.10 Utvärdering av analysen 

 

Jag räknade ihop svaren jag fått och listade upp dessa för att se vad för värderingar som lades 

på funktionerna. För att resultatet ska bli rättvist så valde jag att sätta fem röster som det 

avvägande antalet för att placera funktionen rätt, detta på grund av att nio personer hade 

besvarat.  

 

Funktionerna som ansågs viktigast var med fem eller fler röster på 4 & 5: 

• Bra sugförmåga 

• Låg ljudvolym 

• Enkel att förvara 

 

Funktioner som sågs minst relevanta med fem eller färre röster på 1 & 2: 

• Kontroll över sugstyrka 

• Reparation av dammsugaren 

• Belysning vid slang 

 

Funktioner som sågs “neutrala” eller kanske önskvärda med 5 eller fler röster på 3 & 4: 

• Enkel att lyfta, bra grepp 

• Låg vikt 

• Rullar enkelt över hinder (trösklar, mattor etc) 

• Enkel att förvara 

• Erbjuda förvaring av slang 

• Visa hur full påsen är 

• Förvaring av munstycke 

 

Låg ljudvolym, enkel att lyfta, rulla enkelt över hinder och enkel att förvara lutade mer åt viktiga 

funktioner med många fyror. Resten av punkterna lutade mer åt ett neutralt håll med många 

treor. 

 

Efter denna behovsanalys kan jag dra slutsatsen att vissa funktioner hos användaren är viktiga, 

till och med avgörande för att användaren ska vara nöjd med sin dammsugare. 

Enkel förvaring av dammsugaren ser ut att vara viktigt, framförallt så är bra sugförmåga av stor 

vikt, gärna med en låg ljudnivå. Detta var ganska väntat, men det jag såg mindre väntat var att 

kontroll över sugstyrka var mestadels oviktigt hos användare. Framförallt med tanke på att för att 

få en lägre ljudnivå kan användaren själv justera hur högt den låter genom att minska effekten på 

suget. Även sågs reparationen av dammsugaren ganska oviktigt med flest tvåor. Detta kan 

kanske bero på att många är vana vid att köpa nya produkter när dessa går sönder och 

kunskapen eller önskan att reparera den själv saknas. 

Jag kan även tänka mig att många inte heller lämnar in sina produkter på reparation när garantin 

har gått ut, kanske pengarna helst läggs på en ny dammsugare. 

Med ett större urval av personer som svarat på denna behovsanalys kan resultatet sett 

annorlunda ut. 
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4.11 Fortsatta formgivningen av dammsugare 

 

Nu när jag hade en tydligare bild över vilka funktioner som var värda att tänka på fortsatte min 

formgivning av dammsugaren.  

Det kan ses i figur 23 - 25 att jag nu började ta enkelheten att förvara dammsugaren som en 

viktig funktion. Med plana ytor och en rektangulär form var tanken att dammsugaren enkelt ska 

kunna ställas eller ligga plant vid förvaring, De stora hjulen ska finnas för att enkelt rulla över 

hinder i hemmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Idé på utformning av golvdammsugare. 

Figur 24. Idé på utformning av golvdammsugare.  
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Figur 25. Idé på utformning av golvdammsugare.  
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4.12 Fysiskt skissande 

 

För att kunna se formerna tydligare arbetade jag även med fysiskt skissande i skumplast. Detta 

ger även möjlighet att jämföra mer realistiskt mellan olika idéer hur hjul ska placeras. Nedanför i 

figur 26 och 27 kan mina idéer för hjulen ses. Här kunde jag jämföra vilka hjul som kan fungera 

bäst när man väger idéerna mot funktionen; förvaring och ta sig över hinder. Även om dessa 

modeller inte är skalenliga så upplevde jag att en tydligare uppfattning kring formen skapades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Skissmodeller på idé för hjulens utformning. 

Figur 27. Skissmodeller för idé på hjulens utformning.  
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4.13 Morfologisk analys på komponenter 

 

För att inte fastna i det rektangulära formspråket valde jag att göra en morfologisk analys på 

dammsugarens komponenter. Detta innebar att jag skapade fysiska modeller för hur 

komponenterna kan sitta ihop, dessa modeller kan ses i figur 28 och 29. Den morfologiska 

analysen som jag gjorde liknar den morfologiska analysen som Otto & Wood (2001) tar upp. Där 

utforskas funktionerna för att hitta en alternativ layout på komponenterna eller kombinera olika 

koncept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28. Fullskalig morfologisk analysmodell. 

