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Förord
Detta arbete har varit en väldigt stor utmaning till ett ofta obemärkt men väldigt stort problem.
Många nätter och helger har ägnats åt både tvivel och övertygelse om arbetets mening. Jag hade dock
aldrig kunnat genomföra detta examensjobb på egen hand. Jag vill därmed tacka alla som deltagit
och svarat på de intervjufrågorna som varit helt avgörande för arbetets resultat.
Stort tack till Gästrike räddningstjänst, Gästrike återvinnare, Gävle drift & Service samt alla
användare som deltagit på både enkätintervjun och de personliga intervjuerna.
Jag vill även tacka min handledare Jan loftén för att han ställt upp och motiverat mig genom hela
arbetet.

Sammanfattning
Engångsgrillen är en produkt som är mycket dålig ur ett hållbarhetsperspektiv. Grillen produceras
i utlandet, kräver mycket energi vid tillverkning och används enbart en gång för att sedan slängas.
Sophanteringen kring engångsgrillen är oklar för användaren och den skräpar ner miljön den
används i.
För att förstå problematiken med grillen så har jag ägnat en stor del åt att samla in artiklar som
belyser problemet, sökt efter information om hur den påverkar miljön och intervjuat personer och
instanser som kommer i kontakt med grillen under dess livscykel. Jag har därefter ägnat mig åt tester
på grillen för att försöka identifiera vilka svagpunkter som finns vid hanteringen både före, under
och efter användning. Sedan har jag genomfört en användarcentrerad designprocess där fokus legat
på att ta fram alternativ som går bort från engångsartiklar utan att kompromissa med användarens
behov. Resultatet blir ett utlåningssystem för grillar som både är säkrare för omgivningen och
lämnar ett mindre avtryck på miljön.
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1. Introduktion
1.1

Bakgrund
Engångsgrillen är en produkt som används flitigt under sommarhalvåret. Problemet med just denna
produkt är att den innehåller kolbriketter som sorteras som sopor och innehåller dessutom giftig
tändvätska, vanligtvis paraffin (Danielsson, 2011) samt (Lago-Nidsjö, 2018). Paraffin utvinns bland
annat från petroleum (Erteco, 2019). Grillen innehåller plast som sorteras som förpackningar samt
metall som sorteras vid återvinningscentralen som metallskrot. (Gästrike återvinnare, 2019). Det
är upp till användaren, sophanteraren eller kommunen att se till att produkten återvinns. Det är
också användaren som står ansvarig utifall en brand skulle uppstå. Engångsgrillen är precis som
det låter, ett engångstillfälle att grilla. Grillen har under de senaste åren ökat i popularitet vilket
medför problem hos flera instanser när det slarvas med ansvaret. Räddningstjänsten uppmanar
allmänheten till att vara extra försiktiga med engångsgrillen som är en stor bidragande orsak till
bränder i naturen. Det är vanligt att grillen placeras direkt på gräs, vilket medför risken att den
antänder underlaget (Hansson, 2010). Men grillen medför inte bara brandrisker utan påverkar även
personal som ansvarar för sophantering där grillen är den mest bidragande orsaken till skärskador.
Grillen drabbar dock inte enbart människor, den skapar även risker för djur som riskerar att skada
sig (Wrete, 2014). Naturskyddsföreningen (2019) samt Lago-Nidsjö (2018) nämner också att
aluminiumet har en negativ påverkan på miljön då det går åt mycket energi för att tillverka grillen
samtidigt som det innebär att fossila bränslen släpps ut i samband med tillverkningen. Det är inte
ovanligt att man ser engångsgrillar ligga kvar i parker, lämna brännmärken efter sig, radas upp i en
hög bredvid papperskorgar eller ibland direkt placerade i papperskorgen. Det är också de vanligaste
orsakerna till att bränder utlöses. Enligt Dagens industri (2018) har problemet gått så långt att
det hamnat på politisk nivå där miljöpartiet föreslår en extra beskattning på engångsgrillar för att
minska försäljningen och därmed minska de miljöproblem som grillen medför.
Med detta sagt så skadar produkten miljön på flera sätt. Den är svår att återvinna, den har potential
att skada miljön den används i, den innehåller ämnen som inte bryts ner, den skadar både djur och
människor samt att den kan orsaka brand och den kräver mycket energi vid tillverkning, där man i
tillägg släpper ut fossila bränslen i tillverkningsprocessen. Alla dessa problem som en engångsgrill
medför miljön är helt orimlig ur ett hållbarhetsperspektiv. Enligt Danielsson (2011) säljs det
mellan 1-1,5 miljoner engångsgrillar per år i Sverige. Enligt Sæther (2015) säljs det 1,2 miljoner
engångsgrillar i Norge och cirka 500 000 engångsgrillar i Sverige. Oavsett vilka siffror som stämmer
överens med det verkliga antalet så motsvarar den lägsta siffran i Sæther (2015) cirka 46,5 ton
Aluminium per år.

1.

1.2

Problemformulering
Det kan verka som en fantastiskt bra lösning att inhandla en engångsgrill samtidigt som du handlar
maten som ska grillas och därefter slänga grillen tillsammans med övrigt skräp. Grillen är dessutom
både billig och enkel att använda. Fördelarna väger dessvärre inte tyngre än nackdelarna. Varför
köper vi en produkt som ger ett undermåligt resultat och samtidigt onödig nedskräpning?
◆ Kan man skapa alternativ till engångsgrillen som är både säkrare och bättre ur ett miljöperspektiv?

1.3

Syfte & Mål
Syftet med detta examensprojekt är att hitta en ersättare till engångsgrillen som är både hållbar ur ett
miljöperspektiv och säkrare vid användning.

1.4

Avgränsningar
I detta arbete kommer jag inte presentera en slutgiltigt fungerande produkt då tiden inte räcker till
och där resurser saknas för att producera slutprodukten. Istället kommer en 3D-modell presenteras
och grundtekniken bakom produkten.

1.5

Etiska, samhälleliga och hållbarhetsmässiga aspekter
Arbetet kommer ha en betydelse för miljön eftersom att den befintliga lösningen ej fungerar ur ett
hållbarhetsperspektiv. Ett hållbart alternativ kommer att bidra till en utveckling åt rätt håll när det
kommer till slöseri av resurser. Vid samtliga intervjuer har jag alltid klargjort för personen att det är
helt frivilligt att delta och vad det är för syfte med intervjuen samt att man inte behöver besvara alla
frågor om man inte vill. Jag har också informerat om att inga namn kommer att presenteras i mitt
arbete på grund av etiska skäl.

2.

2. Metod
I mitt arbete så har jag använt mig av en användarcentrerad designprocess. Processen innebär att
användaren har satts i centrum under hela arbetet. För att få en översikt över vilket problem som ska
lösas så måste man sätta sig in i alla parter som kommer i kontakt med produkten. Researcharbetet
i detta arbete är omfattande just på grund av att flera parter är inblandade i produktens livscykel.
Arbetet startade med en kvantitativ informationsinsamling via en enkät som skickades runt
på internet via olika forum och sociala medier. En kvantitativ informationsinsamling i denna
kontext innebar att jag ville samla in konkret information om hur pass vanligt det är att man
använder engångsgrillen och anledningen till varför man gör det. Därefter följdes det upp med
en kvalitativ informationsinsamling där jag ställde frågor som lät användaren uttrycka sig själv
med egna ord om hur man använder engångsgrillen och vad man gör efter man grillat klart. Jag
har även intervjuat både personal från räddningstjänsten, personal för sophanterare samt personal
från återvinningscentralen för att få en förståelse för hur samtliga parter kommer i kontakt med
engångsgrillen och vad som upplevs som problematiskt med den utifrån deras perspektiv. Jag
har sedan sammanställt intervjuerna för att identifiera vad samtliga personer säger. Efter alla
sammanställningar av intervjuerna så skapades en problemanalys. Problemanalysen är en kortfattad
text som används för att identifiera användarens upplevelse, användarens beteende men också
engångsgrillens generella brister och vad som upplevs som positivt. Jag gick sedan tillbaka till
intervjuerna och gjorde ett scenario. Scenariot är inspirerad av en modell från (Wikberg Nilsson,
Ericson & Törlind, 2015). Den är till för att beskriva användarens interaktion med produkten och
den processen användaren går igenom.
Sedan har det gjorts egna tester på engångsgrillen för att se hur jag själv upplever den och om
det kan identifieras några brister som inte framkommit under intervjuerna. Därefter har jag tagit
och gjort ett “regelrätt scenario” som innebär att man tar det ansvar som läggs på användaren
när det kommer till återvinning, efter att man har grillat klart med engångsgrillen. Det har också
genomförts en hållbarhetsanalys inspirerad av (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015) för
att ta reda på hur pass mycket engångsgrillen påverkar miljön och vad som bör tas till hänsyn
när det utvecklas en ny produkt. Jag har sedan gått vidare med en funktionsanalys inspirerad
av (Landqvist, 1994) för att ta reda på vad som behöver tänkas på i vidare arbete med projektet.
Funktionsanalysens syfte är att översätta och identifiera de behov som den slutgiltiga produkten
bör uppfylla. Jag har använt mig av mina egna tester som underlag samt det som framkom under
intervjuerna när det uvecklades en funktionsanalys. Jag har sedan gått över till en tidig skissfas
där det skissats fram olika idéer. Sedan har det valts ut två koncept som svarar bäst upp gentemot
problemanalysen och funktionsanalysen. Jag har därefter genomfört experiment på ett av dessa
koncept eftersom att det varit oklart om konceptet skulle ha potential att fungera i verkligheten.
Efter experimenten så gick jag vidare till en ny skissfas för att se hur koncepten kunde utvecklas
vidare. Det var svårt att välja vilket koncept som skulle bli det slutgiltiga, så jag gjorde också ett
krysschema inspirerat från (Landqvist, 1994). Krysschemat är en tabell där man ställer båda koncept
mot varandra tillsammans med funktionsanalysen och sätter poäng på vardera produkt. Den
produkten som svarar bäst upp till funktionsanalysen får flest poäng och är sedan det konceptet man
väljer att gå vidare med. Efter det så gick jag vidare till en ny skissfas där det skissades på hur själva
grillen skulle kunna se ut. Därefter gick jag ner i verkstaden och gjorde mockups som baserade sig
på den information som mottagits från räddningstjänsten under intervjuerna. Mockups är en form
av skissning där man arbetar med att ta fram snabba skisser i något tredimensionellt material för att
få en förståelse av storlek och dimensioner. Sedan avslutas arbetet med att rita upp slutprodukten i
ett 3D-modelleringsprogram där det också visualiseras funktioner och interaktion med produkten.

