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Titel 
Hjälpmedel för personal och besökare på återvinningscentraler 
 
Helping aids for employees and visitors at recycling centres 
 
Författare 
Kristofer Jonsson 
 
 

Sammanfattning 
Antalet återvinningscentraler har ökat de senaste åren och vid utformning av dessa finns det en god möjlighet att utnyttja 
kunskap från industri och forskning inom arbetsplatsutformning och godshantering. Inom återvinningsbranschen finns det 
många arbetsmiljöproblem som visar sig i arbetsskadestatistiken. Ett problem är bristen på ergonomiskt lämpliga hjälpmedel 
för personal och besökare. Denna brist på hjälpmedel leder till arbetsskador och olyckor på ÅVC:erna. I dagsläget kan man 
bryta ner dessa problem i fem uppgifter, 
 
1. Ta fram förslag på transporthjälpmedel som besökare och personal kan använda för transport av material till olika 
containrar. Hjälpmedlet helst utrustad med funktion som underlättar lyft av kasserad produkt/avfall. 
2. Ta fram förslag på hjälpmedel för upplockning av lättare felplacerade kasserade produkter. 
3. Ta fram förslag på hjälpmedel för hantering av tyngre felplacerade kasserade produkter. Både lyfthjälpmedel till 
anläggningsmaskiner och hjälpmedel som inte kräver anläggningsmaskiner bör beaktas. Hjälpmedlen måste bland annat 
vara flyttbara och smidiga att använda för personalen samt kunna hantera tyngre vikter. 
4. Ta fram förslag på lämpliga lyft- och transporthjälpmedel för hantering av kasserade tv-apparater och bildskärmar. 
5. Ta fram förslag på lämpliga hjälpmedel för lyft och transport av vitvaror och kylmöbler. 
 
Resultatet från examensarbetet visar att de olika uppgifterna kräver olika typer av hjälpmedel. För uppgifterna är följande 
hjälpmedel rekommenderade, 
 
1. Slaslyftvagn vilket är ett hjälpmedel som underlättar lyft och transport av kasserade produkter. 
2. Lång griptång med krok som är en sammanslagning av en skräpplockare och upplockningskrok. 
3. Kompaktlastare eller redan existerande maskin beroende på tillgång till maskiner på ÅVC. 
4. Vakuumlyft vilket är ett lyfthjälpmedel som klarar av tunga lyft och gör så på ett smidigt sätt utan att uppehålla andra 
aktiviteter i närheten. 
5. Styckegodskran utrustat med gripdon som klara av hantering av både vitvaror och kylmöbler. 
 
Rekommendationerna i examensarbetet bygger på en produktutvecklingsmetodik som är baserad på existerande metoder. 
Vid redovisningen av examensarbetet uppgav tjänstemän vid Tekniska Verken i Linköping att delar av resultaten av 
examensarbetet kan komma till användning på återvinningscentralerna i Linköpings kommun. 
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Sammanfattning 
Antalet återvinningscentraler har ökat de senaste åren och vid utformning av dessa 
finns det en god möjlighet att utnyttja kunskap från industri och forskning inom 
arbetsplatsutformning och godshantering. Inom återvinningsbranschen finns det många 
arbetsmiljöproblem som visar sig i arbetsskadestatistiken. Ett problem är bristen på 
ergonomiskt lämpliga hjälpmedel för personal och besökare. Denna brist på 
hjälpmedel leder till arbetsskador och olyckor på ÅVC:erna. I dagsläget kan man bryta 
ner dessa problem i fem uppgifter, 
 

1. Ta fram förslag på transporthjälpmedel som besökare och personal kan använda 
för transport av material till olika containrar. Hjälpmedlet helst utrustad med 
funktion som underlättar lyft av kasserad produkt/avfall. 

2. Ta fram förslag på hjälpmedel för upplockning av lättare felplacerade kasserade 
produkter. 

3. Ta fram förslag på hjälpmedel för hantering av tyngre felplacerade kasserade 
produkter. Både lyfthjälpmedel till anläggningsmaskiner och hjälpmedel som 
inte kräver anläggningsmaskiner bör beaktas. Hjälpmedlen måste bland annat 
vara flyttbara och smidiga att använda för personalen samt kunna hantera 
tyngre vikter. 

4. Ta fram förslag på lämpliga lyft- och transporthjälpmedel för hantering av 
kasserade tv-apparater och bildskärmar. 

5. Ta fram förslag på lämpliga hjälpmedel för lyft och transport av vitvaror och 
kylmöbler. 

 
Resultatet från examensarbetet visar att de olika uppgifterna kräver olika typer av 
hjälpmedel. För uppgifterna är följande hjälpmedel rekommenderade, 
 

1. Slaslyftvagn vilket är ett hjälpmedel som underlättar lyft och transport av 
kasserade produkter. 

2. Lång griptång med krok som är en sammanslagning av en skräpplockare och 
upplockningskrok. 

3. Kompaktlastare eller redan existerande maskin beroende på tillgång till 
maskiner på ÅVC. 

4. Vakuumlyft vilket är ett lyfthjälpmedel som klarar av tunga lyft och gör så på 
ett smidigt sätt utan att uppehålla andra aktiviteter i närheten. 

5. Styckegodskran utrustat med gripdon som klara av hantering av både vitvaror 
och kylmöbler. 

 
Rekommendationerna i examensarbetet bygger på en produktutvecklingsmetodik som 
är baserad på existerande metoder. Vid redovisningen av examensarbetet uppgav 
tjänstemän vid Tekniska Verken i Linköping att delar av resultaten av examensarbetet 
kan komma till användning på återvinningscentralerna i Linköpings kommun. 





Abstract 
The number of recycling centers has increased rapidly during the last few years. When 
designing recycling centers, there is a good opportunity to utilize knowledge from 
industry and research within workplace design and material handling. Within the 
recycling trade, there are many working environment problems that are evident in the 
occupational injury statistics. One problem is the lack of ergonomically-suitable 
helping aids for employees and visitors. This lack of helping aids leads to occupational 
injuries and accidents at the recycling centers. At present, this problem can be broken 
down into five tasks. 
 

1. Develop concepts for transporting helping aids that visitors and employees can 
use for transportation of material between the containers. Preferably, the 
helping aid shall be equipped with a function that facilitates the lifting of waste. 

2. Develop concepts for helping aids that can lift lighter misplaced waste. 
3. Develop concepts for helping aids that can lift heavier misplaced waste. Lifting 

aids that require support from machines, as well as those which do not, shall be 
considered. The helping aids must be movable, flexible and able to handle 
heavier weights. 

4. Develop concepts for suitable lifting and transporting aids that can handle 
discarded TV sets and computer screens. 

5. Develop concepts of convenient helping aids for the lifting and transporting of 
white goods, refrigerators and freezers. 

 
The results from the master thesis show that the different tasks demand various types 
of helping aids. For each task, a number of helping aids are recommended. 
 

1. “Slaslyftvagn”, which is a helping aid that simplifies the lifting and 
transporting of waste. 

2. Long “grabbing tongs” equipped with a hook which is a hybrid of a waste-
picker and pick-up hook. 

3. Compact loading tractor or already existing machine, depending on access to 
machines at the recycling centre. 

4. Vacuum lift system, which is a lifting aid that can handle heavy loads and do so 
in a smooth way without delaying other activities in the vicinity. 

5. General cargo crane equipped with gripper that can handle both white goods, 
refrigerators and freezers. 

 
Recommendations in the master thesis are built on a product development 
methodology that is based on existing methods. At the presentation of the master 
thesis, officials working at Tekniska Verken claimed that parts of the master thesis 
could be useful when applied to operations at recycling centers in Linköping 
municipality. 





Förord 
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Examensarbetet är nu färdigt och jag är nöjd med mitt resultat och vad jag lärt mig 
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Sundin för hans hjälp när jag var fräsch och nyinflyttad i Linköping. Erik involverade 
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Förkortningar och begreppsförklaringar 
Aerob kapacitet – musklernas förmåga att arbeta under tillförsel av syre. 

Avfall - det finns många olika definitioner för vad som är avfall. Exempel på dessa är ”allehanda rester 

som anses sakna bruksvärde” och ”något som inte någon vill ha och som vi kanske till och med är 

bereda att betala eller göra någon annan uppoffring för att bli av med”. Begreppet avfall är därmed 

något subjektivt, för en person kan en soffa vara avfall medan för en annan person en fullt duglig 

möbel. I detta examensarbete kommer avfall att definieras som ”saker som enskild person klassar som 

obrukbart” (Porsborn, 2004). 

Belastningsskada - medicinsk benämning på symtom som härrör från muskler och andra mjukdelar i 

människokroppen och som bedöms ha samband med alltför stor mekanisk påkänning. 

Benchmarking - är en produktutvecklingsteknik som går ut på att jämföra hela eller delar av en 

produkt med konkurrentprodukt för att få inspiration och idéer (NE, 2005). 

CAD – Computer Aided Design. Till svenska, datorstödd design. 

Catia – är ett dataprogram för modellritningar och simuleringar av produkter och varor. 

Fraktion - avser avgränsade sektioner för olika typer av avfall på ÅVC:en. Exempelvis är brännbart 

avfall, metall och wellpapp olika fraktioner på en ÅVC. Antalet fraktioner på ÅVC:erna är något som 

har ökat i antal under åren på grund av striktare uppdelning av avfallet. 

Freon – används som kylmedel i kylskåp och frysskåp. Utsläpp av freon leder till minskning av 

ozonskiktet. Därför bör freonanvändningen som kylmedel undvikas eller minimeras. 

Förbehandlare – företag som återvinner och förbehandlar elektroniska produkter. 

Förbehandling – behandling som sker före återvinning. Exempelvis tömning av freon ur kylskåp före 

återvinning av ingående delar i kylskåpet. 

Glidbräda – hjälpmedel inom vården för förflyttning av handikappade människor mellan olika platser. 

Grovavfall - det avfall från hushållen som inte ska blandas i den säck eller kärl i vilket det vanliga 

hushållsavfallet samlas in.  

Kasserad produkt - avfall är ett stort begrepp och tolkas som plural. För att benämna enskilda saker 

används uttrycket ”kasserad produkt” i rapporten. 

Kg – Kilogram, enhet för massa. 

KKL, konstruktionskriterielista - metod i produktutveckling som går ut på att lista egenskaper och 

ange ifall de är önskvärda eller ej. 

Kylmöbler - benämningen för kylskåp och frysskåp. Anledningen till att det uppkomsten av begreppet 

är att de på ÅVC:erna placeras på avskilt ställe på grund av freon innehållet. Freonen i kylmöblerna 

gör att de måste hanteras varsammare och att de i eftersteget hanteras annorlunda än resterande 

vitvaror. 

Pirra eller säckkärra – hjälpmedel som förenklar lyft och transport av gods. Används inom 

flyttningsbranschen och industrin. 

Konstruktionsspecifikation - metod i produktutveckling som viktar olika egenskaper på ett 

lättförståligt vis. 



Lagertruckar – används för transport av pallar och andra objekt på industrier som har 

inomhusverksamhet. 

Motviktstruck – truck som drivs med elektricitet eller bensin. Används både inomhus och utomhus för 

hantering av tunga laster. 

N – Newton är enhet för kraft. 10N motsvarar ungefär 1kg tyngdkraft. 

Ref – förkortning av referens. 

Roster – plats på förbränningsanläggning där själva förbränningen av avfall sker. 

Skogskran - lyftkran monterad på lastbil/traktor -chassits baksida för lyft av timmer och andra varor. 

Styckegodskran - lyftkran monterad på baksida för lyft av varor. Jämfört med skogskran har 

styckegodskran längre räckvidd, snabbare rörelser och mindre lyftkapacitet. 

Travers - lyftkransanordning för vågrät förflyttning ovan marken med hjälp av en löpvagn i en 

tvärbalk med skena (NE, 2005). 