Figur 29. Fullskalig morfologisk analysmodell. 
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Den morfologiska analysen var väldigt nödvändig för min del. När jag testade att plocka bort den 

klassisk kabelvindan som vanligtvis sitter bredvid dammsugarens motor insåg jag att storleken 

på dammsugaren kan minska märkbart. Detta betyder i sin del mindre material vid tillverkningen 

av dammsugaren. Men någon slags upprullning av dammsugaren sladd behövdes och jag 

behövde utforska detta koncept utan en intern kabelvinda mer. 
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4.14 Alternativ utformning 

 

I det fortsatta arbetet skissade jag på en utformning med kabelvinda som sitter på utsidan av 

dammsugaren. Med en snedställd motor i dammsugaren kan dammsugaren bli smalare och 

kortare, med en motor som placeras rakt så blir utformningen på dammsugaren mer långsmal. 

Jag utforskade också alternativet att kabelvindan kan vara manuell istället för att den är 

mekanisk, på så sätt kan även material sparas in där eftersom material för mekanik inte behövs. 

Denna idé kan ses i till exempel figur 30 och 31.  

I detta läge hade jag tre koncept på alternativa lösningar för en dammsugare. Koncepten som 

jag upplevde mest intressanta är figur 31, 32 och 34/35.  I figur 32 är det tänkt att den manuella 

kabelvindan sitter på sidan av dammsugaren samt att hjulen kan fällas upp vid förvaring. I figur 

31 är det den rektangulära formen och en slimmad manuell kabelvinda som sitter på ovansidan, 

tanken med denna konstruktion är att det ska vara ett material för hela dammsugaren. I figur 33 

så var tanken att gå ifrån mitt rektangulära koncept. I figur 34 är det ett koncept på dammsugare 

med snedställd motor eller med rak motor, så antingen en långsmal form eller en lite 

muskulärare form med den snedställda motorn. Sen var tanken med det konceptet att inga 

material som inte hör ihop ska sitta ihop permanent, den är tydlig med att delar ska plockas isär 

med synliga skruvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30. Idé på manuell kabelvinda och skiss på hur motorn placeras snedställt. 
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Figur 31. Idé på manuell kabelvinda.  

Figur 32. Koncept på konstruktion med manuell kabelvinda och uppfällbara hjul.  
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Figur 33. Idé på utformning som kan fungera med manuell kabelvinda.  

Figur 34. Rak eller snedställd motor.  

Figur 35. Snedställd motor.  
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4.15 Val av koncept 

 

För att välja koncept att vidareutveckla jämfördes koncepten jag nu hade med behovsanalysen 

och utvärderade vad som kan fungera bäst som demonstratör för en produkt i ett hållbarare 

samhälle där det finns producentansvar på produkters konstruktion. Alltså en produkt som har 

en lång livslängd och visar att den är framtagen för att återvinnas och repareras.  

Konceptet jag valde kan ses i figur 36. Med den snedställda motorn så kan, som tidigare nämnt, 

storleken på dammsugaren krympa och därmed minska mängden material som används. Detta 

koncept visar enligt mig tydligast av mina koncept på att den är utformad för att kunna repareras 

och återvinnas enkelt med sina synliga skruvar och remmar som håller fast toppen av 

dammsugaren. Den kompakta utformningen med flat ovansida gör att den enkelt kan förvaras 

och den lite muskulösa fronten visar på styrka. Just sugförmågan som var en viktig funktion 

enligt behovsanalysen kan jag inte arbeta något med eftersom det är motorn som avgör detta, 

men dammsugarens form kan i alla fall visualisera detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stora hjul i bak på dammsugaren är på grund av att det ger bättre förmåga att rulla över hinder 

vilket var en funktion som också sågs viktigt. Ovandelen av dammsugaren fungerar som hjulhus 

för att till exempel gardiner inte ska fastna i hjulen lika enkelt.  

 

 

 

 

Figur 36. Det valda konceptet är konceptet med snedställd motor. 