2.1

Inhämtning av kunskap
För att få en förståelse av problematiken bakom engångsgrillen så har ett flertalet artiklar studerats
på internet där media skriver om problemet med engångsgrillen. Jag har även samlat in fakta om det
material grillen till största del består av och hur produktionen påverkar miljön.

3.

3. Genomförande
3.1

Intervjuer
Beroende på vem man är eller var man jobbar så har man olika uppfattningar om grillens
egenskaper, brister och fördelar. Jag valde därför att ställa frågor till användare, sophanterare,
återvinnare och räddningstjänst via telefon och mail samt en enkätundersökning till användare, för
att på så sätt få en förståelse för varför den används, hur den hanteras efter användning, var grillen
tar vägen efter sophanteringen och vilka risker som finns med engångsgrillen.

Enkätundersökning, användargrupp
För att få reda på relationen mellan engångsgrillen och användaren samt beteende så valde jag att
ställa frågor till användaren via en enkät som skickades runt på olika forum och sociala medier.
Användaren är central för hela studien eftersom att de är den gruppen som köper och använder
engångsgrillen. Deltagaren fick svara på om frågan stämde överens i liten grad eller i hög grad.
Deltagaren fick välja mellan en skala på 1-7 där 1-3 innebär att frågan inte stämmer så bra överens
med frågeställningen och 4-7 där frågeställningen stämmer bra eller övervägande bra överens med
användarens svar eller beteende. Enkäten bestod av 10 frågor med totalt 41 deltagare.
Frågor
◆ Jag använder engångsgrillen under sommarhalvåret
◆ Jag använder engångsgrillen i brist på tid
◆ Jag använder engångsgrillen i samband med aktivitet
◆ Resultatet vid grillning med engångsgrillen är viktigt för mig
◆ Priset är viktigt för mig
◆ Det är svårt för mig att hantera engångsgrillen efter användning
◆ Jag återvinner engångsgrillen efter användning
◆ Jag lämnar engångsgrillen på plats efter användning
◆ Jag placerar engångsgrillen i närheten av en papperskorg eller liknande efter användning
◆ Jag tycker att återvinningsmöjligheterna är otillräckliga vid den plats jag använder engångsgrillen

Enkätanalys
Antal deltagare: 41
Lite mindre än hälften av de 41 personer som tillfrågats använder engångsgrillen måttligt eller i
hög grad under sommarhalvåret. Ungefär hälften anger att bristen på tid är en av anledningarna
till användandet . Nästan samtliga användare som svarat på enkäten använder engångsgrillen i
samband med någon form av aktivitet. Det är dock ospecificerat vilken aktivitet det rör sig om.
Svaren bör därmed kompletteras med intervjuer som ber användaren att specificera detta. De flesta
av de tillfrågade tycker även att resultatet är viktigt för dem. Priset har också betydelse, grillen får
inte kosta för mycket. På frågan som handlar om hur pass svårt det är för användaren att hantera
grillen efter användning så svarar majoriteten att detta inte är ett problem. Däremot så är det 19
personer som upplever att det är ett problem för dem . Mer än hälften som har deltagit i enkäten
anger att de inte återvinner engångsgrillen efter användning och en stark majoritet anger också att
de adrig lämnar kvar grillen på plats. Däremot så placerar de flesta deltagarna grillen i närheten av
en papperskorg. Slutligen så är det en stark majoritet som anser att återvinningsmöjligheterna på
den platsen de använder engångsgrillen är bristfällig.

4.

Intervju, Användare
Antal deltagare: 10
Frågor
◆ Varför använder du engångsgrillen?
◆ I vilket eller vilka sammanhang använder du engångsgrillen?
◆ Läser du bruksanvisningen innan användning?
◆ Använder du medföljande stativ?
◆ Var placerar du grillen när du grillar?
◆ Vad grillar du på engångsgrillen?
◆ Tar du med dig engångsgrillen hem efter att du använt klart den?
◆ Ser du till att grillen har svalnat innan du slänger den?
◆ Vad upplever du som störningsmoment när det kommer till en
engångsgrill under och efter användning?
◆ Känner du till att det är ditt ansvar att engångsgrillen återvinns?
◆ Vet du var engångsgrillen ska återvinnas?

Sammanställning intervjuer, användare
Engångsgrillen används främst för att den är lätt att ha med sig när man ska ut och grilla, den är
liten och smidig. Grillen kräver ingen förberedelse och kan inhandlas samtidigt som maten och
därefter kastas när man använt klart den. Engångsgrillen används under sommaren, vanligtvis
tillsammans med vänner under en planerad eller oplanerad aktivitet, vid stranden, i naturen eller
på platser där man vet att det inte finns tillgång till någon fast grillplats. Det är sällsynt att man
läser bruksanvisningen till grillen, men mycket vanligt att man ser till att använda det medföljande
stativet som den är tänkt att stå på under användning. Om det är möjligt så försöker användaren att
placera grillen på ett säkert underlag så som sten eller grus, det förekommer dock att grillen även
placeras på till exempel gräs om de andra möjligheterna inte finns på den platsen man befinner sig
på. Man grillar enkel mat på engångsgrillen, enkel mat i sammanhanget är bland annat grönsaker,
korv, mindre köttbitar eller grillspett.
Grillen är ingenting som användaren tar med sig hem efter användning, men man är noga med att
se till att grillen är släckt innan man lämnar platsen. Det är vanligt att man häller vatten över grillen
för att få den att slockna. Det som upplevs som negativt med grillen är att man aldrig kan förlita
sig på resultatet och att det kan vara svårt att få eld på grillen. Det kan även bli sörjigt efter att man
släckt grillen med vatten och användarna känner inte till var grillen ska återvinnas.
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Intervju, Gästrike räddningstjänst
Frågor
◆ Hur ofta förekommer det att engångsgrillar orsakar bränder under
sommarhalvåret?
◆ Är det vanligt att ni tar emot larm gällande engångsgrillar?
◆ Vad är den största faran med engångsgrillar från ert perspektiv?
◆ Ser ni någon förbättringspotential som skulle kunna minska
riskerna med engångsgrillen eller motverka onödiga larm?