Upplockningskrok – lång skaft med krok i yttersta änden för upplockning av felsorterat avfall. 

Hjälpmedlet är ofta hemmagjort eller beställt från lokal tillverkare. Går även under namnen 

uppfiskningskrok, båtshake och skräpkrok. 

VacuMyggan – modell av lyfthjälpmedel från företaget TAWI som manövreras och styrs med hjälp av 

vakuum. 

Vitvaror - begreppet för större hushållsapparater, i examensarbetet särskiljs vitvaror och kylmöbler 

pga. de hanteras olika. 

Vridaggregat – Lyftdon för motviktstruck som griper tag i objekt det horisontella planet, utför lyftet 

och sedan har möjligheten att rotera objektet i vertikalplanet. 

ÅVC, återvinningscentral - förkortning för Återvinningscentral .Återvinningscentralerna är de 

kommunalt ägda uppsamlingsplatser för återvinningsbart avfall Privatpersoner ska åka hit med sitt 

grovavfall för att placera det på rätt fraktion för nästkommande steg. 

ÅVS, återvinningsstation - de mindre uppsamlingsställena av avfall som ofta återfinns i 

bostadsområden. Vid dessa stationer kan man slänga saker som tidningar, kartonger och glas. 

Återvinningsstationer finns i större antal än ÅVC:er men de har en mindre kapacitet att ta emot avfall. 

 



Hjälpmedel för personal och besökare vid återvinningscentraler 
 

 

1 

1 Inledning 
Insamling, sortering och återvinning av uttjänta produkter är en snabbt växande 
industribransch. Kretsloppanpassningen under 1990-talet har medfört att stora 
förändringar i samhällets avfallshantering. Avfallet som uppkommer i samhället ska i 
första hand återanvändas och i andra hand återvinnas. Återvinning sker genom att 
materialet eller energin återvinns eller att näringsämnena går i ett kretslopp. Det finns 
många olika metoder för återvinning. Några metoder som används är kompostering, 
rötning, materialåtervinning för olika sorterade avfall och förbränning med 
energiåtervinning i anpassade förbränningsanläggningar. Som sista utväg finns 
deponering av avfall. Detta anses vara det miljömässigt sämsta alternativet och bör i 
det längsta undvikas (RVF, 2005). I bild 1 ses den generella avfallshierarkin utvecklad 
av kretsloppdelegationen 1997. Strävan är att hamna så högt upp som möjligt i denna 
hierarki. 
 

Återanvändning
Materialåtervinning
Förbränning, sorterat avfall
Avfallsförbränning
Deponering

 
Bild 1 Generell avfallshierarki (Engkvist, 2004) 

Återvinningscentral (ÅVC) är de sorteringsanläggningar som ska ta hand om 
återvinning av hushållsavfall. För närvarande passerar 20% av det svenska 
hushållsavfallet någon ÅVC i Sverige (Krook, 2005). Branschen är relativt ny och 
tyvärr har det resulterat i nya arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. Anställda vid 
ÅVC:er har en dubbelt så hög frekvens av sjukdomar och skador relaterade till arbetet 
jämfört med andra yrken i Sverige (Engkvist, 2005). 
 
ÅVC:erna har antalsmässigt ökat markant sedan mitten på åttiotalet och idag finns det 
över 700 stycken. Allt efter att nya ÅVC:er har uppstått på olika platser i Sverige har 
avfallsmängden och antalet besökare ökat. Det ökade miljötänkandet under denna 
tidsperiod har bidragit till att högre krav har ställts på ÅVC:erna. Sorteringskvaliteten, 
öppettider och bemanning är exempel på saker som har utvecklats och förbättrats. 
Under denna relativt korta tidsperiod har inte ÅVC:erna hunnit växa och utvecklats i 
samma takt som de stigande kraven. 
 
Linköpings universitet bedriver i samarbete med Tekniska Verken ett 
forskningsprojekt med titeln ”Utformning av framtidens återvinningscentral” som i 
rapporten kallas för ÅVC-projektet. Ingående institutioner från LiU är Institutionen för 
konstruktion och produktion (IKP) och Institutionen för hälsa och samhälle (IHS). 
Målet med forskningsprojektet är att utveckla ÅVC:erna så att de kan möta det 
ständigt växande kravet på att kunna ta emot mycket och varierande avfall. I dagsläget 
har två examensarbeten skrivits inom ÅVC-projektet.. Författare respektive titlar på 
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examensarbetena är Johan Porsborns ”Hur ska en återvinningscentral se ut?” och 
Annika Kihlstedts magisteruppsats ”Skyltning och sortering på en ÅVC”. Mitt 
examensarbete blir sålunda det tredje examensarbetet inom ÅVC-projektet. Utöver de 
två examensarbetena finns information i form av enkäter, intervjuer, observationer, 
bilder och videofilmer som ÅVC-projektet tidigare samlat ihop. Denna dokumentation 
har varit viktig för framskridandet av examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Det har i ÅVC-projektet framkommit att det finns många arbetsmiljöproblem på 
ÅVC:er och ett utav dessa är bristen på lämpliga hjälpmedel för personal och 
besökare. Denna brist på hjälpmedel leder till arbetsskador och olyckor på ÅVC:erna. I 
dagsläget kan man beskriva dessa problem enligt följande situationer. 
 
Många besökare vid ÅVC:erna förväntar sig hjälp med avlastning av tungt avfall från 
sina bilar. Detta är dock inte personalens uppgift men trots detta hjälper de anställda 
ofta till med besökarnas avfall. Hög risk för förslitningsskador hos de anställda 
föreligger i och med att lämpliga hjälpmedel för lyft och transport saknas. Tillgängliga 
hjälpmedel är exempelvis kundvagn, lastkärra, pallyft och pirra. 
 
Med jämna mellanrum kastar besökarna vid ÅVC:erna sitt avfall i fel container. Detta 
leder till problem i nästa steg i hanteringen och gör att de anställda får se till att 
avfallet hamnar i rätt container. Lättare avfall kan i vissa fall fiskas upp med hjälp av 
något hjälpmedel, ofta konstruerat av de anställda. De tyngre avfallen måste däremot 
avlägsnas genom att de anställda går ner i containern och lyfter upp det felplacerade 
avfallet och lägger det i avsedd container. Exempel på hjälpmedel som observerats för 
detta problem är hemmagjord upplockningskrok och traverslyft. 
 
En del av avfallet som kommer in till ÅVC:erna kastas aldrig i containrar, exempelvis 
tv-apparater och vitvaror som sorteras i elektronikskrot burar och separata sektioner på 
ÅVC:en. Hanteringen utav dessa sker till stor del utan hjälpmedel vilket leder till 
tunga och oergonomiska arbetsmoment. Hjälpmedel som exempelvis observerats är 
styckegodskran, pirra och motviktstruck. 

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att först identifiera processer på ÅVC:er som skulle 
underlättas av hjälpmedel och sedan ta fram lämpliga hjälpmedel för personal och 
besökare vid ÅVC:er. 
 
Hjälpmedlen ska underlätta hanteringen av kasserade produkter och därmed även 
minska antalet arbetsskador på ÅVC:er. 

1.3 Precisering av genomförande och uppgifter 
Examensarbetet är genomfört i två etapper, den första som en inventering av 
existerande hjälpmedel inom ÅVC-branschen och andra liknande branscher. Etapp två 
omfattar utvärdering och rekommendationer av hjälpmedel för användning på ÅVC:er. 
Från bakgrundbeskrivningen har fem olika uppgifter vuxit fram. Uppgifterna handlar 
om hjälpmedel för lyft och transport av avfall eller kasserade produkter. 
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1. Ibland är det svårt för besökare att komma riktigt nära en container utan att backa 

bilen. Backningsmomentet blockerar ofta trafiken för andra besökare och 
påkörningsrisken ökar. Därför föredrar personalen att besökarna parkerar bilen och 
sedan gå till olika containrar med sitt material. När en besökare har tunga saker att 
slänga kan dessa gångtransporter bli påfrestande. Personalen transporterar ibland 
också tyngre material utan hjälpmedel. 
Uppgift: Ta fram förslag på transporthjälpmedel som besökare och personal kan 
använda för transport av material till olika containrar. Hjälpmedlet helst utrustat 
med funktion som underlättar eller utför lyft av kasserad produkt/avfall. 

 
2. När personalen upptäcker att besökare har slängt material i fel container måste det 

plockas upp och slängas i rätt container. Detta görs i första hand för att 
efterföljande led i återvinningskedjan kräver en viss sorteringskvalitet. Om det är 
lättare material som har slängts fel kan personalen försöka ”fiska” upp materialet 
med något hjälpmedel. Idag är det vanligt att det saknas effektiva och ergonomiskt 
bra hjälpmedel för denna hantering. Personal vid vissa ÅVC:er har uppvisat 
hemmagjorda redskap för upplockning av kasserade produkter. 
Uppgift: Ta fram förslag på hjälpmedel för upplockning av lättare felplacerade 
kasserade produkter. 
 

3. När någon tung kasserad produkt har slängts i fel container är det komplicerat att 
lyfta upp den och transportera till rätt container. Det händer att personalen går ner i 
containern och manuellt (utan hjälpmedel) lyfter upp det felplacerade materialet 
även att det är förbjudet enligt föreskrifter. Här uppkommer många 
arbetsmiljörelaterade risker, till exempel ergonomiskt sett dåliga lyftställningar och 
stor skaderisk på grund av att arbete måste utföras i container eller ståendes på 
containerns kant. 
Uppgift: Ta fram förslag på hjälpmedel för hantering av tyngre felplacerade 
kasserade produkter. Både lyfthjälpmedel till anläggningsmaskiner och hjälpmedel 
som inte kräver anläggningsmaskiner bör beaktas. Hjälpmedlen måste bland annat 
vara flyttbara och smidiga att använda för personalen samt kunna hantera tyngre 
vikter. 
 

4. Vid manuell hantering av tyngre elektroniskt avfall, främst tv-apparater och 
bildskärmar, utsätts personal och besökare i många fall för upprepade, tunga och ej 
ergonomiska arbetsmoment. Vid denna hantering är det vanligt att det saknas 
lyfthjälpmedel och transporthjälpmedel. 
Uppgift: Ta fram förslag på lämpliga lyft- och transporthjälpmedel för hantering av 
kasserade tv-apparater och bildskärmar. 
 

5. Vitvaror och kylmöbler sorteras och hanteras på olika ställen och sätt. Ofta sker 
denna hantering med hjälp av primitiva hjälpmedel och handkraft. 
Uppgift: Ta fram förslag på lämpliga hjälpmedel för lyft och transport av vitvaror 
och kylmöbler. 
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1.4 Avgränsningar 
I många av tidigare beskrivna problemen kommer det inte att konstrueras nya 
hjälpmedel för problemet. Arbetet går ut på att inventera befintliga lösningar redan 
existerande på ÅVC:er. Inspiration från hjälpmedel inom industrin och jordbruket som 
kan användas på ÅVC:er är också en viktig del i examensarbetet. 
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2 Teoretisk referensram 
För en djupare förståelse av examensarbetet krävs en teorietisk bakgrund till läsaren. 
Ämnen och viktig information för examensarbetet är beskrivna i detta kapitel. 

2.1 ÅVC:er 
Återvinningscentralerna (ÅVC) är sorteringsanläggningarna som ska ta hand om 
återvinningen av hushållsavfall som uppkommer i Sverige. För att få en uppfattning 
om hur en ÅVC är utformad finns på bild 2 en översiktsskiss på Vankiva ÅVC i 
Hässleholm. 
 

 
Bild 2 Översiktsskiss på Vankiva ÅVC (Vankiva, 2005). 