 40 

Den manuella kabelvindan blev en intressant och realistisk utveckling av den tidigare mekaniska 

kabelvindan. Så länge kabelvindan snurrar med låg friktion är det ett väldigt enkelt och effektivt 

moment enligt min uppfattning efter test i liten skala. Man slipper även irritationsmomentet med 

en sladd som flyger vilt genom rummet när man trycker på knappen hos en traditionell 

dammsugares kabelvinda eftersom hastigheten kan kontrolleras med en manuell kabelvinda. 

För att se hur konceptet skulle kännas i full skala gjorde jag en enkel skissmodell i kartong (se 

figur 37), måtten bestämdes efter motorns storlek och efter dammsugarpåsens storlek. 

Storleken modellen resulterade i kändes väldigt kompakt och jag tyckte att det upplevdes som 

en realistisk idé att ta vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37. Testar konceptet i skala 1:1.  
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4.16 Utveckling av konceptet 

 

Jag tog detta koncept vidare och började skissa fram en tydligare konstruktion för 

dammsugaren och måtten för dammsugaren bestämdes. Jag ville att dammsugaren skulle vara 

så kompakt som möjligt och att så lite material som möjligt skulle användas för dammsugaren i 

en riktigt tillverkningsprocess. Detta mål visualiserades genom att sidorna på dammsugare 

smalnades av och fick en kurvatur som är konvex i fronten, baken och konkav i mitten. Denna 

form visar även på styrka, likt muskler, enligt min upplevelse. 

Hjulen ville jag ha i ett solitt material, detta för att förlänga livslängden på hjulen men även för att 

delarna är tänkta att enkelt och tydligt kunna demonteras. Hjulen vill jag ha i ett material som inte 

skadar omgivningen de rör sig i. Då är till exempel gummi ett bra material eftersom det är 

slitstarkt och absorberar stötar. Men om jag vill ha gummi på hjulen är alternativen antingen ett 

material beklätt med gummi eller ett hjul helt i gummi. Beklär jag ett annat material med gummi 

blir det genast mycket svårare att återvinna då gummit måste separeras från det andra 

materialet på något vis.   

Jag valde att plocka bort vissa funktioner från dammsugaren; visa hur full påsen är och förvaring 

av slang, detta för att minska mängden olika material och underlätta demontering. Dessa sågs 

inte som viktiga funktioner enligt behovsanalysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banden som håller fast ovansidan mot bottendelen (figur 38) är tänkta att vara i ett annat 

material. För att visa att det är en slitagedel ska det visas på modellen att dessa band går att 

montera av. Bandet i fronten av dammsugaren ska även fungera som handtag, då fyller 

materialet två funktioner, handtag och montering. Bandet i fram måste även kunna lossas enkelt 

så att användaren kan byta dammsugarpåse effektivt. 

 

Figur 38. Utvecklandet av formen. 
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För att vevens handtag inte ska sticka upp för mycket vid förvaring samtidigt som att 

konstruktionen på handtaget kan göras i ett enda material valde jag att skissa på koncept som 

fyller dessa krav (se figur 39). Jag upplevde att den klassiska knoppen är en form passar in på 

dessa krav samtidigt som den kan utformas ergonomiskt i en liten storlek. Jag testade denna 

form med en skissmodel (se figur 40) och den upplevdes ergonomisk fast än den är så pass 

liten. Det får dock inte vara för hög friktion i kabelvindan, då blir den ansträngande att använda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39. Konstruktionen på hjul och vevhandtaget.  

Figur 40. Konstruktionen på vevhandtaget.  
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Den invändiga konstruktionen utvecklades också i denna fas. Jag hade måtten för motor och 

vakuumrummet så jag skapade en skiss (se figur 41) för hur bottendelen av dammsugaren ska 

utformas. Jag vill minimera mängden material i denna komponent samtidigt som att den ska vara 

funktionell och enkel att montera ihop med dammsugarens ovandel. Eftersom jag har ett 

koncept skapat för att enkelt demonteras och repareras öppnar detta även möjligheten för 

dammsugaren att kunna uppdateras, alltså en mer ”modulär” konstruktion. Så istället för att byta 

ut hela dammsugaren för att användaren till exempel vill ha en tystare dammsugare kan motorn 

bytas ut till en tystare motor, miljömässig är detta bättre då inte hela dammsugaren behövs 

slängas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 41. Den invändiga konstruktionen. 
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4.17 Materialval 

 

Materialen i dammsugaren är inte viktiga att de är från klimatskonande material så som 

skogsråvarubaserade eller kommer från en annan oändlig källa. Detta på grund av att 

dammsugaren är tänkt att fungera i ett cirkulärt system där den repareras när komponenter går 

sönder eller uppdateras vid behov, då får materialen en lång livstid men även att materialen kan 

tas om hand och bli nya produkter. 