Sammanställning intervju, Gästrike räddningstjänst
Det är svårt att svara på hur ofta engångsgrillar orsakar bränder, men boulognerskogen är en typisk
plats där man grillar och det finns en risk med bland annat papperskorgar och gräset. Det är extra
viktigt att vara försiktig under sommarhalvåret då omgivningen är torrare. Det räcker med att man
spiller lite kol så kan man snabbt utlösa en brand. Det har hänt att de har åkt ut på larm där de dragit
slutsatsen om att det rör sig om en engångsgrill. Larmen har bland annat handlat om att man glömt
att släcka grillen helt men också att man kastat grillen direkt i en papperskorg. Engångsgrillen är
bra på det sättet att det är aluminiumfolie runtom, men om det är högt gräs och om det är torrt så
kan det utvecklas en brand ändå. I somras var första gången som de upplevde att det var totalförbud
mot all grillning i hela landet. Personen jag pratat med nämner också att de larmen som de åkt
ut på egentligen är helt onödiga. Det är inte bra att man åker ut på larm som baserar sig på slarv
hos användaren, det kan förhindra uttryckning till andra nödsituationer. Den största faran med
engångsgrillar är hanteringen av dem efter man grillat klart, att man inte ska lämna grillen på
plats och se till att den är helt släckt när man är klar. Ansvaret är helt avgörande för riskerna. Det
finns en större fara med engångsgrillen eftersom att det är någonting man använder en gång. Den
är någonting som man i praktiken kan lämna kvar på plats vilket skiljer sig från en grill man kan
återanvända, vilken man förmodligen tar med sig hem efter att man grillat klart.

6.

Intervju, Gävle drift & service
Frågor
◆ Medför engångsgrillen problem för kommunen eller för erat
arbetet med sophanteringen?
◆ Känner ni till om engångsgrillen medför extra arbete för er eller
kommunen under sommarhalvåret?
◆ Hur hanterar ni engångsgrillen? Skickas den till
återvinningscentralen eller hanteras den som vanligt avfall? Övrigt
material som ingår i grillen såsom plast och pappersförpackning, hur
hanteras det?
◆ Är det vanligt att grillen lämnas kvar på plats efter användning?
Till exempel på den plats man grillat eller i närheten av en
papperskorg?
◆ Har ni upplevt att någon från personalen som hämtar soporna har
skadat sig vid hanteringen av engångsgrillen?

Sammanställning intervju Gävle drift & service
Engångsgrillen medför problem för kommunen om den slängs varm i den vanliga sophanteringen.
Enligt Gävle drift & service så grillas det ofta med engångsgrillen och det är vanligt att grillen
tillsammans med metallbygeln (stativet) lämnas kvar på plats. Stativet brukar vanligtvis vara
någonting som lämnas kvar vilket är någonting man ofta missar vid klippning av gräset.
Engångsgrillen och övrigt material som ingår i grillen lämnas och hanteras som vanligt avfall.
Man har i övrigt inte upplevt något problem med att personalen har skadat sig i samband med
hanteringen av engångsgrillen.

7.

Intervju Gästrike återvinnare

Frågor
◆ Hur vanligt är det att engångsgrillar återvinns hos er?
◆ Vem återvinner engångsgrillar? Är det privatpersoner,
kommunen? Annan?
◆ Ser ni något problem när det kommer till återvinning av
engångsgrillen?
◆ Hur hanteras kolet från engångsgrillen, är det någonting som ni
tar hand om eller måste grillen vara helt tom innan man lämnar in
den? Är det ett problem när man ska återvinna materialet?
◆ Är det lönsamt att återvinna engångsgrillar? Om nej, varför inte?

Sammanställning intervju Gästrike återvinnare
Det är svårt för Gästrike återvinnare att svara på hur vanligt det är att engångsgrillen återvinns
hos dem. Det är en produkt som går obemärkt förbi eftersom att den är så pass liten i jämförelse
med andra metallförpackningar och metallskrot. Gästrike återvinnare tror dock att det är
privatpersoner som vanligtvis återvinner engångsgrillen. Personen som intervjuats känner inte
till hur kommunen hanterar engångsgrillen, antingen har de ett avtal med någon återvinnare eller
så åker grillen direkt till förbränning. Oftast så finns det ett avtal mellan de som städar bort sopor
och återvinningscentralen. Intervjupersonen tror däremot att de flesta engångsgrillar hamnar i
en soptunna. Det enda problemet man ser med återvinningen av grillen är att separera gallret
med folieförpackningen samt att slänga kolet i en förbränningscontainer, men i övrigt är det inga
problem. När vi pratar om lönsamhet så får jag till svar att grillen i sig självt är obetydlig eftersom att
den är såpass liten. Men om man samlar ett flertalet grillar så blir det betydelsefullt och om de når
återvinningscentralen så återvinns de alltid. Om de däremot inte kommer till återvinningscentralen
så finns det en stor risk att den förbränns. Det är upp till företagen som hanterar soporna att
bestämma vart de tar vägen. En engångsgrill kan heller inte återvinnas på en återvinningsstation
utan måste transporteras till en återvinningscentral där man samlar annat metallskrot.
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3.2

Problemanalys
Efter alla sammanställningar av intervjuerna så har jag gjort en sammanställning av vad som
upplevs som positivt kontra negativt hos varje inblandad part. Vissa svar som varje användare anger
påminner om varandra. Problemanalysen är till för att översätta svaren till en begriplig text. Svart
text motsvarar det negativa medan grön text motsvarar det positiva, se figur 1.

Figur 1. Vad som upplevs positivt och
negativt
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3.3

Scenario

1.
Användaren är på väg till
butiken eftersom att hen
tillsammans med vänner
bestämt sig för att grilla i
parken efter jobbet.

2.
På butiken passar hen på
att köpa en engångsgrill
tillsammans med maten
eftersom att det är enkelt och
sparar tid.

3.

Väl framme i parken möter
hen upp sina vänner och
grillar enklare mat.

4.
Efter att hen är färdig med att
grilla så ser man till att släcka
grillen med vatten innan man
lämnar platsen.

5.

6.
Figur 2. Kundresa

Hen lämnar sedan parken
utan att tvingas bära med
sig någonting därifrån. Det
är både enkelt och sparar
tid.

Hen letar efter en lämplig
plats att ställa av grillen på,
men inser att möjligheterna
för att slänga grillen är
begränsade och bestämmer
sig därför för att ställa grillen
i närheten av en papperskorg.
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3.4

Tester av engångsgrillar

Figur 3. Olika engångsgrillar

Figur 4. Tändning av grillar

Figur 5. Grillar har tänts på

Figur 6. En grill som inte tar fyr

Figur 7. Grill som enbart står och ryker

Figur 8. Bild på ostabilt stativ
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Figur 9. Värmen böjer galler

Figur 10. Bruksanvisning

Figur 11. Bild på engångsgrill som inte kan
uppfylla bruksanvisningens instruktioner

Sammanfattning av tester på engångsgrillar
Samtliga grillar är svåra att tända eftersom att antändningspappret ligger under själva gallret, vilket
gör det svårt att komma åt det. Av fyra grillar är det endast två grillar som blir klara för användning.
En grill antände inte överhuvudtaget medan en grill enbart stod och rykte under hela grillningen
utan att riktigt få fyr på kolet. Av de grillar som blev klara för grillning tog det ungefär 36 minuter
innan jag kunde förflytta grillarna med händerna eftersom att de var otroligt varma i kanterna. En
klar brist hos samtliga grillar var stativet som var ostabilt. En grill hade en lösning där man skulle
vika in stativet i ett hål på grillen för att på så sätt öka stabiliteten. Problemet med denna lösning
var att det helt enkelt inte fungerade att vika in stativet då det inte gick att böja aluminiumet med
händerna. Det resulterade i att denna grill helt klart var den mest ostabila av samtliga grillar, vilket
är en ökad riskfaktor. Kolet låg väldigt nära gallret vilket bör innebära att det finns stor risk för att
det bränner maten. I övrigt blev grillgallret på vissa grillar böjt efter man antänt dem, detta riskerar
givetvis att maten kan trilla av vid grillning.
Om jag själv ska ge en kommentar till min egna upplevelse kring engångsgrillen så bekräftar den det
som nämns som negativt i intervjuerna. Det går inte att förlita sig på resultatet överhuvudtaget och
det är svårt att få fart på vissa av grillarna. Det är dessutom väldigt svårt att förflytta grillen i början
på grund av värmen. Skulle grillen placeras på felaktig yta så är det alltså svårt att förflytta den till en
lämpligare plats.
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3.5

Ett regelrätt scenario
Användaren känner inte till var man ska återvinna engångsgrillen, samtidigt läggs det ett stort
ansvar hos användaren att återvinna grillen. Intervjuerna bekräftar också att majoriteten av
användarna har en felaktig uppfattning om vad som menas med återvinning, då de flesta lämnar
grillen i närheten av en papperskorg. Svaren från enkätundersökningen säger att nästan hälften av
användarna återvinner grillen medan svaren på intervjufrågorna säger att ingen av användarna
återvinner grillen. Jag har gjort ett eget scenario där man som användare tar det ansvar som läggs
på en efter att man använt klart grillen och sammanställer sedan den tid det tar från användning till
återvinning.
Det tog totalt 39 minuter för mig att släcka den sista grillen om man följde anvisningarna i samtliga
bruksanvisningar. De alternativen som rekommenderades var antingen att släcka med vatten, grus
eller sand. Figur 12, 13 och 14 nedanför visar släckning med snö, grus och vatten.