Alla ÅVC:er ser inte ut som den på bild 2 men en del aspekter är liknande på ÅVC:er 
över hela Sverige. Flödet på bilar försöks ofta läggas på ett sätt som inte hindrar 
bakomvarande trafik. Ofta står containrarna på ett sågtandsformat vis som gör att 
bilarna kan åka upp intill containern utan att blockera hela genomfartsleden. 
Placeringen av de olika fraktionerna kan också vara liknande på olika ÅVC:er. 
Välbesökta fraktionerna placeras centralt på ÅVC:en medan andra mindre välbesökta 
fraktioner placeras i ÅVC:ens periferi. I ett utav de tidigare examensarbetena inom 
ÅVC-projektet skrevs följande angående sorteringseffektivitet, ”ett grundläggande 
antagande är att sorteringseffektiviteten förbättras om återvinningscentralen utformas 
i enighet med besökarnas medtagna avfall, varje fraktions avfallsmängd och 
besökarnas packningsordning” (Porsborn, 2004). Detta indikerar att de mer 
välbesökta fraktionerna ska placeras centralt och lättillgängligt på ÅVC:en. 

2.2 Avfallshantering 
Det förekommer många slags avfall på en ÅVC. Hanteringen på ÅVC:erna och 
förbehandlingen av de olika avfallsslagen skiljer sig markant åt vilket gör en inblick i 
dessa processer viktig, 

2.2.1 Brännbart avfall 
Hushållsavfall och vissa delar av avfall från industrin energiåtervinns. Hur 
energiåtervinningen genomförs varierar beroende på vilken kommun som undersöks. 
Ett vanligt förfarande är att avfallet förbränns i en förbränningsanläggning. 
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Principen i en förbränningsanläggning är att avfallet dumpas på en stor roster som 
förbränner avfallet. Värmen i rökgaserna används för att hetta upp vatten till ånga. 
Ångan komprimeras till ett högt tryck vilket sedan används för att driva en ångturbin 
eller för att skapa värme. De miljöfarliga gaserna som utvecklas vid denna förbränning 
renas genom ett avancerat filtringssystem vilket gör att denna förbränning inte är 
miljöförstörande. (Tekniska Verken, 2005). 

2.2.2 Elektriskt och elektroniskt avfall 
År 2001 bildades El-kretsen i Sverige. El-kretsen ägs av 20 branschbolag och syftet 
med verksamheten är att lösa producentansvaret för elektronikavfall. För att lösa 
producentansvaret har ett rikstäckande system för insamling och återvinning av 
elektriska och elektroniska produkter skapats. Systemet kallas el-retur och det drivs i 
samarbete med kommunerna i Sverige. Samarbetet innebär att kommunerna ordnar 
med bemannade ÅVC:er där hushållen får lämna sitt elektroniska avfall. El-kretsen del 
i samarbetet är att transportera bort el-avfallet för förbehandling och återvinning enligt 
gällande lagar. År 2004 kasserade i genomsnitt varje svensk 9.62kg elektriskt avfall på 
ÅVC:er i Sverige. (El-kretsen, 2005). 
 
Transporten av det elektriska och elektroniska avfallet till förbehandling och 
återvinning sköts av transportföretag enligt avtal med El-kretsen. El-kretsen har avtal 
med 19 olika transportföretag för upphämtning över hela Sverige Förbehandling är 
processen då elektriska och elektroniska produkterna demonteras och processas. El-
kretsen har avtal med 21 återvinningsföretag som sköter förbehandlingen av de 
elektriska och elektroniska produkterna. Återvinningsföretagen koncentrerar sig på 
återvinning av olika elektriska och elektroniska produkter. 
 
Vitvaror 
Det som i detta examensarbete kallas för vitvaror har fått namnet stora vitvaror hos 
El-kretsen. Hanteringen utav dessa vitvaror består i demontering och återvinning hos 
diverse olika företag i hela Sverige. 
 
Kylmöbler 
Kylmöbler skiljer sig åt från vitvaror i det avseendet att freonen i kondensorslingorna 
och höljet på kylskåpen och frysskåpen måste avlägsnas. Därför går vitvarorna och 
kylmöblerna till olika förbehandlare. Kylmöblerna töms först på freonen innan 
demonteringen och återvinningen tar vid. 
 
Diverse elektronik 
Så kallade brunvaror såsom tv-apparater, stereoapparater, videobandspelare, datorer 
med mera demonteras och återvinns på skilda ställen i Sverige. Från 2004 års statistik 
visar att 5.29 kg/invånare utav diverse elektronik insamlades på ÅVC:er i Sverige. 
Detta är en hög siffra med tanke på att den totala genomsnittliga vikten av elektriskt 
avfall var 9.62kg. (El-kretsen, 2005). 
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2.2.3 Plastavfall 
Plastkretsen bildades med syfte att organisera insamlingen och återvinningen av 
plastförpackningar. I Sverige förbrukas ungefär 155 000 ton plastförpackningar per år 
varav drygt hälften töms och blir avfall i hushållen. De vanligast förekommande 
plastsorterna är ”Low Density (LD) Polyeten”, ”High Density (HD) Polyeten” och 
Polypropen. LD polyeten är den typ av plast som används i plastpåsar och 
vakuumförpackningar. HD polyeten och polypropen används mest till slitstarkare 
produkter såsom dunkar och flaskor. Plastkretsen har målsättningen att återvinna 70% 
av den totala mängden plastförpackningar och 30% av det som återvinns ska 
materialåtervinnas. (Plastkretsen, 2005). 

2.3 Befintliga hjälpmedel 
Det finns många olika hjälpmedel på ÅVC:er i Sverige. Hjälpmedlen finns för det 
mesta representerade inom andra branscher och yrkesgrupper men ett fåtal har 
utvecklats enkom för ÅVC användning Hjälpmedlen används till varierande sysslor 
men generellt kan sägas att de underlättar lyft, hantering och transport av avfall eller 
kasserade produkter. Några utav de förekommande hjälpmedlens funktion och form 
förklaras med text och bilder. 
 

 
Bild 3 Pallyft från BT (BT, 2005). 

 
Bild 4 Pirra vid kylmöbelhantering. 

Pallyft, lyftvagn eller gaffellyft är den typ av lyft som används inom industrin för lyft 
av mindre pallar. Själva lyftet görs med hjälp av hydrauliska cylindrar och 
transportering med handkraft. Typen finns representerad på bild 3. 
 
Pirra eller säckkärra är en hjulförsedd vagn eller kärra som lämpar sig för 
transportering av tyngre gods. På många ÅVC:er används den för att lasta kyl och 
frysskåp på containrar. Bild 4 visar den vanliga storleken utrustad med tre hjulpar för 
att underlätta hantering i trappor. 
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Bild 5 Motviktstruck för hantering av el-skrot. 

 
Bild 6 Låglyftare för lyft av elektronikburar. 

Motviktstruck och låglyftare. Dessa truckar används inom industrin för tunga lyft av 
pallar och andra produkter. Motviktstrucken klarar lite tyngre lyft och har större 
höjdspann men är inte lika smidig som låglyftaren. I bild 5 och 6 är motviktstrucken 
respektive låglyftaren illustrerade vid hantering av elektronikburar på en ÅVC. 
 

 
Bild 7 Hjullastare i användning vid ÅVC. 

 
Bild 8 Traktorgrävare utrustad med skogskran. 

Hjullastare är den typ av fordon som är försedd med hydrauliskt manövrerad skopa. 
Den är stark och lätt att manövrera på grund av midjestyrning. Bild 7 visar en 
hjullastare. 
 
Traktorgrävare är utformade för jordbruket och är inte lika starka som hjullastarna 
och. Traktorgrävaren ett bra transport, gräv- och lyft hjälpmedel. Mindre skopa och 
svagare än hjullastaren. I bild 8 är traktorgrävaren utrustad med en grävaggregat 
baktill. 
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Bild 9 Krok, modell båtshake. 

Fiskekrok, båtshake och 
upplockningskrok är benämning på ett 
hjälpmedel som har konstruerats för 
upplockning av felsorterat avfall. 
Hjälpmedlet är konstruerat med ett 
långt skaft på mellan 2 och 4 meter och 
längst fram är en krok eller hake 
placerad för att kunna kroka fast i avfall 
som har hamnat i fel container. I 
bilderna 9 och 10 ses två olika varianter 
på upplockningskrokarna. 

 
Bild 10 Långa upplockningskrokar. 

 

 

 

 

 
Bild 11 Hantering av lådor med vakuumlyft 

(TAWI, 2005). 

 
Bild 12 Hantering av tv-apparat med 

vakuumlyft (TAWI, 2005). 

Vakuumlyftar är den typ av lyft som använder vakuum för att utföra ett lyft. De flesta 
utav dessa lyftar använder vakuumtrycket till fixeringen av produkten och 
höjdmanövrering. Dessa lyftar används inom många olika industrier, i bild 11 och 12 
ses vakuumlyftens användning för lastning på pall respektive lyft av tv-apparat. 
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Bild 13. Styckegodskran 

Styckegodskran är den typ av kran som 
används för hantering av vitvaror. 
Styckegodskranen är i de flesta fall 
monterad alldeles bakom förarhytten på 
lastbilen men det finns varianter då den 
är monterad längst bak på släpet. 
Manövrering av kranen sköts av 
lastbilschauffören med hjälp av en 
fjärrkontroll. I bilderna 13 och 14 är en 
styckegodskran respektive ett gripdon 
för hantering av vitvaror. 

 
Bild 14. Gripdon för styckegodskran.

2.4 Olycksfallrisker och arbetsvillkor på ÅVC:er 
Återvinningsbranschen är en relativt ny och outforskad bransch. Arbetsolyckor och 
arbetssjukdomar är tyvärr vanligt förekommande och anställda på ÅVC:er har en av de 
högsta antalet olyckstillbud per 1000-tal anställda i Sverige (Engkvist, 2005). 

2.4.1 Risker och skador i arbetsmiljön 
ÅVC-projektets enkätundersökning har resulterat i flera artiklar författade av ÅVC-
projektets medlemmar med statistik över skador och risker på ÅVC:er. Den 
obekvämaste arbetsställningen på ÅVC var enligt de anställda att plocka upp 
felsorterat och felplacerat avfall och kasserade produkter från containrar. 53% av de 
anställda tyckte att denna arbetsuppgift var krävande och jobbig. Det näst mest 
obekväma var att manuellt behöva paketera elektronikburar med elektroniskt skrot, 27 
% av de anställda tyckte detta var obekvämt. Det mest ansträngande arbetet på ÅVC 
var även det att plocka upp felsorterat avfall/felplacerade kasserade produkter (41%) 
och att manuellt packa elektronikburarna (40%). De anställas uppskattning om vilken 
arbetsuppgift som hade högst risk för leda till en skada var att plocka upp felsorterat 
avfall (41%). Sortering av farligt avfall (23%) kom som nummer två och att manuellt 
paketera avfall i elektronikburar (19%) på tredje plats. (Engkvist, 2005) 
 
Muskuloskelettal symptom 
Med muskuloskelettala symptom menas skadliga symptom som uppkommer i skelettet 
eller i muskulatur på grund av arbetsuppgifter eller olyckor på arbetsplatsen. På 
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ÅVC:er i Sverige har under de senaste 12 månaderna 65% av de anställda rapporterat 
om smärtor i följande områden. 46% hade smärtor i axlarna, 42% i nacken, 27% i 
knäna, 25% i händerna, 16% i armbågarna och höften och slutligen 15% i 
fötterna.Utav de som hade ryggsmärtor var smärtan så skarp att dagligt arbete inte 
kunde utföras för 18%. Utav de anställda hade 10% varit tvungna att sjukanmäla sig 
under det senaste året på grund av muskuloskelettala symptom. (Engkvist, 2005) 

2.5 Ergonomi (ur Hultgren, 1995, Ergonomi) 
Ordet ergonomi kommer från de två grekiska orden ergon = arbete och nomos = lag, 
ungefärligt översatt blir det I arbetets lagar. Ergonomiska åtgärder går ut på att 
”anpassa arbetsmetoder och arbetsmiljö till människans möjligheter och 
begränsningar”. Ergonomins är en såkallad tvärvetenskap som huvudsakligen är 
uppbyggd på basvetenskaperna anatomi, fysiologi (arbetsfysiologi kommer som nästa 
kapitel) och psykologi. 