Den viktigaste funktionen hos materialet jag sökte var alltså att det gick att återvinna, återvinning 

utav material är som tidigare nämnt den bästa lösningen för hanteringen av e-waste. Så 

materialen ska ha ett värde i att återvinnas både ekonomiskt och miljömässigt. Många material 

går att återvinna så länge dessa material är rena och inte är beblandade med andra material. 

För att underlätta återvinningen ytterligare är det bra om det är så få material i dammsugarens 

konstruktion som möjligt. 

Materialen jag valde: 

• Aluminium. Kan som aluminiumburkar smältas om och bli nya produkter. Detta görs i stor 

utbredning i dagsläget och är betydligt hållbarare än att bryta ny malm (The International 

Aluminium Institute 2018) 

• PLA-plast. Kan återvinnas till nya produkter eller brytas ner biologiskt enligt Slijkoord 

(2015). Då kan antingen plastdelarna återvinnas eller brytas ner biologiskt när de är 

förbrukade 

• Gummi.  Går enligt EPA (2010) att återvinna till andra produkter likt ljudisolering i bilar och 

gummiasfalt  

• Läder. Är ett stort problem när det kommer till återvinning, det finns enligt min research 

inte något större användningsområde hos förbrukat läder. I Europa uppskattas det att 

100 000 ton läderavfall skapas varje år (Abbot 2000). Då är det bra om detta överblivna 

material kommer till användning genom att återbrukas i mitt koncept. En biologisk 

nedbrytning av lädret blir svårt på grund av kemikalierna (likt krom och pigment) som 

används i ”förädlat” läder, alltså läder som inte är råläder, inte bryts ner naturligt 

Dessa material valde jag inte endast på grund av miljömässiga aspekter. Jag behöver slitstarka 

material så att produkten lever längre och att materialen passar komponenters funktion. Till 

exempel gummit på hjulen och vid motor för att dämpa vibration, aluminium som är starkt och kan 

gängas för skruvar. Plast har valts för ovandelen av dammsugaren då detta material kan formas 

effektiv med hjälp av metoder likt formsprutning. PLA-plast är också stöttåligt, men om ovandelen 

behövs bytas ut vid slitage så kan materialet enkelt återvinnas eller eventuellt brytas ner biologiskt.  

 

 

 

 

 



 45 

4.18 Visualiseringsprocess på konceptet 

 

I detta läge hade jag en klar bild av vad som ska ingå i dammsugaren konstruktion och hur jag 

ska utforma denna dammsugare. Därför gick jag vidare till att visualisera konceptet i form av en 

utseendemodell. En utseendemodell, eller presentationsmodell som Nilsson, Ericson och Törlind 

(2015) kallar det, förklaras som en modell som ser ut som den tänkta slutprodukten. Detta 

tycker jag är ett bra tillvägagångssätt för mitt arbete då en slutgiltig fungerande produkt som 

även ser ut som mitt koncept blir väldigt svår att få fram via handarbete. I stället kombinerar jag 

denna utseendemodell med en CAD-ritad sprängskiss som visar konstruktionen i större detalj.  

I figur 42 kan det ses att jag valde att göra min modell i en kompakt skumplast som heter 

cibatool. Jag sågade ut måttade paneler som jag limmade runt en porösare skumplast. I cibatool 

går det att få bra detaljer och former på modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42. Byggandet av modell påbörjas.  
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För att underlätta arbetet med formen så spacklade jag skarvarna (se figur 43) så att dessa inte 

störde senare i processen. Jag arbetade fram formerna med rasp, fil och sandpapper (se figur 

44) för att dessa verktyg gav en bra kontroll över handarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44. Slipar med rasp, fil och sandpapper för att formge.  