Figur 12. Släckt med snö.

Figur 13. Släckt med grus.

Figur 14. Släckt med vatten som rinner ut från grill.
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I närheten av grillplatsen jag befann mig på i boulognerskogen fanns det en plastcontainer att lämna
skräp i. Alternativet att lämna allt avfall som blev kvar efter användning var lockande då det var
väldigt kladdigt att frakta grillarna hem.

Figur 15. Bild på soptunna vid grillplats.

Figur 16. Skräp från engångsgrillen.

Figur 17. Grillar uppradade bredvid en soptunna.
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Avståndet mellan mitt hem och återvinningscentralen var så pass långt att jag var tvungen att ta
bilen dit med tanke på att det låg i utkanten av Gävle. Kolet placerades i containern med material
som inte går att återvinna medan aluminiumet placerades i metallskrot efter anvisningar från
personalen på plats. Det tog totalt 1 timme och 34 minuter för mig att återvinna engångsgrillarna
tills jag var hemma igen, detta om man tog bilen till återvinningscentralen. Med tanke på att
nästan hälften av användarna angav att bristen på tid var anledningen att man valde att använda
engångsgrillen drar jag slutsatsen att det är ytterst osannolikt att man skulle välja att göra rätt ifrån
sig. Man får spendera lite mer än 1 timme och 30 minuter i Gävle för att lämna grillen på rätt plats
tills man är hemma igen, om man bor i närheten av boulognerskogen

Figur 18. Använda grillar placerat i en bagagelucka.

Figur 19. Inkörsport vid återvinningscentralen i Gävle.

Figur 20. Container med saker som inte ska återvinnas.

Figur 21. Container med metallskrot som ska återvinnas.

Figur 22. Galler, stativ och aluminiumform placerat i metallskrot.

Figur 23. Kol placerat i saker som inte ska återvinnas.

15.

Totalt 1h 34 min efter grillning. Sammanfattad
illustration av det regelrätta scenariot, se figur 24.

1.

39 minuter vid släckning av
grill.

2.

15 minuters promenad hem.

3.

20 minuters bilresa till
återvinningscentralen.

4.

Återvinning av grill

5.

Figur 24. Ett regelrätt scenario.

20 minuters bilresa hem.
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3.6

Hållbarhetsanalys

1.

Samtliga grillar som
uppgav produktionsland
producerades i antingen
Kina eller Polen.

2.

Minst 500 000 grillar
om året transporteras
till Sverige enligt Sæther
(2015).

3.

Grillen anländer till Sverige och
används en gång för att sedan
förbrännas eller i bästa fall
återvinnas.

Figur 25. Engångsgrillens resa till Sverige
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Engångsgrillens material

Figur 26. Plast som omsluter grillen.

Figur 27. Kartong som skyddar grillen vid transport.

Figur 28. Papper med tryckt bruksanvisning.

Figur 29. Stativ i aluminium som höjer upp grillen från underlaget.

Figur 30. Grillgaller i aluminium.

Figur 31. Aluminiumform där kolet är placerat i.
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Figur 32. Träkol.

Figur 33. Antändningspapper för att få fyr på grillen.
Engångsgrillen består av totalt 8 delar med 6 olika material. En plastförpackning som omsluter hela
grillförpackningen. En kartong som skyddar grillen vid transport. Tryckt papper med logotyp och
information. Ett stativ i aluminium. Ett grillgaller i aluminium. En form i aluminium som är själva
grillen. Träkol eller träbricketer samt ett antändningspapper. Förutom aluminium så är det i tillägg 5
olika material som ingår i produkten. I denna hållbarhetsanalys så kommer jag enbart gå in djupare
på aluminiumets påverkan på miljön då produkten till största del består av det materialet.
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Miljöpåverkan Aluminium
Aluminium är en metall som kräver stor energiförbrukning vid tillverkningsprocessen. Fördelen
med metallen är att den kan återvinnas hur många gånger som helst och då spara upp till 95% av
energiförbrukningen. När man bryter berg där man utvinner metallen så skapas däremot stora
mängder avfall eftersom det endast är en eller några få hundradelar av allt berg som blir till metall.
Varje år så skapas det 45 miljoner ton gruvavfall enbart i Sverige från metallindustrin
(Sopor - Sveriges avfallsportal, 2018). I början av 90-talet återvanns 65% av all aluminium i
Sverige, men man räknar med att dagens återvinning är högre. Det släpps ut stora mängder
koldioxid vid nyproduktion av aluminium där man räknar med att ett ton aluminium motsvarar
1,5 ton koldioxidutsläpp (SCB, 1999). År 2017 samlades det in 16 483 ton metallförpackningar för
återvinning i Sverige, vilket motsvarar hela 81% av alla aluminiumförpackningar i landet. Antalet
återvunna aluminiumburkar var år 2017 hela 85,7%, vilket indikerar att pantsystemet i Sverige
fungerar bra (Sopor - Sveriges avfallsportal, 2018) och (Pantamera, 2018). Denna siffra är betydligt
mycket sämre i europa där totalt 42% av alla aluminiumburkar återvinns. Aluminiumproduktionen
i världen var år 2012 mellan 42-45 000 000 miljoner ton (Ravarumarknaden, 2011). Varför jag
använder mig av aluminiumburkar som referens i miljösynpunkt är att det är en produkt som i hög
grad återvinns och för att det helt enkelt inte hittades statistik på hur många metallförpackningar
som återvinns i exempelvis Europa. Ser man till den statistik som presenteras så tycker jag att
man kan dra en slutsats om att återvinningskulturen i Sverige är högre när det kommer till
aluminium och i synnerhet aluminiumburkar jämfört med resterande Europa. Om aluminium
återvinns så är livslängden på redan utvunnen aluminium obegränsad. Givetvis är det fortfarande
utsläpp i nyproduktionen av återvunnen aluminium, men då med en 95% energieffektivare
tillverkningsprocess.

Miljöpåverkan engångsgrillen
Enligt Sæther (2015) säljs det cirka 500 000 engångsgrillar om året i Sverige, i Norge är den siffran
1,2 miljoner. 500 000 engångsgrillar är den lägsta siffran jag hittat när det kommer till försäljning i
Sverige. Samtliga grillar som köpts in är inte producerade i Sverige, vissa grillar hänvisar inte till var
produkten är tillverkad. För mig är det helt oförståeligt att man väljer att importera en grill som är
till för engångsbruk. Förutom sitt stora utsläpp vid produktion så kan man addera transportutsläpp.

Figur 34. aluminium från engångsgrillen vägs upp.
Aluminiumet i en engångsgrill väger cirka 93 gram. 500 000 engångsgrillar motsvarar en totalvikt på
46,5 ton per år.
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69,75 Ton CO2
i utsläpp per år.

Figur 35. Illustration på Golf GTI
Bilen Volkswagen Golf GTI från 2011 väger totalt 1318 Kg. Om vi byter ut vikten på
alla engångsgrillar som säljs per år i Sverige med antalet Volkswagen Golf GTI detta
motsvarar, så hamnar vi på cirka 35,3 bilar. Om vi dessutom tänker oss att bilarna
används en gång så tror jag att de flesta är överens om att det är negativt för miljön.
500 000 nyproducerade engångsgrillar motsvarar 69,75 ton koldioxidutsläpp per år.
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Figur 36. Illustration på 35,3 stycken Volkswagen Golf GTI

3.7

Funktionsanalys
Jag har använt mig av en funktionsanalys i (Carlsson, 1994) som illustreras i tabell 1 och 2.
Utgångspunkten baserar sig på intervjuerna och enkätundersökningen, men också mina egna
utförda tester.

Tabell 1.

Funktionsområde: Basfunktioner
Funktion

Klass* Anmärkning

Erbjuda

Matlagning

HF

Medge

Bärbarhet

N

Förenkla

Avkylning

N

Underlätta

Grepp

Ö

Förbättra

Resultat

Ö

Pålitlighet

Minimera

Storlek

Ö

Transport

Spara

Tid

N

* HF = Huvudfunktion

N = Nödvändigt

Ö = Önskvärt

Tabell 2.