2.5.1 Ergonomiska åtgärder 
Ergonomins anseende fick ett rejält uppsving under 1940-talet. Kriget bidrog till att 
man var tvungen att titta närmare på fysiologiska och psykologiska faktorer. Plötsligt 
insågs att krigsfartyg, flygplan och stridsvagnar var så komplicerade och avancerade 
att ingen människa någonsin skulle kunna hantera dem än mindre uthärda de 
påfrestningar som uppstod för kroppen. Det var helt enkelt tvunget att tänka om och 
utgå från människan som centrum för uppmärksamhet. 
 
Ergonomiska åtgärder syftar till en god arbetsanpassning. Två olika sätt finns för att 
uppnå detta: 
 
Arbetet anpassas till människan, vilket innebär att man vid tekniska nyinstallationer på 
arbetsplatser tar hänsyn till naturliga begränsningar i den mänskliga organismens 
byggnad och funktion, samtidigt som människans enorma möjligheter tas tillvara. 
Människan anpassas till arbetet genom omsorgsfull yrkesvägledning, rekrytering, 
utbildning och placering. 
 
Ergonomiska åtgärder handlar helt enkelt om att åstadkomma förbättringar på den 
mänskliga sidan och även i fråga om produktionen. ”Rätt man på rätt plats”  är ett bra 
uttryck för vad som ska åstadkommas. 

2.5.2 Ergonomiska checklistor 
Ergonomiska checklistor är en typ av ergonomisk undersökning. Ergonomiska 
checklistor används för att få en logisk och systematisk granskning av arbetsplatsen 
med dess arbetsuppgifter. Dessutom ökar man sina chanser att minnas relevanta data 
och information, beslutsprocessen blir enklare och problemkartläggning underlättas. 
 
Den ergonomiska checklistan som gjordes av ÅVC-projektet har bidragit till 
information om existerande hjälpmedel och förutsättningar på undersökta ÅVC:er. 
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2.6 Arbetsfysiologi (Ur Åstrand, 1990, Arbetsfysiologi) 
Arbetsfysiologi ses som en utveckling av den fysiologiska läran. Fysiologi är 
definierat som: läran om hur levande organismer, deras organ och celler fungerar. 
Arbetsfysiologi definieras som läran om kroppens anpassning till kroppsarbete och de 
fysiologiska reaktionerna därvid (Åstrand, 2003). Arbetsfysiologin är av intresse för 
detta examensarbete i och med att den innehåller teori kring lyft och annat manuellt 
arbete. Gränsvärden för tunga lyft, påverkan på ryggraden vid lyft och 
belastningsskador är exempel på avsnitt som varit viktiga för framskridandet av 
examensarbetet. 

2.6.1 Manuell hantering (Ur Åstrand, 1990) 
Med manuell hantering avses att lyfta, bära skjuta, dra och hålla föremål med 
händerna. Manuell hantering förekommer hos alla yrkesgrupper men är vanligast 
förekommande i serviceyrken, såsom vården, transportarbete, lagerarbete och 
avfallshantering vid ÅVC:er. Manuell hantering är förknippat med en hög frekvens av 
sjukdomar och olycksfall, framförallt i ryggen och axlarna. 
 
Fysiskt belastning 
En sammanfattning över faktorer som inverkar på belastning vid manuellt arbete finns 
nedan. Denna visar på att det finns många faktorer utöver föremålets vikt som inverkar 
på den fysiska belastningen. 
 

a) Individens styrka, kondition och vana. Tidigare undersökningar har visat att 
personer med en muskelstyrka som underskrider de krav som lyftarbetet kräver 
ofta får besvär med. Repetitivt lyftarbete kräver ställer stora krav på den aeroba 
kapaciteten. 

b) Objektets form och balans samt greppbarhet inverkar på belastningen. Föremål 
utan eller med dåligt utformade handtag är svåra att lyfta vilket bidrar till att 
öka belastningen. 

c) Precisionskraven ökar med belastningen genom att den ökar hanteringstiden 
och därigenom den statiska belastningens varaktighet. 

d) Arbetsställning. Vid manuell hantering i sidled, under knähöjd, över 
skulderhöjd och på långt avstånd från kroppen ökar belastningen på 
rörelseorganen. Ett ergonomiskt korrekt lyft är inte fulländat enbart med en god 
lyftteknik. Arbetsplatsutformning och stabilisering av de egna kroppsdelarna 
med en längre hävarm är nödvändig för att erhålla en bra arbetsställning. 

e) Förhållanden i arbetsmiljö såsom hala och ojämna golv, dåligt belysta 
arbetsytor och hög lufttemperatur i omgivningen ökar belastningen på 
individen. 

f) Objektets vikt. Vikten samverkar med ovannämnda faktorer så att en viss 
manuell hantering blir oacceptabel. Enda sättet att undkomma detta är en 
reduktion av bördans vikt. 

 
Biomekanik 
Biomekanik beskriver hur yttre belastningar och den egna kroppsdelarnas vikt tas upp 
och fördelas över de olika organen. En grundläggande princip är momentlagen eller 
hävstångsprincipen. Konsekvensen av lagen är att ett lyft som utförs förhållandevis 
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långt ifrån kroppen kan orsaka stora belastningar på leder, senor och ryggdiskar. Vid 
lyftning är det ryggdiskarna som oftast får höga belastningar och därmed är de dessa 
som man ska försöka undvika att överbelasta genom en bra lyftteknik. 
 

 
Bild 15 Belastningar på ryggraden vid olika lyft på olika avstånd från kroppen. 

I bild 15 ses arbetsbördans vikt och dess avstånd från den muskel som ser till att 
jämvikt erhålls mellan ryggraden och arbetsbördan. Armens läge illustreras av den 
raka streckade linjen för rakt utsträckt arm långt ifrån kroppen och den böjda streckade 
linjen för böjd arm närmare kroppen. Kraften F är den som påverkar ryggradens 
ryggdiskar. Momentlagen ger för de två olika fallen: 
 

( ) NFFFallA AA 500
05,0

25,010025,010005,0: =
∗

=→∗=∗  

( ) NFFFallB BB 1000
05,0

5,01005,010005,0: =
∗

=→∗=∗  

 
I fall A, då arbetsbördans är 25 cm ifrån kroppen fås en kraft av 500N som påverkar 
ryggdiskarna. 
 
I fall B, då arbetsbördan är längre från kroppen fås en kraft på 1000N som påverkar 
diskarna. Detta motsvarar ungefär 100kg. Detta visar hur en liten förflyttning av 
lyftobjektet, bort från kroppen, dubblerar kraftpåverkan på ryggdiskarna. Många lyft 
på ÅVC:er hamnar långt utanför kroppen. Detta innebär att ryggraden belastas med 
stora krafter enligt denna kraftjämvikt. Rekommendationer om var gränsen för skadlig 
inverkan vid manuellt lyftarbete publicerades 1981 av läkare, fysiologer och 
ergonomer. Rekommendationerna syns i tabell 1. 

10
kg 10

kg 

50cm

25cm

F 

5cm

A 

B 
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Tabell 1 Rekommendationer för lyftarbete (Åstrand, 1990). 

Inom underarmsavstånd innebär att föremålet som ska lyftas hanteras på ett avstånd från kroppen som 
ej överstiger underarmens längd när överarmen hålls lodrätt. Med bekvämt arbetsområde menas det 
område som kan nås utan att behöver böja eller vrida kroppen. 

 Icke skadlig inverkan Skadlig inverkan 
 Män Kvinnor Män Kvinnor 
Inom underarmsavstånd <20kg <12kg >75kg >45kg 
Inom bekvämt arbetsområde <10kg <6kg >50kg >30kg 

2.6.2 Belastningsskador (Ur Åstrand, 1990) 
Mekaniseringen av många arbetsmoment inom arbetslivet har lett till att många tunga 
arbetsmoment har försvunnit eller blivit lättare. Detta har dock inneburit att arbetet i 
många fall blivit mer ensidigt belastande. Arbetsrörelserna utförs med tätare intervall, 
det vill säga att de repeteras monotont i korta cykler. 
 
Belastningssjukdomars fördelning till olika yrken 
Belastningssjukdomar varierar mellan olika yrken. För manliga arbetstagare var 
följande yrken högriskiga vad gällde belastningssjukdomar: slaktare, tapetserare, 
murare, rörläggare, garvare, pressare, målare/lackare, tapetserare, och 
byggnadsarbetare. För kvinnor var verkstadsmekaniker och maskinmontörer 
högriskiga yrken vad gällde belastningssjukdomar. Arbetare på ÅVC:er var inte med i 
denna statistik pga. att det är ett nytt yrke, troligtvis skulle yrket förekomma bland de 
högriskiga om det hade varit med i undersökningen. 
 
Differenser mellan kön, kroppsdelar och olika åldrar 
För män var det vanligast att få problem med axlar och armar. På andra plats kom 
nacke och halsrygg. Ifall man tittar på åldersfördelningen så stiger sannolikheten att 
drabbas av sjukdom med åldern medan sannolikheten för skada är jämnt fördelat över 
de olika åldrarna. Kvinnor fick för det mesta problem relaterade till nacke och 
halsrygg och på andra plats var axlar, armar och rygg. Generellt har kvinnorna en 
högre frekvens av belastningssjukdomar än männen och kvinnorna har även en 
stigande sjukdomsfrekvens med åldern. Skadorna för kvinnor är lite högre för de 
yngre.
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3 Metodbeskrivning 
En betydande del av detta examensarbete går ut på att komma med förslag på 
hjälpmedel. När de olika förslagen har vuxit fram för olika uppgifterna har en 
produktutvecklingsmetodik varit nödvändig. Boken ”Product design and 
development” skriven av Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger har varit min största 
inspirationskälla vid utvecklingen av koncepten i examensarbetet. Boken (Ulrich, 
2003) beskriver en typ av produktutvecklingsmetodik som i stort passar bra in för 
utveckling av hjälpmedel på ÅVC:er. 

3.1 Produktutvecklingsmetodiken (Ur Product design and 
development, 2003) 

Produktutvecklingen enligt denna metodik sker enligt en utarbetad mall. Mallen består 
i boken av sex olika faser för produktutveckling. I princip har denna metodik följts vid 
framtagandet av de olika koncepten för examensarbetet men några ändringar av 
rubriker och andra anpassningar har gjorts för att anpassa metodiken till problemet. I 
bild 16 ses de olika faserna i den valda metodiken. 
 

 
Bild 16 Produktutvecklingsprocessens olika steg i framtagandet av hjälpmedlet. 

3.1.1 Fas 0. Insamling av data/planering 
Planeringsfasen kallas ofta för fas 0 då den föregår godkännandet av projektet och 
utvecklingsprocessen. Planeringen av arbetet skedde med en planeringsrapport. I 
planeringsrapporten är riktlinjerna för när olika moment i examensarbetet ska vara 
färdiga och när andra ska starta. 
 
Denna första fas bygger mycket på metoder som fortgår under hela 
produktutvecklingsmetodiken. Inläsning, studiebesök, intervjuer och telefonintervjuer 
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är exempel på metoder som involveras i denna fas men i praktiken förekommer under 
hela produktutvecklingsförfarandet. 
 
Inläsning och planering 
Det första steget i arbetet har varit att sätta sig in i problemet genom läsning av 
tillgänglig litteratur. De två tidigare examensarbetena har varit till hjälp för att förstå 
problemet och även få en introduktion till uppbyggnad och vilka problem som finns på 
ÅVC:er. Övrig litteratur som studerats innefattar exempelvis produktutveckling, 
ergonomi och arbetsfysiologi. Internet är också en stor kunskapskälla och tillgång vid 
sökning av relevant information för examensarbetet. 
 