Figur 43. Spacklade skarvar.  
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Efter att jag hade slipat ner modellen så att formen börjar synas gick jag in på detaljer, likt 

kabelvindan (figur 45). Där borrades först hålet ut sedan använde jag handverktyg för att ta bort 

de sista millimetrarna. För slanghålet kan det ses i figur 46 att jag arbetade med handverktyg för 

att få bort material och i figur 47 kan det nästintill slutgiltiga slangfästet ses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 45. Arbetet med kabelvindans hål. 

Figur 46. Karvar slanghålet.  

Figur 47.Slangfäste på plats.  
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Ovan i figur 48 kan det ses att jag fortsatte mitt detaljarbete på knappen för strömbrytaren, 

delningslinjen mellan locket i fronten och det bakre partiet. Jag började med att använda en liten 

slipmaskin på detaljerna och gick över till en nålfil för att förfina detaljerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan i figur 49 kan det ses att jag har sprutspacklat modellen för att få bort porer i materialet. 

Jag har även återvunnit ett gammalt läderskärp för att använda som remmar i modellen. 

Figur 48. Detaljarbete på strömbrytare och delningslinjer.  

Figur 49. Sprutspacklad modell och remmar i läder skapades.  
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5. Resultat 

 

Genom min arbetsprocess som började med en litteraturstudie i följd av intervju med stora 

återvinnare av e-waste här i Sverige fick jag en klarare bild över e-waste situationen nationellt 

och internationellt. Jag bildade en uppfattning om vad som skapar en problematisk e-waste 

produkt och har nu genom min designprocess fått fram ett koncept på en produkt som fungerar 

som en demonstrator för hur produkter kan utformas i ett samhälle där det finns ett större 

producentansvar på produkternas utformning ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Resultatet av detta arbete är en golvdammsugare som visar att den är utformad för att ha en 

längre livstid och att den enkelt ska kunna demonteras för återvinning. Detta genom synliga 

skruvar och att alla material som inte hör ihop även visar detta. Antingen kan demontering ske 

hos användaren av produkten eftersom alla delar använder sig av standardskruvar, eller så kan 

demonteringen ske hos en leverantör eller producent av produkten. 

Alla material som är silverfärgade är tänkta att vara i aluminium, detta inkluderar skruvar, fästen, 

knopp på vindan och dammsugarens botten (se figur 50). Det mattsvarta är tänkt att vara PLA-

plast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 50. Utseendemodell på dammsugare som visar på hållbarhet genom 

enklare demontering och reparation.  
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För att förenkla konstruktionen och minska på mängden material har jag gjort valet att ge 

remmen som håller fast frontlocket på dammsugaren två funktioner; fasthållning av lock och 

handtag (se figur 51 och 52). Lädret är återvunnet från ett gammalt bälte, som tidigare nämnt 

finns det få återvinningsmöjligheter för gamla läderprodukter. Läder är slitstarkt och det är då 

bra att hitta nya användningsområden för detta material så länge läderproduktionen pågår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 51. Remmen som håller fast fronten används som handtag.  

Figur 52. Handtaget i läder. 
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Eftersom enkel förvaring av dammsugaren var ett viktigt behov hos användarna har 

dammsugaren utformats med plana ytor (se figur 53). Funktioner som sågs mindre viktiga i 

behovsanalysen har plockats bort för att inte skapa onödigt material. Formelement likt den 

rektangulära formen med rundade hörn kan ses på flera ytor likt toppen av dammsugaren och 

knoppen till kabelvindan (se figur 54). Knoppen sticker ut en aning och kan möjligtvis påverka 

förvaringen men inte mer än cirka 3cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 53. Enklare förvaring med plana ytor.  Figur 54. Handtaget i läder.  