Funktionsområde: Säkerhet
Funktion

Klass* Anmärkning

Undvika

Brandrisk

N

Isolera

Värme

N

Skydda

Omgivning

N

Erbjuda

Grepp

N

Medge

Stabilitet

N

Förtydliga

Risker

Ö

N = Nödvändigt

Ö = Önskvärt

Förhindra spridning av

Transport vid värme
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3.8

Skissfas 1 & idégenerering

Skissfasens inledning handlade i början om att försöka identifiera vägval. Det finns flera inriktningar
som har potential att svara upp till funktionsanalysen. Jag valde att fokusera på tre olika inriktningar
under min skissfas och idégenerering.

Tre olika inriktningar

Material

System

Ny produkt

Figur 37.

Material
Koncept 1
Ett sätt att arbeta med projektet är att fokusera
på en materialdriven process. Går det att arbeta
med kartong, kork, gips eller bambu? Ska det
fokusersa på att förändra kolet, kan jag kombinera
allihopa? Jag bestämde mig ganska snabbt för att
inte fokusera detta arbete i denna riktning. Varför?
Engångsartiklar i ett gynnsammare material
förändrar inte beteendet kring engångsartiklar.
Jag vill helt enkelt inte uppmuntra till onödig
resursförbrukning.

Figur 38.
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System
Ett annat sätt att arbeta är att fokusera på ett system som motarbetar tanken bakom engångsartiklar.
Går det att skapa någonting som uppfyller användarens behov? Hur arbetar man kring
säkerhetsaspekten?

Koncept 2

En idé handlade om att förändra hela tankesättet
bakom grillning. Om butikerna ställer om från
engångsgrill till ett system likt en salladsdisk
så finns det en potential i att användaren är
mottaglig till att förändra sitt beteende. Att
köpa maten direkt i butiken för att sedan frakta
det till den plats med hjälp av en produkt som
både håller maten varm och salladen fräsch.
Problemet med denna idé är att man tar bort
användarens upplevelse med gemenskap i
samband med matlagningen. Det som framkom
under intervjuerna är att det är en aktivitet som
man gör tillsammans med vänner. Varför skulle
man välja att köpa färdigmat i butik när det finns
flertalet alternativ som har samma koncept. Pizza,
snabbmatsrestauranger med mera?

Figur 39.

Koncept 3
Ett tredje koncept handlade om att låna grillen
på plats. Användaren anländer helt enkelt till
den plats man ska grilla för att sedan låna en grill
som man sedan lämnar tillbaka efter användning.
Detta gör grillen portabel så att man inte är
bunden till en specifik grillplats. Man kan välja
själv var man vill grilla i området. Det motverkar
också onödig resursförbrukning då det resulterar i
en flergångartikel.

Figur 40.
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Figur 41.

Koncept 4
Ett fjärde koncept handlade om att ta vara på aluminiumet efter man använt klart grillen.
Sophanteraren återvinner inte grillen, den förbränns vilket är ett enormt resursslöseri. Ett
pantsystem skulle kunna motverka detta beteende. Genom att panta grillen så får användaren
möjligheten att ta emot en viss ersättning likt dagens pantsystem. Man skickar sitt telefonnummer
efter man placerat grillen i maskinen, i detta exempel via swish. Pantsystemet placeras bredvid
papperskorgen i parken där användaren vanligtvis placerar engångsgrillen efter användning.
Användaren vill göra rätt ifrån sig och detta koncept erbjuder den möjligheten. Problemet med
denna lösning är att den uppmuntrar till fortsatt konsumtion av engångsgrillen. Målsättningen är att
hitta ett koncept som ersätter grillen, denna idé går rakt emot den tanken.
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Ny produkt
Finns det möjlighet att skapa en ny produkt som uppfyller användarens krav, räddningstjänstens
input och sophanterarens synpunkter? Hur kan man arbeta fram ett koncept som skapar ett helt nytt
synsätt på hur man kan tillaga mat på plats? Måste man grilla?

Koncept 5
Ett femte koncept handlade om att ta fram en
produkt som uppmuntrar användaren till att ta
med sig en privat grill. Hanteringen efter grillning
upplevdes som ett problem av flertalet användare.
Jag identifierade själv problemet med att hantera
kolet efter grillning. Med hjälp av en tunna
som man kan slänga kol i slipper man hantera
kolet i efterhand. Det gör ingenting om kolet är
varmt eftersom att behållaren i detta koncept var
meningen att tåla den värme som kolet avger. Jag
upplevde själv under mina egna tester att ett stort
problem efter grillning var att hantera kolet. Det
fanns ingenstans att göra sig av med kolet. Många
användare använder engångsgrillen i brist på tid.
De positiva egenskaperna som engångsgrillen har
är att den är ansvarsbefriande enligt användaren.
Detta koncept befriar dock inte användaren
från ansvar. Den personliga grillen måste tas
med hem efter man grillat klart. Det är ett mer
hållbart alternativ men svarar tyvärr inte upp till
användarens positiva upplevelser i jämförelse med
engångsgrillen.

Figur 42.

Koncept 6
Ett sjätte koncept handlade om att skapa en
stekplatta med hjälp av ett batteri som genererar
värme. Konceptet innebär att man laddar batteriet
hemma, transportera grillen till parken och
tillbaka hem. Detta koncept svarar inte heller upp
till användarens behov förutom att man slipper
hantera kolet i efterhand, den minskar också
brandrisken då den saknar kol som riskerar att
sprida sig.

Figur 43.
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Koncept 7
Ett sjunde koncept är att förenkla möjligheten att
köpa färdigt kol i butik som direkt kan slängas
i grillen och tändas på. Detta koncept svarar
egentligen inte upp till någonting i min research
förutom att man kan kontrollera vad det är för kol
som finns i förpackningen. Det möjliggör för att
hitta en lösning som är fri från paraffin.

Figur 44.

Koncept 8
Åttonde och sista konceptet handlar om en
annorlunda teknik att generera värme på. Kan
man med hjälp av solens energi skapa värme
och på det sättet också få möjligheten att tillaga
mat? Detta koncept bygger på en konvex lins som
skapar en brännpunkt mot någonting som lagrar
och sprider värmen. Efter produktion har grillen
0% utsläpp eftersom att den genererar värme
via solen. Konceptet har ett högt värde i den
meningen.

Figur 45.
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3.9

Val av 2 koncept
När jag skulle välja koncept så gick jag helt enkelt igenom alla koncept på nytt och försökte koppla
ihop dem med problemanalysen och funktionsanalysen, se sida 8 och 21. Det finns två koncept
som jag personligen tycker sticker ut i jämförelse med de resterande sex. Koncept 3, figur 40
ersätter hela tanken med engångsartiklar utan att kompromissa med engångsgrillens egenskaper.
Det finns en styrka i detta koncept och det är nämligen att ett flertalet punkter går att uppfylla i
funktionsanalysen och flera punkter i problemanalysen kan helt tas bort. En nackdel med detta
koncept är att man fortfarande måste ta hänsyn till brandrisken en grill medför sin omgivning och
att man måste ta med sig eget kol.
Nästa koncept som jag tycker är intressant är koncept 8, figur 45. Den utmanar hela tanken bakom
matlagning och resursförbrukning. Det finns någonting i detta koncept som är värt att undersöka.
Kan man ta bort ett antändningsmaterial helt och hållet utan att förlora egenskapen att generera
värme? Detta koncept kräver dock tester innan man kan ta ett beslut att gå vidare med det helt.
En grill vet vi fungerar, det är en beprövad produkt. Koncept 8 är annorlunda, vilket jag måste
undersöka vidare så att man kan konstatera att det har en möjlighet att fungera i verkligheten utan
att ha märkbara brister.

Undersökning och tester, koncept 8
Genom research kring den konvexa linsen så lyckades jag identifiera fresnel-linsen. Denna lins
äger samma egenskaper som den konvexa linsen, men har på grund av sin sammansättning av flera
linser staplade på varandra, också egenskapen att bli betydligt mindre och därmed också billigare att
producera. (Ny teknik, 2015). Nedanför finns illustrationer som visar på hur fresnel-linsen fungerar
i jämförelse med den konvexa linsen.

Figur 46. Profile of a Fresnel Lens av Edmundoptics
bildadress: https://www.edmundoptics.com/resources/application-notes/optics/
advantages-of-fresnel-lenses/

Figur 47. Funktion på konvex lins.
bildadress: http://www.wikiwand.com/sv/Konvex_lins
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Figur 48. Linsen startar eld mot träbit.

Figur 51. Brännpunkt mot kopparrör.

Figur 49. Brännpunkt mot gatsten.

Figur 50. Resultat mot gatsten.

Figur 52. Resultat mot kopparrör.
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Figur 53. Brännpunkt riktat mot ett kopparrör.