Före uppkomsten av detta examensarbete har ÅVC-projektet gjort studiebesök på 16 
olika ÅVC:er över stora delar av Sverige. Urvalet av dessa 16 ÅVC:er skedde med 
vissa kriterier såsom antal potentiella besökare, byggår och region. Veckodag och 
tidpunkt för besöken varierades också så att man skulle komma i kontakt med så 
många olika typer av besökare som möjligt. Som ett led i projektgruppens forskning 
har enkäter skickats ut till 41 ÅVC:er i hela Sverige. I denna enkät har de anställda fått 
svara på 130 frågor uppdelat i följande delar: arbetsuppgifter på anläggningen, 
maskiner och utrustning, buller och andra risker i miljön, bemanning och erfarenhet, 
besökare och saker/material, upplevelse av arbetet och mottagare i nästa led. Totalt 
fylldes 122 enkäter i vilket gav en svarsfrekvens på 98% (Engkvist, 2005). Från ÅVC-
projektets undersökningar och studier har artiklar, ergonomiska checklistor och 
rapporter skrivits. 
 
Studiebesök 
Studiebesök har varit av stor vikt för förståelse och insikt i problematiken på 
ÅVC:erna. Studiebesöken har skett under olika delar av examensarbetes gång med 
olika syften, i tabell 2 är besöken och syftet beskrivna. Exempelvis var studiebesöken i 
början bra för förståelsen medan studiebesöken mot slutet var mer specificerade mot 
att titta på en möjlig lösning till ett problem. Under studiebesöken användes olika 
metoder för att få fram information vilka är, 
 

• Intervjuer och förslag med/av anställda. 
• Ifyllning av frågeformulär av anställda, bifogad i bilaga. 
• Dokumentation med videokamera/kamera. 
• Visuella observationer. 
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Tabell 2 Studiebesökens syfte och datum. 

 
Telefonintervjuer och telefonsamtal 
Telefonen varit ett bra hjälpmedel för att erhålla information. Intervjuer och samtal 
med anställda på ÅVC:er och diskussioner över telefonen med företag som erbjuder 
produkter eller tjänster har skett med telefonen som hjälpmedel. 

3.1.2 Fas 1. KKL - Konstruktionskriterielista 
Konstruktionskriterielistan (Liedholm, 1999) är den enda delen i 
produktutvecklingsmetodiken som inte är tagen från boken ”Product design and 
development”. Konstruktionskriterielistan ska belysa vilka egenskaper som anses 
viktiga för produktens utformande och gör så på ett rent kvalitativt sätt. Med 
kvalitativt menas hur olika subjektiva egenskaper ska finnas hos konceptet. Ofta är det 
många egenskaper som ska lyftas fram och det är lämpligt att försöka gruppera dessa 
till underrubriker. KKL:en bör skapas direkt efter att rubriker och underrubriker vuxit 
fram, det går även att göra rubriktillägg till KKL:en allt eftersom den växer fram. I 
tabell 3 finns ett exempel på en KKL där man kan se rubriker, underrubriker och ifall 
de är ett krav eller önskemål. Med önskemål menas en egenskap som önskas men inte 
är avgörande för funktion hos hjälpmedel. 

ÅVC/Företag Datum Syfte 
Sollefteå ÅVC 29/4-

05 
Besök av ÅVC för att få en överblick på verksamhet 
och uppbyggnad av ÅVC. 

Ådalens 
bildemontering 

30/4-
05 

Företaget har erhållit priser för sitt miljötänkande och 
är har ett bra rykte. Många tunga lyft förekommer, ofta 
liknande som på ÅVC:er. Besök för inspiration och 
idéer. 

Returpunkten 
ÅVC, Norrköping 

23/5-
05 

Titta på ÅVC:ens tillgängliga hjälpmedel och intervjua 
anställda. 

Nordfarm maskin, 
Norrköping 

23/5-
05 

Nordfarm är försäljare av jordbruksmaskiner. 
Jordbruket har arbetsuppgifter som innebär lyft och 
hantering av tungt gods med maskiner liknande de på 
en ÅVC. 

Gärstad ÅVC, 
Linköping 

1/6-05 Besök av ÅVC för att titta på hjälpmedel och intervjua 
anställda. 

Ahlsell Verktyg, 
Linköping 

1/6-05 Försäljare av verktyg och redskap som kan vara 
aktuella som hjälpmedel på ÅVC:er. 

Gimonäs ÅVC, 
Umeå 

2/8-05 ÅVC:en har en bra vakuumlyft för tv-apparater som var 
av intresse för uppgift. 

Hagens åkeri, 
Korsberga 

2/9-05 Åkeriföretag som hanterar vitvaror. Har tillverkat en 
prototyp för hantering av kylmöbler. Gripdonet kopplas 
till en styckegodskran och skadar inte kylmöblerna. 
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Tabell 3 Exempel på konstruktionskriterielista. 

Funktion K/Ö
Lätt att använda K 
Starkt grepp om kasserade produkter K 
Kunna greppa olika geometrier K 
Möjlig att använda ensam K 
Låsning av gripdon Ö 
Säkerhet och ergonomi 
Ofarlig att använda K 
Ergonomiskt utformad K 
Ekonomiska egenskaper 
Lågt inköpspris Ö 
Låga underhållskostnader Ö 

K/Ö = Krav/Önskemål 

3.1.3 Fas 2. Konstruktionsspecifikation 
Kundbehov är vanligtvis uttryckt i kundspråk. Med kundspråk innebär att man 
beskriver någonting övergripande och inte så detaljerat. Denna information är 
självklart nyttig för produktutvecklingen men den underlättar inte utformningen eller 
konstrueringen av en ny produkt. Det är i detta läge som konstruktionsspecifikationen 
kommer väl till pass. I konstruktionsspecifikationen omvandlas kunduttalanden som: 
”den måste vara snabb att montera” till ”medeltid för montering” i kolumnen för 
mätvärde, ”mindre än 45 sekunder” i kolumnen för marginalvärde och ”mindre än 30 
sekunder” i kolumnen för idealt värde. Till skillnad från konstruktionskriterielistorna 
är konstruktionsspecifikationen kvantitativt inriktad, den vill med andra ord ge 
konceptet mätbara egenskaper. För att få en överblick över alla specifikationer skapas 
en konstruktionsspecifikationslista. Stegen som ska tas för att komma fram till denna 
lista är, 
 

1. Förbered en lista på mätetal och egenskaper som produkten ska inneha. 
2. Gör en benchmarking undersökning för att se konkurrerande produkters 

egenskaper. 
3. Bestäm marginal- och idealvärden. 
4. Reflektera över resultatet. 

 
En konstruktionsspecifikation bygger på konstruktionskriterielistorna och för 
förståelse finns det i tabell 4 ett utdrag ur en konstruktionsspecifikation. Här ses hur 
egenskaperna har fått marginalvärden och ideala värden. En viktad skala, 
betydelsekolumnen = Bet, är införd för att visa hur vissa egenskaper är viktigare för 
produkten. En 1:a innebär att egenskapen är oviktig och en 5:a att det är viktigt. 
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Tabell 4 Exempel på konstruktionsspecifikation. 

Funktionella egenskaper Bet Enhet MV IV 
Räckvidd 5 Meter X>2,5 3,5>X>3 
Ergonomiskt utformad 5 Subjektivt Ja Ja 
Tid för att ta i bruk 5 Sekunder X<30 X<10 
Användbarhet Bet Enhet MV IV 
Livslängd 4 År X>2 X>5 
Tidsåtgång för underhåll 2 Minuter X<15 X<5 
Korrosionsbeständig 5 Ja/Nej Ja Ja 
Kostnader Bet Enhet MV IV 
Tillverkningskostnad 3 Kronor X<400 X<300 
Inköpskostnad 4 Kronor X<900 X<700 
Driftskostnad 3 Kronor/dag X<10 X=0 

Bet = Betydelse, MV = Marginal värde, IV = Idealt värde 

3.1.4 Fas 3. Konceptgenerering 
Konceptgenerering är en approximativ beskrivning av hur framtagandet av koncept 
ska gå till. För att komma fram med bra koncept finns en fem-stegs metod. Metoden 
bryter ner ett komplex problem i mindre bitar, underproblem. Dessa underproblem 
samt metodens flöde illustreras i bild 17. 
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Bild 17 Flödet vid konceptgenerering (Ulrich & Eppinger, 2003). 

 
1. Klargör problemet 
Att klargöra problemet består av att skaffa sig en generell förståelse för problemet och 
sedan bryta upp det i underproblem ifall så är nödvändigt. KKL:erna och 
konstruktionsspecifikationerna är bra att ha som bakgrund när konceptgenereringen 
inleds. Ofta är dock fallet att dessa bitar förfinas och vidareutvecklas när 
konceptgenereringen inleds. 
 
2. Leta externt 
Extern sökning är inriktad på att hitta existerande lösningar till både huvudproblemet 
och underproblemen från andra liknande produkter och koncept. Att hitta och använda 
en existerande lösning är vanligtvis snabbare och billigare än att utveckla en helt ny 
lösning. Att den externa sökningen kommer som steg nummer två i 
konceptgenereringen betyder inte att den enbart förekommer då. Detta steg 
förekommer under hela utvecklingsprocessen. Användning av existerande lösningar på 
underproblem leder också till att mer fokus kan läggas på att lösa under problemen 
som inte har någon extern lösning. 
 

1. Klargör 
problemet 

2. Leta 
externt 

3. Leta 
internt 

4. Utforska 
systematiskt 

5. Reflektera 
over lösningar 
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Den externa sökningen handlar om att samla information från diverse olika ställen. 
Expert konsultering, användarintervjuer, patentsökning, litteratur sökning och 
benchmarking är alla bra sätt att få in information utifrån. 
 
3. Leta internt 
Intern sökning syftar till att söka inom utvecklingsgruppens existerande kunskap och 
erfarenhet för att erhålla konceptlösningar. Lösningarna kan finnas både genom 
individuell och grupp sökning. Det finns fyra lämpliga riktlinjer att följa för att förfina 
den interna sökningen. 
 
Uppskjutet konceptbeslut. I vardagslivet tar man ofta snabba beslut angående vilka 
kläder man ska ha på sig, vad man ska äta till middag och så vidare. Snabba beslut ses 
också som någonting positivt när det kommer till affärer och olika typer av handel. 
Detta är dock någonting man ska passa sig för inom produktutveckling. Ett beslut om 
att gå vidare med ett koncept kommer att blir någonting som företaget får leva med 
under många år framöver. I produktutveckling är det därför viktigt att låta många 
koncept växa fram för att i slutändan erhålla ett bra resultat. 
 
Skapa många idéer. Desto mer idéer tillgängliga desto närmare den ultimata lösningen 
kommer man enligt många experter inom produktutveckling. Även idéer som verkar 
dåliga till en början kan komma att visa sig dugliga eller rent av mycket bra efter ett 
tag. 
 
Välkomna idéer som verkar ogenomförliga. Ogenomförliga idéer kan i slutändan efter 
vissa ändringar vara bra för lösningen av problemet. 
 
Använd grafisk och fysisk media. Att beskriva sig i text och tal blir ofta invecklat och 
krångligt. Ritningar, pappmodeller, skummaterial, modellera och andra medium bör 
finnas tillgängligt för att underlätta för gruppen vid förklaring av sina idéer. 
 
4. Utforska systematiskt 
Efter den externa och interna sökningen kommer många olika koncept vara 
tillgängliga. Systematisk utforskning går ut på att navigera mellan möjligheten till 
olika lösningar med de tillgängliga förslagen. Det finns många olika illustreringar för 
att underlätta detta steg i processen. Ett utav dessa är att lista lösningar på 
underproblemen i kolumner och att sedan rada upp kolumnerna bredvid varandra och 
dra streck mellan lämpliga lösningar. Exempel på denna metod finns i bild 18, där kan 
ses hur olika lösningar till delproblem länkas ihop och i slutändan frambringar en 
totallösning till problemet. Det ska nämnas att detta inte är en ”morfologisk matris” 
vilket är en annan metod som rent visuellt påminner om skissen nedan. 
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Bild 18 Systematisk lösning på problem genom navigering mellan lösningar på delproblem. 