Figur 55. Strömbrytaren i mitten av kabelvindan, graverad ikon.  
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Jag valde att ikonen på strömbrytaren endast ska vara graverad (se figur 55) för att ingen 

målarfärg ska behöva appliceras, det såg jag som en onödig förorening på plasten. Knoppen för 

kabelvindan är relativt liten och låg men ger ändock ett bra grepp för fingrarna med den subtila 

konkava kurvaturen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att enkelt kunna öppna fronten av dammsugaren vid byte av dammsugarpåse finns det en 

hake som kan roteras för att lossa på läderremmen (se figur 56). Mellan handtagets fästen och 

fästena på sidan så är läderremmen spänd för att behålla vakuumrummet lufttät. Hjulen som är 

helt i gummi visar på att de är enkla att montera av. Stora hjul ger bättre förmåga att rulla över 

hinder i hemmet och är helt i gummi för att underlätta återvinningen. Dammsugarens ovandel 

fungerar som hjulhus och ser till att reducera chansen att saker fastnar i hjulet, till exempel 

gardiner. Ovanför det högra hjulet under kåpan så är utblåset för motorn, detta kan ses tydligare 

på min CAD-modell i figur 58. 

 

 

 

Figur 56. Vrid haken för att enkelt lossa på remmen som håller fronten av dammsugaren.  
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Botten är helt i aluminium för att öka värdet i återvinningen av dammsugaren samt för att det är 

ett slitstarkt material. Jag har valt att ha ett roterande hjul i fram på dammsugaren för att öka 

rörligheten (se figur 57). Detta hjul ska vara tillverkat i PLA som ovandelen för att kunna 

återvinnas eller brytas ner biologiskt tillsammans med ovandelen.  

 

 

 

 

Figur 57. Botten på dammsugaren är helt i aluminium, roterande framhjul i PLA plast. 
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5.1 Sprängskiss & utvärdering på konstruktion. 

 

Som kan ses i min sprängskiss (figur 58 och 59) är det inte så många komponenter i mitt 

koncept på dammsugaren, och alla delar som sitter fastmonterade är inte permanent 

monterade. Alla skruvar är tänkta att vara i aluminium som dammsugarens andra metalldelar 

och även ha en typ av skruvhuvud för att underlätta demontering och montering.  Eftersom att 

allt går att plocka isär enkelt ger detta också möjligheten till reparation eller uppdatering. 

Dammsugarens botten är helt i aluminium då detta material inte slits lika snabbt som till exempel 

plast när man skruvar i det. Utblåset för motorn sitter vid HEPA-filtret, alltså mellan hjulet och 

bottenplattan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 58. CAD-modell, sprängskiss på konstruktionen.  
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I figur 60 och 61 kan det ses hur jag jämför mitt koncept mot den konventionella dammsugaren. 

Detta är en generalisering utav mig men som kan ses så värderar jag mitt koncept bättre när 

jämförelse mellan reparation, återvinning, uppmuntrar demontering, mängden material och 

demonteringsmöjligheter jämförs. Det som jag värderar lägre på mitt koncept är den enkla 

monteringen, detta på grund av att en traditionell dammsugare har komponenter som kan 

klickas ihop med clips och har ett fåtal skruvar. Det skiljer inte mycket mellan mitt koncept och 

den traditionella dammsugaren angående enkel montering. Mina skruvhål är tydligare 

utplacerade och komponenter är tydliga vart de ska placeras.  

Med låg variation på material och att dessa är enkla att separera från varandra värderar jag mitt 

koncept högre inom hållbarhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 59. CAD-modell, sprängskiss på konstruktionen.  

Figur 60. Värdering på konstruktion av en konventionell dammsugare.  
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Efter att ha gjort en överslagsräkning på momenten som krävs för att montera ihop den 

konventionella dammsugaren så blev det enligt min beräkning runt 17 moment. Vid ett rullande 

band så går dessa 17 moment troligtvis relativt snabbt. Men jämförs detta med min 

dammsugare så är det cirka 14 moment för att montera ihop mitt koncept på dammsugaren 

enligt min beräkning. Den största skillnaden är dock att flera komponenter på mitt koncept sitter 

fast med skruv istället för friktion, likt clipps. Detta kan möjligtvis öka tiden det tar att montera 

ihop dammsugaren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 61. Värdering på konstruktion av mitt koncept.  
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6. Diskussion & slutsats. 