Figur 54. bild på en fresnel-lins.
Första testen handlade om att ta reda på hur snabbt linsen sätter eld på en träbit, detta för att
kontrollera om linsen överhuvudtaget är värd att experimentera vidare med, se figur 48. Det tog
cirka tre sekunder att sätta eld på träbiten. Nästa steg var att ta reda på hur mycket värme den klarar
av att skapa på underlaget, i detta fall en vanlig gatsten, se figur 49 och resultat figur 50. Jag gick
sedan vidare med att undersöka vilket material som skulle ha potential att generera mer värme.
Enligt Koppar.com har koppar förmågan att sprida värme väldigt snabbt från den ena punkten
till den andra och är en bra värmeledare. Figur 52 visar resultatet av att rikta brännpunkten mot
ett litet kopparrör, mätt med en infraröd temperaturmätare. Eftersom att jag lyckats komma upp
i 100 grader så är jag redan uppe i kokpunkt på mitt första test. Med tanke på att detta test mättes
på en vårdag med en medeltemperatur på 13 grader under en eftermiddag, så var det någonting
jag ville undersöka närmre. Men 100 grader är inte tillräckligt tillfredsställande för att kunna laga
mat på. Jag ville undersöka om man kunde få upp värmen ytterligare genom att använda sig av ett
helt annat material. Genom vidare research så kom jag över ett material som kallas täljsten, även
kallad grytsten. Enligt Taljstenskamin.nu har materialet många positiva förmågor som passar
mitt ändamål. Den har en yta som upplevs som fet och går att steka mat på utan matfett. Stenen
har dessutom förmågan av att lagra värme vilket innebär att man borde kunna öka temperaturen
över tid om man riktar brännpunkten direkt mot stenen. Den påverkas inte av snabbt förändrade
temperaturer, vilket också bör innebära att stenen inte riskerar att spricka.

Figur 55. Bild på täljsten.

Figur 56. Resultat från temperaturmätning.
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Figur 57. Resultat från temperaturmätning.

Figur 58. Resultat från temperaturmätning.

Testerna med täljstenen visade sig kunna generera upp till 241 grader. Därmed valde jag att gå vidare
med både utlåningssystemet och linskonceptet till vidare konceptutveckling.

3.11 Skissfas 2
Koncept 8.

Figur 59. Konceptskiss.
Fresnel-linsen placeras ovanpå en cylinder gjord i aluminium. Värmen genereras via solen och värmer upp cylindern. Stativet ger möjligheten att
justera vinkeln på cylindern beroende på vilket läge solen befinner sig på.
Brännpunkten från fresnel-linsen riktas mot botten av cylindern och värme
börjar sprida sig i cylindern.

Figur 60. Konceptskiss.

För att få värmen att stanna i cylindern så valde jag att addera ett lock.
Tanken var att först värma upp cylindern med linsen för att sedan ta bort
den och ersätta den med ett lock som gör att värmen stannar kvar. För att
förhindra att maten bränns mot täljstenen så adderades en kopp i nät där
man placerar maten innan man stänger locket. Cylindern fungerar nu som
en ugn där maten värms upp. För att förhindra spridning av värmen mot
underlaget och för att kunna rikta linsen mot solens läge så skissade jag på en
mindre variant av ett kamerastativ som skruvas på cylindern och kan justeras
efter solens läge.
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Figur 61. Konceptskiss .
Ett annat alternativ är att skapa en produkt som steker maten. Fresnel-linsen
placeras på ett stativ ovanför täljstenen. Stativet har möjlighet att justeras 30
grader för att hitta rätt brännpunkt mot täljstenen beroende på solens läge.
En metallram placeras under täljstenen för att förhindra att värmen sprids
på underlaget. En metallram placeras ovanpå täljstenen för att förhindra att
brännpunkten träffar utanför. När täljstenen har värmts upp så placeras maten på täljstenen och kan nu stekas.

Koncept 3.

Figur 62. Konceptskiss.
Användaren tar en grill från behållaren och lämnar sedan
tillbaka den efter användning. Vid hög brandrisk eller för att
motverka stöld så kan man låsa behållaren.

Figur 63. Konceptskiss.
Utlåningssystemet kan även vara ett betaltsystem där användaren för in ett kort i automaten och följer anvisningar via
en display. När betalningen är genomförd kan användaren ta
ut en grill och låna den. Denna variant har möjligheten att
motverka stöld efter man betalat. Om grillen inte skulle komma tillbaka efter användning så kan man se vem som senast
har lånat den. Vid hög brandrisk så kan displayen informera
personen som vill låna en grill att den för tillfället är stängd på
grund av det.
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Figur 64. Konceptskiss.

En annan idé var att använda sig av telefonen för att låsa upp grillen. Genom att skanna en QR-kod
på displayen via en applikation så låser man upp grillen och en klocka börjar ticka som visar hur
länge man får låna grillen. Betalkortet är registrerad i applikationen och om man skulle överskrida
den bestämda tiden så får man helt enkelt betala för den tid man överskridit. Detta möjliggör för att
flera personer kan använda grillen under dagen.

3.11 Krysschema
För att till sist kunna ta ett beslut om vilket koncept som svarar bäst upp till funktionsanalysen så
utformades ett krysschema inspirerat ifrån (Landqvist, 1994). Jag ställde upp de funktioner som
bör uppfyllas i slutprodukten och ställde mina två koncept gentemot dessa. Ett poängsystem från
1-5 utdelades till vardera koncept där 5 motsvarar högsta poäng. Konceptet med högst poäng är det
konceptet som just nu svarar bäst upp till funktionsanalysen och eftersom att jag var tvungen att ta
ett beslut så fick det konceptet med flest poäng bli slutkonceptet som arbetades vidare med. Se tabell
3 och 4.

Erbjuda matlagning
Medge bärbarhet
Förenkla avkylning
Underlätta grepp
Förbättra resultat
Minimera storlek
Spara tid
Summa:

5 3
5 5
1 3
3 1
5 2
4 4
5 3
28 21

Undvika brandrisk
Isolera värme
Skydda omgivning
Erbjuda grepp
Medge stabilitet
Förtydliga risker
Summa:

Koncept 8, Fresnel-Grill/Ugn

Funktion

Koncept 3, utlåningssystem

Funktion

Idé

Funktionsområde: Säkerhet

Koncept 8, Fresnel-Grill/Ugn

Funktionsområde: Basfunktioner
Koncept 3, utlåningssystem

Tabell 4.

Idé

Tabell 3.

3 1
3 5
3 2
5 2
5 5
3 3
22 18
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All information som samlats in genom intervjuer och de negativa aspekterna som sammanställts
i problemanalysen lutar starkt åt att det bör fokuseras på ett utlåningssystem istället för en helt ny
produkt. Den nya produkten, koncept 8 adderar helt plötsligt flera oklarheter när det kommer till
säkerhet. Genom mina tester så vet jag att linsen är så pass kraftfull att den lätt kan utveckla en
brand på cirka 3 sekunder. Om användaren av någon anledning skulle råka lägga linsen vid sidan av
produkten så skulle detta kunna ha förödande konsekvenser om linsen lyckas få brännpunkten på fel
ställe. Detta skulle inte bara öka risken för brand utan det skulle med högsta sannolikhet utlösa en
brand otroligt snabbt. Detta innebär också att den får låga poäng i att skydda omgivningen, se tabell
4. Det kan heller inte garanteras att produkten klarar av att laga mat utan att genomföra nya tester.
När jag vidareutvecklade konceptet så adderades det funktion efter funktion för att kompensera
konceptet för sina brister. Helt plötsligt står jag med en produkt som fortfarande kräver ännu mera
tester och tillägg av funktioner och då vet jag inte ens om produkten är mottaglig hos användaren.
Produkten är inte heller ansvarsbefriande efter användning då du måste ta med produkten hem. Det
som gör att produkten har ett högt värde är att den efter produktion har 0% utsläpp vid användning,
vilket svarar bra till hållbarhetsaspekten. Men koncept 3 får högre poäng än koncept 8 på nästan alla
punkter.

3.12 Vidareutveckling av valt koncept
När jag bestämde mig för det koncept jag ville gå vidare med så började jag skissa lite snabbt på hur
grillen till den slutgiltiga produkten skulle kunna se ut. Jag ville arbeta med former som påminde
om den ursprungliga engångsgrillen för att på så sätt kunna jobba med en igenkänningsfaktor.

Figur 66. Alternativ till grundform
och stativ.

Figur 65. Alternativ till grundformer.

Figur 67. Alternativ till grundform
och stativ.
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När jag skissat fram några snabba grundformer så gick jag ner i verkstaden för att testa formerna
i en skala 1:1 i blåskum. Det gjorde det lättare för mig att justera storleken och jobba fram rätt
dimension för grillen. Jag mätte först ut engångsgrillens mått och jobbade därefter fram några av de
grundformerna som skissats fram med utgångsmått från engångsgrillen.