5. Reflektera över lösningar 
Även att detta är satt som det sista steget är det någonting som ska hända under hela 
produktutvecklingsprocessen. Frågor som bör ställas är exempelvis: 
 

• Är gruppen/individen övertygad om att hela lösningsmängden till problemet är 
utforskat? 

• Finns det alternativa sätt att bryta ner problemet på? 
• Har de externa källorna utforskats djupt nog? 
• Har alla bidragit med något till lösningen av problemet? 

 
Denna reflektion kommer att fortgå under hela processen och är även någonting som 
kommer att ske efter produktutvecklingsfasen. Nya lösningar och förslag kan 
uppkomma från de mest oväntade platser och branscher. 

3.1.5 Fas 4. Koncept utveckling 
Konceptutvecklingen sker oftast genom två olika gallringsmetoder, koncepturvalet och 
konceptutvärderingen. Det händer att det räcker med den första metoden för att utse ett 
vinnande koncept men för det mesta är det bättre att genomföra bägge gallringarna. 
 
Koncepturval 
För att skära ned och förbättra antalet koncept ytterligare används koncepturval. 
Koncepturval visualiseras av en matris med de olika koncepten uppradade i kolumner 
och de viktiga kriterierna i matrisens rader. För att ha någonting att jämföra med väljs 
ett referenskoncept. Denna referens bör vara den nuvarande lösningen på problemet, 
förutsatt att det finns en lösning. Sedan följer skapelsen av matrisen och insättningen 
av referensvärdet 0 för alla kriterier. Referensen bör läggas någonstans i mitten på 
matrisen, detta är för att kunna relatera lätt till referensen. 
 

Lösning 1 

Lösning 2 

Lösning 3 

Lösning 1 
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Lösning 1 

Lösning 2 

Delproblem 1 Delproblem 2 Delproblem 3 
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Referenskonceptet får nollor som poäng för alla kriterier. Sedan poängsätts de övriga 
koncepten med plus (+), minus (-) och nollor (0) beroende på ifall de är bättre, sämre 
eller likvärdiga. Vid denna poängsättning studeras ett kriterium i taget och 
poängsättning sker sedan för alla koncept. När alla kriterier och koncept är poängsatta 
adderar man alla plus och subtraherar alla minus från startvärdet som är noll. Det eller 
de koncept som får högst resultat är de vinnande koncepten och ligger bäst till för 
vidareutveckling. I tabell 5 finns ett exempel på hur en koncepturval kan se ut. 

Tabell 5 Exempel på koncepturval. 

 Koncept 

Kriterier A B C D E (Ref) F G H I 
Kriterie 1 + + - + 0 + - + - 
Kriterie 2 + + - 0 0 + + 0 + 
Kriterie 3 + 0 - 0 0 0 - 0 - 
Kriterie 4 + + - + 0 + - + - 
Summering  
Summa + 4 3 0 2 0 3 1 2 1 
Summa - 0 0 4 0 0 0 3 0 3 
Summa 0 0 1 0 2 4 1 0 2 0 
Poäng och rank  
Poäng 4 3 -4 2 0 3 -2 2 -2 
Rank 1 2 9 4 6 2 7 4 7 
Fortsättning Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Ref = Referenskoncept 
 
Det finns vissa aspekter att ta i beaktande med koncepturval. Något koncept kan få en 
oförtjänt låg poäng på grund av en dålig egenskap. Då får man titta på ifall det går att 
modifiera konceptet lite och förbättra den dåliga egenskapen. En kombination av två 
koncept kan vara lyckosamt ifall de tar bort varandras dåliga egenskaper. 
 
I detta stadium är antingen ett koncept vinnande eller så är flera koncept aktuella. I det 
första fallet utveckla en prototyp av konceptet. Är flera koncept fortfarande intressanta 
fortsätter utvecklingen av koncept med nästa metod i produktutvecklingen, 
konceptutvärderingen. 
 
Konceptutvärdering 
Denna metod används ifall det är svårt att utse ett vinnande koncept från 
koncepturvalsfasen. Eventuella kombinationer utav koncept från koncepturvalet kan 
förekomma i denna fas. Skillnaden i konceptutvärderingen är att man inför en 
procentuell viktning av kriterierna. Viktningen i detta examensarbete har sats utifrån 
tolkningar av intervjuer, samtal, enkätundersökningar, utformning av ÅVC och andra 
resultat från examensarbetet. 
 
Exempelvis kan användarvänlighet och tillverkningskostnad vara viktigare kriterier än 
hållbarhet när man utvecklar en billig produkt som inte ska hålla så länge. I detta fall 
skulle exempelvis användarvänlighet få en vikt av 50%, tillverkningskostnad 30% och 
hållbarhet endast 10%. I tabell 6 är ett exempel på en konceptutvärdering som bygger 
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på det föregående koncepturvalet. De olika kriterierna radas upp och viktas. Efter 
betygsättning multipliceras betyget med viktningen vilket genererar en viktad poäng. 
Summeringen av den viktade poängen ger ett vinnande koncept. 

Tabell 6 Exempel på konceptutvärderingstabell 

Koncept  
A B AB 

Kriterier Vikt Betyg VP Betyg VP Betyg VP 
Användarvänlig 50% 5 2,5 3 1,5 1 0,5 
Tillverkningskostnad 30% 3 0,9 3 0,9 3 0,9 
Materialval 20% 4 0,8 3 0,6 5 1 
Hållbarhet 10% 4 0,4 3 0,3 5 0,5 
Total VP 4,6 3,3 2,9 
Rank 1 2 3 
Fortsättning Ja Nej Nej 

VP = Viktad poäng 
 
I detta exempel har de två vinnande konceptet från koncepturvalet samt en 
kombination av de bägge ställts mot varandra. Som ses är koncept A det vinnande 
konceptet.  

3.1.6 Fas 5. Prototyptillverkning 
Prototyp tillverkning är inte en alltid förekommande fas i examensarbetet. Vissa utav 
lösningarna till problemen på ÅVC:erna är alldeles för kostsamma för att kunna köpa 
in, tillverka eller modifiera. På grund av detta valdes att fokusera 
prototyptillverkningen på något hjälpmedel som kunde tillverkas eller modifieras med 
relativt små ekonomiska och tidsmässiga insatser. 
 
CAD ritning av förslag 
För att kunna illustrera vissa idéer och tankar kväver mer visuella hjälpmedel. Därav 
har CAD-programmet Catia använts för att göra ritningar och simuleringar på 
hjälpmedel. 

3.1.7 Fas 6. Rekommendation 
Den sista fasen i produktutvecklingsmetodiken är att komma med slutgiltiga 
rekommendationer. Rekommendationerna ska vara anpassade till problemet och 
anledning till att vald rekommendation ska kunna härledas bakåt i 
produktutvecklingsmetodiken. Flera koncept kan fortfarande vara aktuella för 
rekommendation beroende på problemets bakgrund och framtid. 
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4 Resultat och diskussion 
Detta kapitel tar upp resultaten av examensarbetet. Resultaten i detta examensarbete 
består av två olika delar, den första delen var att konstatera vilka fraktioner och 
avdelningar på en ÅVC som skulle behöva hjälpmedel. Den andra delen består i att 
komma med förslag på hjälpmedel till de olika fraktionerna för användning på 
ÅVC:er. Resultatet är uppdelat i avsnitt efter de olika problemen. 

4.1 Transport och lyfthjälpmedel 
Detta problem är en sammanslagning av två problem, transport och lyft utav kasserade 
produkter och avfall. Problemet uppstår främst då besökare kommer till en ÅVC med 
något tungt i bakluckan på sin bil och att de på något sätt hindras från att nå fram till 
containern med sitt avfall. I dessa fall vore det bra att ha ett hjälpmedel som först 
hjälper till att få upp  
avfall/kasserade produkterna från bagageluckan och sedan placera de på lämpligt 
transporthjälpmedel. Hjälpmedlet ska även kunna användas för andra typer av lyft och 
transporter på ÅVC:er. 

4.1.1 Fas 0. Insamling av data, planering 
Ifall man tittar på själva lyftningen av kasserade produkterna från eventuell 
bagagelucka fanns det få hjälpmedel representerade. Några ÅVC:er hade telfer och 
traverssystem för lyft av tunga saker men de förutsätter att man kommer in under 
själva traversbalkarna för att man skulle kunna använda systemet. I många fall är man 
då redan inne i ÅVC:en och då faller ju grundsyftet på att lyftet ska ske från en plats 
bortanför container. Alternativt kan en traktor eller hjullastare med gripdon utföra 
lyftet utav avfallet/kasserade produkten bortanför containern och sedan lasta produkten 
på lämpligt transportredskap. Detta är dock en resurskrävande lösning på problemet 
som inte kan tillämpas som totallösning till problemet. Den absolut vanligaste 
hanteringen är att lyft och transport av avfall utförs med handkraft. För transporten av 
kasserade produkterna fanns flera hjälpmedel, 
 

• Flakmoped - borde fungera bra för ändamålet men dock krävs att man startar 
den för varje gång man ska använda den vilket är oekonomiskt och oekologiskt. 

• Pallyft - svår att rulla över ojämna ytor och sedan har den låg arbetshöjd och 
litet höjdspann. Dåligt hjälpmedel för detta ändamål. 

• Säckkärra - lätt att balansera tunga kasserade produkter med och lätt att rulla 
pga. rejäla hjul som klarar av ojämna och dåliga vägar. Svårt att få ner 
kasserade produkt på lyftläppen för den är belägen på marknivå. 

• Rullvagn - denna term innefattar många olika varianter av hjälpmedel. Alla 
vagnar med fyra hjul och drag eller skjut möjlighet sorteras under denna grupp. 
Exempelvis hamnar kundvagn under denna grupp. Självklart är olika typer av 
vagnar mer eller mindre bra anpassade för uppgiften. Kundvagnen är inte så bra 
att dra över ojämna underlag men rymlig. I och urlastning leder till oönskade 
böjningar på ryggen vilket är negativt. Andra typer av vagnar finns där hjulen är 
större och mer lämpade för ojämna ytor. Vissa vagnmodeller har ett skaft för att 
få vagnen att röra sig i rätt riktning. Ofta är det lägre höjd på packningsytan och 
kanten runt brukar vara lägre, dessa två egenskaper är på gott och ont. Den 
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lägre höjden på packningsytan innebär att ryggen måste böjas för att lägga på 
eller ta av kasserade produkterna. Det positiva med kanten runt är att man inte 
behöver häva upp produkten högt för att komma över kanten men dessvärre 
ligger inte lasten lika säkert som med en hög kant. 

• Skottkärra och andra kärror - kärror är definierat till att ha mindre än fyra 
hjul. Skottkärra är utrustat med ett hjul och så länge den hålls i balans är den 
lätt att hantera och smidig att ta sig fram med. Skottkärran har däremot en 
tendens att tippa vid för mycket lutning eller snedbelastning. Arbetshöjden och 
kanten runt är två positiva egenskaper som skottkärran har. Det finns även 
andra kärror med liknande utförande som en skottkärra men då utrustad med två 
eller tre hjul. Dessa har bättre balans och är därmed bättre lämpade för transport 
av avfall och kasserade produkter. 