Målet med detta arbete var att identifiera en e-waste produkt som är problematisk vid 

återvinningen, med kort livslängd och brukades i stor utsträckning. Sedan ville jag ta fram ett 

koncept på hur produkter kan utformas om det fanns ett genomgående producentansvar och en 

ökad livslängd, detta genom design. Teven visade sig vara svår att utveckla för detta syfte, det 

blev en svår produkt för gemene man att förstå sig på konstruktionen och konstruktionen var 

ganska begränsande för mig att formge. Det blev mer av ett ingenjörsarbete att utveckla teven, 

vilket inte är kunskaper som jag har, därför valde jag att gå vidare med en ny produkt med 

erfarenheter från det arbetet jag gjorde med teven.  

Produkten som jag sedan identifierade som problematisk genom marknadsanalys och min 

kunskap jag fått från litteraturstudien och intervjuer var golvdammsugaren. Golvdammsugaren 

är en produkt som innehåller många olika plaster, används av en bred målgrupp och som är 

svår att reparera vilket resulterar i en produkt med en livstid på ca 5 till 6 år (Montalvo et al 

2016). Den är samtidigt inte speciellt svårkonstruerad vilket jag lärde mig från demonteringen av 

en dammsugare. En enkel konstruktion där endast en motor, strömförsörjning och vakuumrum 

behövdes för huvudfunktionen. Dammsugaren var dock svår att demontera för hand då delarna 

satt ihop med clips och dolda skruvar, delar gick även sönder vid demonteringen. Detta var 

information som motiverade mitt fortsatta arbete för att ta fram ett koncept på en dammsugare 

som är framtagen med producentansvar och livslängd som mål, som även kan användas som 

demonstrator för att konstruera andra elektroniska produkter. 

Med en ganska strukturerad designprocess så började jag med en behovsanalys på 

dammsugaren. Där fick jag ut intressant information från användare, vissa funktioner som 

dammsugare använder sig av idag såg många av de tillfrågade som överflödiga i det vardagliga 

användandet. Majoriteten värderade bra sugförmåga och att den enkelt ska kunna förvaras som 

viktiga funktioner. Detta gav mig sedan möjligheten att välja bort funktioner som inte behövdes 

för dammsugarens huvudfunktion för att förenkla konstruktionen ytterligare och minska 

mängden material. Det var intressant att många värderade funktionen att reparera sin 

dammsugare relativt lågt, jag drog slutsatsen från detta att vanan att reparera sina ägodelar 

saknas då produkter har blivit för svåra eller rent utav omöjliga att reparera. Detta gav mig bra 

inspiration för att utveckla mitt koncept. En liknande behovsanalys skulle vara intressant att testa 

på andra elektroniska produkter för att se vad användare egentligen värderar. 

Jag anser att jag har besvarat frågorna jag hade inför detta arbete med mitt koncept på 

dammsugaren. Dammsugaren är utformad med ett genomgående producentansvar. Med den 

tydliga demonteringen av materialen på dammsugaren så kan värdet i återvinningen ökas. Då 

kan till exempel Boliden endast kan få värdefulla metaller som sitter i motorn och producenter av 

aluminium får in en renare restprodukt då inga andra material följer med. Materialen kan alltså 

effektivt plockas bort från varandra och därmed inte förorenas, vilket i sin tur ökar värdet i 

återvinningen av materialet på dammsugaren. Alla material som sitter på dammsugaren kan 

återvinnas till nya produkter eller material, om än läderremmarna i mindre grad. Men skulle detta 

koncept på en återvinningsbar dammsugare kunna tas vidare till andra elektroniska produkter? 

Det är ju trots allt en demonstrator för producentansvar. Jag kan tänka mig att det skulle bli svårt 

att övertyga dagens producenter som är vana vid det kapitalistiska systemet där elektroniska 

produkter är framtagna för att bytas ut med jämna mellanrum. Att göra ett sådant drastiskt skifte 

med en produkt där produktens livstid egentligen är oändlig, då alla delar kan bytas ut när de 

går sönder, antagligen blir avskräckande.  Men jag tror att om producenten ökar priset på den 

elektroniska produkten kan mellanskillnaden ordnas. Men producent skulle också behöva ha 
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kravet på sig att erbjuda reservdelar under en längre tid. Det skulle likna Moccamasters 

företagsmodell där det finns några produkter som sällan uppdateras och reservdelar finns att 

köpa. Men tekniskt sett skulle detta konstruktionstänket, med en design som är tänkt att leva en 