Figur 68. Engångsgrillens längd 300, bredd
250 samt höjd 50, mätt i millimeter.

Figur 69. Skalmodeller med utgångsmått från engångsgrillen.

Figur 70. Höjdskillnad mellan engångsgrillen och mockups i verkstaden.
Eftersom att engångsgrillen är väldigt låg så hamnar kolet väldig nära gallret, se sammanfattning
av tester på sida 12. För att förbättra resultatet så ville jag arbeta fram en grill som är något högre
än den ursprungliga engångsgrillen så att maten inte ligger i direkt anslutning till grillgallret. Men
jag ville samtidigt inte skapa en grill som är alldeles för hög. Dels för att få plats med fler grillar i
utlåningssystemet men också för att inte göra grillen alldeles för stor. Jag utgick från höjderna 70
millimeter och 100 millimeter till en början för att sedan mäta av höjderna gentemot engångsgrillen.
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Figur 71. Avståndet mellan mark och engångsgrillen ståendes
på sitt stativ är 40 mm.

Figur 72. Förslag på avstånd mellan marken och den nya
grillen, 80 mm.

Avståndet mellan mark och grill riskerar att antända underlaget. För att ta hänsyn till detta så valde
jag att testa olika avstånd på den nya grillen. Att arbeta med minst ett dubblerat avstånd kändes som
en bra utgångspunkt, se figur 72.

Figur 73. Test av handtag och utskjutning av handtag från
den nya grillen.

Figur 74. Slutgiltiga mått på den nya grillen.

Jag testade själv att förflytta grillarna under mina egna tester med engångsgrillen men upplevde
det som omöjligt att göra det i början på grund av värmen. Därför så togs ett beslut om att arbeta
fram ett handtag som skulle tillåta användaren att förflytta grillen även när den brinner. Om man
möjligtvis har råkat placera grillen fel och upptäcker att det kan äventyra med säkerheten så ska
man alltså med den nya grillen kunna förflytta den till en lämpligare plats. Den slutgiltiga höjden
mellan mark och grill blev 100 mm, se figur 74. Jag upplevde att detta avstånd inte äventyrar grillens
stabilitet och samtidigt ökar säkerheten mellan mark och grill. Höjden på själva grillen blev till slut
80mm. Jag tyckte att man kunde utöka storleken från 70 mm utan att påverka helhetsintrycket,
då kan man även arbeta fram en kant som förhindrar att maten trillar av utan att göra så att kolet
kommer för nära grillgallret. 100mm gjorde däremot att grillen upplevdes som klumpig, se figur 70.
Längden och bredden blev till slut 300x300 mm. Det är en liten utökning från engångsgrillens
mått, men också någonting som användaren kan relatera till gentemot den gamla. Det finns en
igenkänningsfaktor i dimensionerna och grillen är fortfarande liten och smidig vilket är någonting
som användaren värderar som positivt enligt problemanalysen.
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När jag bestämt mig för mått på engångsgrillen så bestämde jag mig för att skissa upp några former
på både grillen och det systemet grillen ska ingå i.

Figur 75. Skisser på form, utlåningssystem.

Figur 76. Skisser på form, grill.
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4.

Resultat

Figur 77. Utlåningssystem i perspektiv.

Upphöjning av grillen
hindrar maten från att
trilla av och är till för att
förhindra att kol sprider
sig utanför grillen.

Figur 78. Grill i perspektiv.
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Min lösning erbjuder ett alternativ som går bort från hela tanken med engångsartiklar. Det är
ett system som använder sig av både enkel och modern teknik. Vi har flera tjänster i samhället
som använder telefonen för att betala, göra bankärenden och logga in på myndighetssidor. Det
är en verklighetsförankrad lösning. Givetvis är det alltid utsläpp när man producerar någonting.
Denna produkt behöver däremot inte produceras igen, den behöver möjligtvis underhållas men
det påfrestar inte miljön i samma utsträckning. Min produkt innehåller aluminium på grund av
räddningstjänsten svar vid intervjun om dess skyddande egenskap. Men jag tog också beslutet att
använda mig av materialet just på grund av att det är ett material som har obegränsad återvinning
och då med 95% energieffektivare process. I min produkt ingår det i att någon har hand om
systemet. Om någonting går sönder så finns det en stor chans att den kommer fram till återvinning,
det är helt plötsligt någon som ansvarar för återvinningen.
Målsättningen med de funktioner som den slutgiltiga produkten bör uppfylla är sammanställt
nedanför. Vissa av de funktioner som presenteras är svåra att bevisa på grund av att de kräver tester
för att garantera att de uppfyller vissa krav. Den slutgiltiga produkten erbjuder matlagning. Den har
handtag som gör det möjligt för användaren att bära med sig grillen, även om den är varm. Man
behöver inte längre förenkla avkylning eftersom att man kan placera kolet i en behållare på baksidan
av systemet, se figur 87. Storleken är snarlik den traditionella engångsgrillen och systemet i sig gör
det möjligt för användaren att spara tid eftersom att man inte behöver ta med sig någonting därifrån.
Det är svårt att undvika brandrisk när man hanterar eld, men systemet gör så att grillen kommer
tillbaka till en säker plats efter användning. Grillen skyddar omgivningen med hjälp av ett förhöjt
stativ och en höjd kant på själva grillen. Stativet har en lutning utåt vilket ökar stabiliteten på grillen
, se figur 79 och 81. Vid brandrisk så stängs systemet ner och användaren får information om detta
via den nedladdningsbara applikationen, se sida 42 .

Basfunktioner

Säkerhet

◆ Erbjuda matlagning		
				
◆ Medge bärbarhet

◆ Undvika brandrisk

◆ Förenkla Avkylning

◆ Skydda omgivning

◆ Underlätta grepp

◆ Erbjuda grepp

◆ Förbättra resultat

◆ Medge stabilitet

◆ Minimera storlek

◆ Förtydliga risker

◆ Isolera värme

◆ Spara tid

4.1

Form
Det är viktigt att få formerna att kännas enhetliga. Dels för den estetiska aspekten, men också för
en igenkänningsfaktor, att de tillhör varandra. Formens syfte var att gå bort från den industriella
känslan. Grillen och systemet fick till slut en svart färg för att det är en färg som döljer eventuella
fläckar från kolet på systemet vilket gör att den upplevs som renare. Produkten kommer att
användas i en offentlig miljö. Om man kan se att människor använder en grill på plats och samtidigt
går förbi det systemet som grillen ingår i, så skulle det eventuellt resultera i att fler personer väljer att
använda systemet för att man kan koppla grillen till formen på själva systemet.
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4.2

160mm

Måttsättning
& sprängskiss, grill
80mm

100mm
Figur 79. Sidovy.
300mm

300mm

30mm

30mm
Figur 80. Toppvy.
Grillgaller med “vingar”
som hindrar användaren
från att bränna sig och
möjliggör för användaren
att tömma kolet även när
grillen är varm.

Handtag i trä leder bort
värmen från händerna
och minskar risken för
att bränna sig.

Grill i aluminium
skyddar omgivningen
mot värme.

Stativ i aluminium.
100mm upphöjning
skyddar marken från
värme.

Vikbart stativ

Figur 81. Sprängskiss, grill.
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4.3

Måttsättning,
utlåningssystem

1200mm

700mm

1050mm

Figur 83. Sidovy.

Figur 82. Framsida.

Figur 84. Baksida.
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4.4

Funktion,
applikation
Nedanför finns en illustration som ger ett förslag på hur en applikation skulle kunna utformas till
systemet, se figur 85.

Skapa

Lägg till

Konto

Kreditkort

Användaren skapar
ett konto i appen.

Användaren lägger
till kreditkort.

Användaren
skannar QR-kod.

Återstående tid

Skanna QR

Transaktion
Genomförd

Skanna QR

74:57

Återstående tid för
utlåning visas i appen.

Det finns för
tillfället inga
lediga grillar
att låna.

Information visas om det
finns någon ledig grill på
den plats man planerar
att besöka.
Figur 85. Funktion på applikation.

Användaren skannar QRkod även vid inlämning.

När användaren
har lämnat tillbaka
grillen på sin plats
så dras pengar från
kontot.

Stängd på
grund av
brandfara.

Vid brandfara så informeras
användaren att systemet
är stängt på grund av att
brandrisk råder i området.
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4.5

Funktion,
utlåningssystem

1.

Hämtning av grill

Användaren går in
i applikationen och
skannar QR-koden
med mobiltelefonen.

2.

Luckan för galler låses
upp och kan öppnas av
användaren som då kan
ta ut ett nydiskat galler.

2.

Grillen låses upp
och kan dras ut från
förvaringsfacket.