 
Studiebesök och förslag från anställda 
Från studiebesökens intervjuer med anställda och enkätundersökningar har vissa behov 
av hjälpmedel utkristalliserats. Det ska nämnas att i några fall är de anställda ovilliga 
att komma med förslag till nya hjälpmedel. Deras kommentarer kan vara av slaget: 
”det tar bara mer tid” eller ”det är bara krångligt med den där prylen” när de får 
frågan hur någonting fungerar eller ifall det finns behov av nya hjälpmedel. De 
hjälpmedel som framkommit vid intervjuer och enkätundersökningar är nedanför 
beskrivna. 
 

• Liten lastmaskin, även kallad kompaktlastare – som kan lyfta och 
transportera kasserade produkter och annat avfall. Skulle kunna utföra många 
olika arbetsuppgifter på ÅVC:erna. 

• Motviktstruck - har god lyftkapacitet, både vikt och höjdmässigt vilket är en 
bra egenskap. Det finns olika varianter av denna truck och den som vore 
lämplig för ÅVC:er är den med grövre hjul. Varianten som är anpassade för att 
enbart köra inomhus går under namnet lagertruck och är sämre anpassad för 
användning på ÅVC:er. 

• Traverssystem – kan vara lämpligt över vissa containrar beroende på vilket 
avfall som sorterades där. Dess lämplighet beror på hur ÅVC:en är utformad 
och ifall det finns tak över containern. 

4.1.2 Fas 1. Konstruktionskriterielista 
KKL för detta problem belyser de rent kvalitativa aspekterna på vilka egenskaper som 
anses viktiga för transport och lyfthjälpmedlet. Som ses i tabell 8 är de funktionella 
egenskaperna viktiga för hjälpmedlet medan de ekonomiska är av mindre vikt. I övrigt 
är flera egenskaper kravbelagda. 
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Tabell 7 KKL för transport och lyfthjälpmedel. 

Funktion K/Ö 
Lätt att använda K 
Möjlig att använda ensam K 
Säkring av last K 
Förmåga att klara transport av tunga laster K 
Förmåga att klara tunga lyft K 
Brukstidsegenskaper 
Förmåga att klara av stark värme och kyla K 
Livslängd längre än två år K 
Livslängd längre än tio år Ö 
Lätt att underhålla Ö 
Korrosionsbeständig K 
Säkerhet och ergonomi 
Ofarlig att använda K 
Ergonomiskt utformad K 
Ekonomiska egenskaper 
Lågt inköpspris Ö 
Låga underhållskostnader Ö 
Låg drivmedelsförbrukning Ö 
Ekologi och återvinning 
Återvinningsbar Ö 
Minimal negativ effekt på miljön K 

K/Ö = Krav/Önskemål 

4.1.3 Fas 2. Konstruktionsspecifikation 
Konstruktionskriterielistan för hjälpmedlet definierade de viktiga egenskaperna rent 
kvalitativt men för att få kvantitativa mätetal för hjälpmedlet behövs en 
konstruktionsspecifikation. Konstruktionsspecifikationen specificerar mer noggrant 
vilka egenskaper som anses viktiga och i vilka enheter dessa kan mätas samt vilken 
betydelse egenskapen har för hjälpmedlet i stort. 
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Tabell 8 Konstruktionsspecifikation för transport och lyfthjälpmedel 

FE, lyfthjälpmedlet Bet Enhet MV IV 
Räckvidd 5 Meter X>1 1>X>2 
Maximal lyftvikt 3 Kg X>15 X>25 
Tid för att ta i bruk 5 Sekunder X<60 X<30 
Vikt 5 Kg X<6 X<4 
Greppomfång 5 Cm X>30 X>50 
Ergonomiskt utformad 5 Subjektivt Ja Ja 
FE, transporthjälpmedlet Bet Enhet MV IV 
Antal hjul 4 Stycken X>2 X>3 
Hjuldiameter 2 Cm X>12 X>20 
Lastyta 5 m2 X>1 1<X<2 
Användbarhet Bet Enhet MV IV 
Livslängd 4 År X>2 X>5 
Tidsåtgång för underhåll 2 Minuter X<15 X<5 
Korrosionsbeständig 5 Ja/Nej Ja Ja 
Standardiserade komponenter 4 Ja/Nej Ja Ja 
Självinstruerande 5 Sekunder X<25 X<10 
Återvinningsbara delar 3 Viktprocent X>67% X>90% 
Användarvänlighet 5 Ja/Nej Ja Ja 
Kostnader Bet Enhet MV IV 
Inköpskostnad 4 Kronor X<6000 X<5000 
Driftskostnad 3 Kronor/dag X<10 X=0 
FE = Funktionella egenskaper, Bet = Betydelse, MV = Marginal värde, IV = Idealt värde 

 
Konstruktionsspecifikationen visar att många utav de funktionella egenskaperna är 
viktiga då de har en 4:or och 5:or i betydelse. I övrigt är användbarheten av relativt 
stor vikt också. Med dessa egenskaper och betydelseviktningar inleds nästa fas i 
produktutvecklingen som är konceptgenereringen. 

4.1.4 Fas 3. Konceptgenerering 
Från tidigare studier och metodik har olika koncept för problemet vuxit fram. 
Svårigheten med detta problem har varit att hitta lämpliga hjälpmedel för utförande 
eller avlastning vid lyft. 
 

A. Vagn - för att skilja på olika typer av transport hjälpmedel definieras vagn som 
4-hjuligt hjälpmedel med möjlighet att uppbära och transportera last till avsedd 
plats. 

B. Pallyft - lyft som är populär inom industrin för lyft av pallar. Har litet spann för 
lyft. 

C. Kärra - någon typ av transporterings hjälpmedel med 3 eller färre antal hjul, 
med möjlighet att dra eller putta för att föra till avsedd plats. 

D. Handkraft (Ref) - detta är den mest förekommande arbetsmetoden för lyft och 
transport på ÅVC:er. Därför blir det referens i koncepturvalet. 
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E. Lyftvagn - kan man sänka och höja för att underlätta lastning och transportering 
av avfall. Underlättar vid lyftning pga. justerbar höjd av lyftvagnen. 

F. Flakmoped. - med hjulpar och flak framtill och ett drivande hjul baktill. 
G. Pirra/säckkärra - hjulförsett transport hjälpmedel. 
H. Motviktstruck - är populär inom industrin. Motor för framdrivning och lyftning. 

För ÅVC användning rekommenderas den eldrivna varianten som klarar av 
utomhusarbete. Skild från lagertruck som används inomhus på slätare ytor. 

4.1.5 Fas 4. Konceptutveckling 
Konceptutvecklingen är den del i produktutvecklingsmetodiken där de framtagna 
koncepten jämförs och betygsätts för första gången. De kriterier som vuxit fram och är 
viktiga för konceptutvecklingsfasen är, 
 

• Komplexitet - möjlighet för anställda eller besökare att förstå funktion och 
hantera hjälpmedlet. 

• Användbarhet - möjlighet att använda hjälpmedlet vid hantering av 
geometriska och viktmässiga variationer på avfallet eller kasserade produkten. 

• Tidsåtgång - tid för att funktionsförbereda och driftsätta hjälpmedel för att 
använda enligt föreskrift. 

• Livslängd - tidsrymd under vilket hjälpmedlet duger för att utföra avsedd 
uppgift. 

• Lyftduglighet - hjälpmedlets förmåga att klara lyft utan assistans av annat 
hjälpmedel eller individ. 

• Transportduglighet - hjälpmedlets förmåga att klara transporter utan assistans 
av annat hjälpmedel eller individ. 

• Ekonomi - hjälpmedlets driftskostnader och värde i förhållande till 
investeringskostnad. 

• Ergonomi – hjälpmedlets förmåga att underlätta ergonomisk hantering av 
avfall eller kasserad produkt. 

 
Koncepturval 
Framtagna koncept betygsätts i koncepturvalet utifrån ett referenskoncept. I detta fall 
är manuell hantering referenskoncept. Betygsättningen utgår från tidigare förklarade 
kriterier där referenskonceptet får betyget noll för alla kriterier. Resterande koncept får 
plus (+) ifall de är bättre, noll (0) ifall de är lika bra eller minus (-) ifall de är sämre än 
referenskonceptet. 
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Tabell 9 Koncepturval för transport och lyfthjälpmedel. 

 Koncept 
Kriterier A B C D (Ref) E F G H 
Komplexitet + 0 + 0 + - + - 
Användbarhet + - 0 0 + + 0 + 
Tidsåtgång 0 - 0 0 0 - 0 - 
Livslängd + 0 + 0 + - + - 
Lyftduglighet 0 + 0 0 + 0 0 + 
Transportduglighet + + 0 0 + + + + 
Ekonomi + - + 0 - - + - 
Ergonomi + + + 0 + - + - 
Summering  
Summa + 6 3 4 0 6 2 5 3 
Summa - 0 3 0 0 1 5 0 5 
Summa 0 2 2 4 9 1 1 3 0 
Poäng och rank  
Poäng 6 0 4 0 5 -3 5 -2 
Rank 1 5 4 5 2 8 2 7 
Fortsättning Komb Nej Nej Nej Komb Nej Komb Nej

Komb = Möjlighet att kombinera flera koncept. 
 
Introduktion till koncept X, slasen  
Koncepturvalet genererade en vinnare och två goda tvåor. I koncepturvalet syns att 
både koncept A och G fick 0:or i Tidsåtgång och Lyftduglighet. Detta beror till största 
del på att de inte underlättar lyft av kasserad produkt eller avfall. Därför introduceras 
nu slasen, som ett kompletterande hjälpmedel för underlättning av lyft. 
 
Slas är ett koncept som vuxit fram under examensarbetes gång. Det har dock 
konstaterats att det bör ses som ett kompletterande hjälpmedel till alla andra koncept. 
Slasen är historiskt sett ett hjälpmedel som murare använt sig av. Murarna använder 
slasen till att skjuta murbruk och tegelstenar mellan olika höjder och platser när de 
arbetar. Funktionen är som en överlappningsramp mellan två olika nivåer eller 
områden och tanken är att man ska dra, skjuta eller låta objektet glida från den 
ursprungliga platsen till den avsedda platsen. I bild 19 är en skiss uppritad över hur 
slasen ska kunna vara till nytta på en ÅVC vid lyft och transport av kasserad produkt. 
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Bild 19 Slasens användning på ÅVC. 

1. I detta läge har bagageluckan öppnats och den kasserade produkten ska lyftas till 
transporthjälpmedlet. 

2. Den kasserade produkten måste dras fram till början på slaskanten för att sedan lätt glida ner på 
transporthjälpmedlet. 

3. När den kasserade produkten är på plats tas slasen bort och transportering av den kasserade 
produkten kan påbörjas. Slasen är även användbar vid dumpning av den kasserade produkten, 
förfarandet blir då det omvända till det som förklarats. 

Slasen är tänkt att vara ett hjälpmedel som även besökare av ÅVC:er kan dra nytta av, 
speciellt för urlastning av tungt avfall ur bagagelucka på bil. Därför bör den 
principiellt vara enkelt utformad, väga lite, tåla slitage och inte skada fordonet. 
 
Inom vården finns det ett hjälpmedel som heter glidbräda för att underlätta lyft och 
förflyttningar av patienter som inte kan förflytta sig av egen kraft. Denna glidbräda har 
varit en inspirationskälla vid framtagandet av en slas för ÅVC:erna. Glidbrädan är lätt, 
billig, klarar tunga laster och är okomplicerad att använda. För att få lite mer 
information om glidbrädor studerades en broschyr (RoMedic, 2005) och hemsidan för 
Romedics förflyttningssystem i Sollentuna. Ross förflyttningssystem är ett 
världsledande system av enkla hjälpmedel för sjukhus, sjukhem, hemvård och för 
handikappade personer. Den största glidbrädan hade måtten cm6,03378 ×× . Baksidan 
är utrustad med antiglidtejp och glidbrädan klarar 135kg ifall avståndet som ska 
överbryggas maximalt är 20cm. Glidbrädan är tillverkad av polyeten vilket är lätt och 
starkt men har den negativa egenskapen att det försvagas i solljus. I bild 20 är den 
vikbara glidskiva ”EasyGlide” från Romedic illustrerad. 
 