lång tid med komponenter som enkelt kan repareras eller demonteras för återvinning, kunna 

appliceras på ett flertal produkter. Till största del skulle det nog vara köksprodukter och vitvaror 

som kan utnyttja detta koncept. Detta för att dessa produkter enligt min upplevelse har relativt 

enkla funktioner med få avancerade tekniska delar. Jag skulle gärna vilja se en utveckling på fler 

produkter med större producentansvar. Men det ser ganska mörkt ut om man kollar på 

marknadens utveckling. Smartphones som tidigare hade en baksida som gick att öppna för att 

byta ut batteriet, är nu istället utformade med en baksida i glas eller aluminium som sitter 

hoplimmat med telefonens ram. Detta har förkortat livslängden på smartphones ytterligare då 

batteriet, som oftast åldras snabbast i en mobil, inte går att byta ut på en ekonomisk rimlig nivå. 

Mitt koncept är ett relativt drastiskt konstruktionstänk, men jag tror att vissa delar går att ta över 

till andra produkter, likt smartphones. Om den avtagbara baksidan kom tillbaka kan detta 

möjligtvis åstadkommas med en baksida som skruvas fast istället för att limmas fast. Det skulle 

då vara möjligt att behålla vattentätheten i smartphonen samtidigt som att det enklare går att 

byta ut till exempel batteriet. Så mitt koncept på dammsugaren tror jag har möjligheten att 

inspirera och motivera andra till att välja en hållbare produkter, eller till att få producenter att 

tänka om sin företagsmodell. Jag tror att om producenter tillverkar produkter som håller längre 

blir det inte endast en vinning för miljön, utan även för kunden. Kunden tror jag skulle vara mer 

trogna till ett företag som tillverkar kvalitetsprodukter som håller längre.  
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7. Framtida utvecklingsmöjligheter. 

 

Det finns absolut framtida utvecklingsmöjligheter för mitt koncept. Jag skulle vilja se en 

utveckling på materialen i golvdammsugarens konstruktion. Utforska om det skulle det vara 

möjligt att tillverka dammsugaren i ett enda material så att den kan återvinnas i ett stycke känns 

som en riktigt framtidsvision. Jag tycker att produkter där materialen kan återvinnas helt och 

hållet i stället för att brytas ner biologiskt känns som en mer realistisk vision för framtiden. Detta 

för att material som redan är i cirkulation kan användas istället för att skapa nya material. 

Handtaget för kabelvindan skulle också behövas utforskas mer. En utformning som inte sticker 

ut så mycket men samtidigt ger ett ergonomiskt grepp ser jag som en tydlig 

utvecklingsmöjlighet. Jag skulle vilja se mitt koncept att konstruera en elektronisk produkt testas 

på andra elektroniska produkter som kanske är mer avancerade i sin konstruktion, likt en laptop 

eller en smartphone. En vidare utveckling av konstruktionen skulle jag också vilja se, framförallt 

en utveckling till en konstruktion som garanterat fungerar i en industriell tillverkningsprocess för 

att kunna tillverkas i verkligheten.  Alltså ta detta koncept till en slutgiltig kommersiell produkt för 

att sedan kunna testa om detta är ett fungerande koncept i verkligheten. Vissa osäkerheter finns 

kring montering och demontering, till exempel om det fungerar att en återförsäljare eller 

användare demonterar för återvinning och reparation. Jag tror att det skulle krävas en 

omställningsprocess för att detta ska ske.  

För att detta ska vara ett fungerande koncept i dagens samhälle på hur produkter ska utformas 

så kan jag tänka mig att det krävs fler regleringar och direktiv för större producentansvar från 

nationerna i Europa och resten av världen. Eller möjligtvis ett ökat krav från konsumenterna att 

produkterna ska har en längre livstid och ge möjlighet till reparering samt återvinning. Jag kan 

tänka mig att producenterna av elektronikprodukter helst inte ändrar sina produktionsmetoder 

eftersom det skulle krävas en stor ändring i tillverkning och monteringsprocessen vilket är dyrt 

och tidskrävande. Den ekonomiska vinningen från dagens företagsmodell är för lockande, jag 

tror därför att den utomstående faktorn skulle krävas för att göra denna relativt radikala 

förändring i produktionen,  
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