Figur 86. Framsida, vid uthämtning av grill.

3.

Inlämning av grill

Användaren går in
i applikationen och
skannar QR-koden
med mobiltelefonen.

4.

Behållare för kol låses
upp och kolet slängs i
av användaren.

4.

Behållare för smutsiga
galler låses upp och
slängs i av användaren.

Figur 87. Baksida, vid inlämning av grill.
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4.6

Scenario, system

3.
2.

1.
Användaren är på väg till
butiken eftersom att hen
tillsammans med vänner
bestämt sig för att grilla i
parken efter jobbet.

Väl framme i parken skannar hen
av grillsystemet med en nedladdad
applikation till systemet. Hen hämtar
sedan ut grillen och går vidare till parken.

På butiken passar hen på att
köpa kol tillsammans med
maten.

3.

Väl framme i parken möter
hen upp sin vän och grillar.

4.
5. Hen lämnar sedan parken

och får en notifikation om
att en transaktion för lånet
är genomförd.

Figur 88. Kundresa på utlåningssystem.

Efter att de har grillat klart så
går hen tillbaka med grillen,
slänger kolet och gallret i
behållare på baksidan för att
sedan stoppa tillbaka grillen.
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4.7

Visualisering i park

Figur 89. Visualisering av system och grill i boulognerskogen i Gävle.

Figur 90. Visualisering av två personer som använder systemet i boulognerskogen.
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Diskussion och slutsats
Målsättningen med det här arbetet var att se över engångsgrillen och hitta en alternativ produkt som
är gynnsammare för miljön och säkrare vid användning, utan att kompromissa med användarens
behov. I början av detta arbete så trodde jag att det skulle handla om att ta fram en ny engångsgrill
med ett miljövänligare material. Efter all research och idégenerering så insåg jag att arbetet handlar
inte bara om materialet och de säkerhetsbrister som finns hos produkten. Det är också beteendet
bakom användningen som spelar stor roll inom hållbarhetsperspektivet. Det är inte nödvändigt
att använda en engångsartikel i sammanhanget eftersom att det ger onödig påfrestning på miljön.
Vi måste därmed förändra vårt beteende kring engångsartiklar och använda dessa i så liten
utsträckning som möjligt, detta gäller inte enbart engångsgrillen. Jag skulle säga att i de flesta fallen
så finns det möjligheter att täcka det behov som användaren har, utan att producera och använda
engångsartiklar. Design handlar först och främst inte om att skapa estetiskt tilltalande produkter.
Det handlar till stor del om att kartlägga problematiken och hitta lösningar som inte kompromissar
med varken miljön eller användaren. En väl genomarbetad design enligt mig, ser först och
främst till att förminska miljöpåfrestningen produkten har på miljön. Onödig resursförbrukning
och miljöpåfrestning är en dålig design. Samtidigt som användaren vill göra rätt ifrån sig, så är
möjligheterna begränsade. Men det är fortfarande tillåtet att grilla med den. Det leder till att det
skapas en säkerhetsbrist efter användning som i värsta fall kopplar in räddningstjänsten helt i
onödan. Grillen går att återvinna, men den kommer aldrig fram till återvinningscentralen, inte om
vi ser till Gävle kommun i alla fall. Användaren tycker att resultatet är viktigt och att grillen inte
får kosta för mycket. Grillen är förstås billig men har ett oförutsägbart resultat, ändå är användaren
beredd att köpa den. Enligt mig är det en komplicerad kontext med flera faktorer som spelar in i
de problem grillen medför miljön. Det handlar som sagt om användare, men också om hur den
hanteras efteråt och också var den produceras och importeras ifrån. Istället för att arbeta emot och
förbjuda någonting så måste vi sikta på att hitta lösningar som istället täcker det behov som gör att
engångsgrillen säljs från början. Människan är bra på att hitta genvägar för att förenkla sin vardag.
Min slutsats är att engångsgrillen ingår i det sammanhanget. Det är en gåta för mig hur man kan
tillverka engångsgrillen och att ingen är beredd att ta ansvar för de konsekvenser grillen skapar.
Kanske är problemet alldeles för dolt eller för litet för att någon ska bry sig. Att tjäna pengar på
miljön är en sorglig men ej ovanlig historia. Vi är snart förbi den tiden då vi är tvungna att ställa om
för att rädda miljön. Det är skrattretande att en så onödig produkt kan ha så stor miljönpåverkan.
Media för en diskussion om hur dålig produkten är, men jag tror att ingen egentligen vet hur dålig
produkten är för miljön. Mina studier täcker i stor utsträckning enbart Sverige, men engångsgrillen
är inte en svensk företeelse. Det innebär givetvis att vi kan skala upp detta problem till ett betydligt
mycket större, men jag vill inte spekulera i hur stort. Det som skulle motverka denna ohållbara
karusell är att se till att engångsartikeln helt försvinner från sortimentet i butiker med hjälp av andra
alternativ. Om man inte har tillgång eller behov för grillen så försvinner helt plötsligt hela problemet
med den. Min slutgiltiga produkt är skapad på 15 veckor. Det innebär givetvis att produkten inte
är fullständigt utvecklad eller realistisk i ett ekonomiskt sammanhang. Det är däremot någonting
som jag tycker är värt att utveckla vidare, kanske mer komplext, kanske mindre. Någonting som
produkten inte täcker är grillkolet. En utveckling av systemet skulle eventuellt kunna vara att se över
möjligheten att köpa kol som är bättre ur ett miljöperspektiv i samband med att du lånar grillen. En
produkt som har möjligheten att lämna ett mindre avtryck på miljön och samtidigt täcka det behov
som finns hos användaren bör prioriteras framför en ekonomisk vinning. Det är alltid dyrare att
skada miljön i längden. Går man tillbaka till syftet och frågeställningen om man kan skapa en grill
som är mer hållbar ur ett miljöperspektiv och säkrare vid användning så skulle jag påstå att svaret är
enkelt. Det är definitivt möjligt.
När det kommer till de intervjuer jag genomfört så måste man ta hänsyn till att intervjugrupperna är
relativt små. Det är någonting som man måste ha i åtanke när man läser rapporten, grupperna kan
inte vara representativa för alla som använder engångsgrillen. Detta handlar om att arbetet är kort
och begränsat med tid. När det kommer till de siffror jag hittat om försäljningen av engångsgrillar
per år så måste man också ställa sig kritisk till det exakta antalet. Det är svårt att hitta information
som handlar om försäljningen. Jag har därmed valt att presentera den lägsta siffran som jag hittat för
att inte ge intrycket av att späda på problematiken och även sökt efter flera källor kring statistiken. I
den kontexten som arbetet befinner sig på så är det egentligen inte relevant att exakt veta vilka siffror
som stämmer överens med det verkliga antalet.
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Sättet vi importerar, köper och konsumerar grillen är det centrala problemet, inte antalet grillar
som säljs per år. Det kan enbart ge en fingervisning om hur stort behov det finns hos användaren
och vilken påfrestning grillen har på miljön i dagsläget. När det kommer till funktionsanalys och
problemanalys så måste man också ta hänsyn till att min tolkning av problematiken och min
sammanfattning av intervjuerna är en subjektiv uppfattning. Det kan finnas information som
måste kompletteras eller information som utelämnats omedvetet i arbetet. Målsättningen med
dessa metoder är att förenkla problematiken för att dela upp problemet i olika delar och därmed
göra det enklare att förstå sig på problemet. Pratar man med olika människor så får man olika svar.
Någonstans däremellan finns gemensamma nämnare som för arbetet närmre en potentiell lösning.
När det kommer till vårt beteende kring engångsgrillen så är det en sak som är ytterst tydlig. Vi
måste förändra vår syn och användning kring engångsartiklar generellt och det är flera instanser
som måste ta ansvar i det sammanhang engångsgrillen förekommer i. Att affärer väljer att köpa in
grillen från början anser jag enbart handlar om ekonomisk vinning och inte att täcka ett generellt
behov. Likt mycket annat här i samhället så går ekonomisk vinning före miljön, enligt mig finns det
ett starkt ointresse att värna om miljön när det handlar om pengar. Man är dessutom väl medveten
om problematiken med engångsgrillen, men väljer att fortsätta sälja den. Kommuner som tillåter att
grillen används kan ta ett ytterst litet ansvar att se till att grillen i alla fall återvinns, men helst att den
förbjuds utan undantag. Det är tydligt att grillen medför problem för till exempel Gävle kommun
och att den skräpar ner i onödan. Det finns goda förutsättningar för kommunen att ta sitt ansvar. Att
vara först ut med att förbjuda engångsgrillen är en tydlig signal på att man värnar om miljön. Det
finns absolut ingenting att förlora på det.
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