Bagagenivå 

1 

Kasserad produkt 

Slasen 
Transporthjälpmedel 

3 
2 
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Bild 20 EasyGlide från Romedic (Romedic, 2005). 

Glidbrädan ovan är för kort och smal, dessutom behövs inte funktionen att kunna vika 
ihop skivan för användning på ÅVC. Men materialvalet och själva utformningen är 
intressant som idé. Att solljuset har en åldrande effekt på materialet är oundvikligt men 
kan lösas med att göra slasen i tjockare material eller helt enkelt byta ut slasen med 
jämna mellanrum då den är uttjänt. 
 
CAD programmet Catia användes för att rita upp en modell av slasen. Yttermåtten på 
slasen sattes till cm160100 ××  vilket ger ett hjälpmedel som är lätt och smidigt att bära 
runt på ÅVC:en. Ett bärhandtag är utskuret i ena långsidan för att underlätta 
hanteringen av slasen. För att ge friktion mellan bägge kanterna utrustas slasen med ett 
antiglidmaterial undertill på varje kortsida. Kortsidorna är de ställen som ska ligga 
emot när avfallet ska förflyttas. I bild 21 och 22 är Catia-modellen av slasen 
illustrerad. 
 

 
Bild 21 Översidan på slasen.

 
Bild 22 Antiglidmaterial på undersidan i blått. 

 
Konceptutvärdering 
Som påminnelse gick vagnen (A), lyftvagnen (E) och pirran (G) vidare från 
koncepturvalet. Eftersom slasen gavs bokstaven X får koncept som gick vidare från 
koncepturvalet följande beteckningar, 
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Koncept AX, Vagn med slas - vagnen är ett vanligt förekommande hjälpmedel på 
ÅVC:erna. Det är bättre lämpat för transport av avfall/kasserad produkt än kärran och 
det visade sig i koncepturvalet. Bör fungera bra i samarbete med slasen. 
 
Koncept EX, Slaslyftvagn - den andra konceptlösning går ut på att skapa ett 
komplement till en lyftvagn. Slasen ska dras ut underifrån lastytan på lyftvagnen på 
liknande sätt som man drar ut en skärbräda från köksbänken. Sedan låses hjulen i sitt 
yttersta läge för att undvika problem i hantering av avfall. 
 
Slaslyftvagnen har vuxit fram ur slaskonceptet. Konceptet bygger på att en plattform 
fästs ovanpå lastytan, det går även att lösa det genom att ta bort existerande lastyta och 
montera dit plattformen istället. Under plattformen kan man sedan dra ut en slas, 
ungefär på samma sätt som en skärbräda. När slasen är maximalt utdragen ”låser” den 
sig i det läget. När slasen är i sitt yttersta läge går det att vinkla den upp och ner för att 
erhålla det eftersökta lutningsplanet. Änden av slasen är utrustad med gummi med hög 
friktion som gör att ändan ligger säkert längs med lastytor. Lyftvagnen har även den 
ett spann på 600mm som den kan sänkas upp och ner för att skapa eftersökt 
lutningsplan. I bild 23 och 24 kan man se lyftvagnen från Edmolift och hur slasen låser 
i sitt yttersta läge med hjälp av stoppflänsar som förhindrar hjulens rullning. 
 
För att kunna exemplifiera konceptet med en CAD-modell valdes en lyftvagnsmodell 
från Edmolift. Edmolift är ett företag i Härnösand som utvecklar lyfthjälpmedel för 
industrin och andra branscher. Lyftvagnsmodellen heter TZ 303 och den har en 
maximal lyftkapacitet på 300kg, klarar lyft mellan 320-920mm och manövreras med 
en fotpump. 
 

 
Bild 23 Lyftvagn TZ 303 från Edmolift 

(Edmolift, 2005).

 
Bild 24 Stoppfläns för slasen. 

Tanken med detta koncept är helt enkelt att rulla fram slaslyftvagnen till 
bagageluckan, ställa in slasen så att lagom lutning erhålls mellan bilen och 
slaslyftvagnen. Sedan får avfallet eller den kasserade produkten glida på slasen ner på 
lyftvagnen. När allt är lastat är det bara att fälla in slasen likt en skärbräda och rulla 
iväg med vagnen och avfallet/kasserade produkten till rätt fraktion och dumpa det där. 
För att hålla kvar avfallet på lastytan finns lite olika lösningar, en tanke är att ha kanter 
på bordskivan som håller kvar avfallet. Ett annat alternativ är att ha remmar som 
sköter säkring av last genom att spänna fast lasten till bordet. Vid dumpning kan man 
också använda slasen och lyftvagnen på liknande sätt som vid lastning, ställ in lämplig 
lutning på glidbrädan och putta den kasserade produkten så att det åker ner i 
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avfallsfraktionen. I bilderna 25 och 26 är komplementet till lyftvagnen som skapar 
slaslyftvagnen illustrerad. 
 

 
Bild 25 Undersidan av slasen.

 
Bild 26 Böjning av slasen.

Koncept GX, Pirra med slas - pirran är ett ofta förekommande hjälpmedel ute på 
ÅVC:erna och kommer fortsätta vara det. Den är billig, smidig att använda, klarar 
tunga laster, har en lång livslängd och är lätt att lära sig använda. Det finns många 
olika varianter av pirran. Antal hjul, bredd/tjocklek på lyftläpp och höjd på dragskaft 
är egenskaper som kan varieras beroende på vilket användningsområde som pirran ska 
användas för. Fungerar förmodligen inte fullt lika bra som vagnen med slasen på grund 
av sin låga höjd och att den endast har ett hjulpar. 

Tabell 10 Konceptutvärdering för transport och lyfthjälpmedel. 

Koncept  
AX EX GX 

Kriterier Vikt Betyg VP Betyg VP Betyg VP 
Komplexitet 25% 5 1,25 5 1,25 4 1 
Användbarhet 15% 5 0,75 5 0,75 4 0,6 
Tidsåtgång 15% 4 0,6 5 0,75 5 0,75 
Livslängd 10% 5 0,5 5 0,5 5 0,5 
Lyftduglighet 10% 1 0,1 5 0,5 1 0,1 
Transportduglighet 10% 5 0,5 5 0,5 5 0,5 
Ekonomi 5% 4 0,2 4 0,2 5 0,25 
Ergonomi 10% 3 0,3 5 0,5 2 0,2 

Total VP 4,2 4,95 3,9 
Rank 2 1 3 

Fortsättning Nej Ja Nej 
VP = Viktad poäng 

4.1.6 Fas 6. Rekommendation 
Koncept EX, slaslyftvagnen är det vinnande konceptet från konceptutvärderingen. 
Från konceptutvärderingen konstateras att slaslyftvagnen vann på att den hade högre 
betyg i lyftduglighet och ergonomi. Slaslyftvagnen hade 0,4 respektive 0,3 i viktad 
högre poäng för dessa kriterier jämfört med vagn med slas. Vagnen och pirran med 
slas ska trots detta inte ses som obrukbara koncept. Många ÅVC:er har redan vagnar 
och pirror vilket medför att inköp av en slas som komplement är en billig och bra 
investering. 
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4.2 Hjälpmedel för upplockning av lättare felplacerade 
kasserade produkter 

Ett ständigt återkommande problem vid ÅVC:er är att besökare kastar sitt avfall och 
kasserade produkter i fel container. Detta leder till att de anställda måste plocka upp 
det felplacerade avfallet och lägga det i rätt container. Kasserade produkterna som är 
felplacerade varierar i storlek och vikt, därför har problemet brutits ner i två 
delproblem. Detta problem fokuserar på lättare felplacerade kasserade produkter som 
ska plockas upp av anställd eller besökare på ÅVC. 
 
Vad som är lätta lyft är subjektivt och svårdefinierat. Vid lyft ur container kan en 
besvärlig arbetsställning uppstå som är svår att ta innefatta i en lyftrekommendation. 
Enligt rekommendationerna, se kapitel 2.6.1. Manuell hantering, skulle inte män lyfta 
över 10kg på bekvämt avstånd och kvinnor skulle hålla lyften under 6kg. Med tanke på 
att många lyft ur containrar hamnar långt ifrån lyft på bekvämt avstånd sätts gränsen 
för lätta lyft till 5kg. Även om avfall som ska lyftas upp ligger långt bort och 
besvärligt till bör lyft upp till 5kg kunna utföras utan större problem. 

4.2.1 Fas 0. Insamling av data, planering 
Enkätsvar, intervjuer, besök och förslag från anställda har bidragit till en 
sammanställning över vilka hjälpmedel det finns för upplockning av lättare avfall vid 
ÅVC:er över Sverige. De anställda saknade alla någonting som kunde komplettera 
upplockningskroken. Någonting med en längd i intervallet 3-4 m och gripdon som 
kunde gripa tag i hårdare kasserade produkter. Lätt och styvt var också egenskaper 
som värderades högt. I övrigt kunde olika former av gripdon och kraftöverföring vara 
aktuella. 
 
Vid många ÅVC:er finns såkallade upplockningskrokar som ser ut som båtshakar men 
med en lite större krok och ofta konstruerade helt i stål. Detta hjälpmedel är effektivt 
och användbart men klarar inte av alla typer av kasserade produkter. Bland annat kan 
det vara problem med hårdare kasserade produkter som kroken inte kan penetrera eller 
få grepp runt. I bild 27 och 28 ses upplockningskrokens utförande och hur den används 
på en ÅVC. 
 

 
Bild 27 Upplockningskrok vid ÅVC.

 
Bild 28 Användning av upplockningskroken.

Det finns en ÅVC-anläggning som hade ett gammalt klädställningsstag som gripdon 
för att lyfta felaktigt kasserade produkter. Denna var dåligt anpassad för uppgiften men 
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var en nödlösning som de anställda konstruerat själva. I bild 29 finns klädställningen 
illustrerad. Vid en anläggning fanns en cirka 1m lång skräpplockare. Den var gammal 
och sliten men hade enligt de anställda fungerat för att plocka upp saker som låg ytligt 
när containrarna var nästan fulla. De ville ha något liknande fast längre ifall en ny 
skulle införskaffas. Skräpplocken finns på bild 30. 
 

 
Bild 29 Klädställning som hjälpmedel.

 
Bild 30 Skräpplock på ÅVC. 

4.2.2 Fas 1. Konstruktionskriterielista 
KKL för detta problem belyser de rent kvalitativa aspekterna på vilka egenskaper som 
anses viktiga för lyft av lättare avfall. Som ses i tabell 12 är de funktionella, 
funktionsbestämmande, brukstids och ergonomiska egenskaperna för lyfthjälpmedlet 
viktiga. De ekonomiska anses inte lika viktiga. 
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Tabell 11 KKL för upplockning av lättare felplacerade kasserade produkter. 

Funktion K/Ö 
Lätt att använda K 
Starkt grepp om kasserade produkter K 
Kunna greppa olika geometrier K 
Möjlig att använda ensam K 
Låsning av gripdon Ö 
Funktionsbestämmande egenskaper 
Hjälpmedlets längd inom intervallet 2-4 m K 
Låg vikt på hjälpmedlet K 
Hög böjhållfasthet  K 
Brukstidsegenskaper 
Förmåga att klara av stark värme och kyla K 
Livslängd längre än två år K 
Livslängd längre än tio år Ö 
Lätt att underhålla K 
Korrosionsbeständig K 
Säkerhet och ergonomi 
Ofarlig att använda K 
Ergonomiskt utformad K 
Ekonomiska egenskaper 
Lågt inköpspris Ö 
Låga underhållskostnader Ö 
Ekologi och återvinning 
Återvinningsbar Ö 
Ej stor negativ effekt på miljön K 

K/Ö = Krav/Önskemål 

4.2.3 Fas 2. Konstruktionsspecifikation 
Konstruktionskriterielistan för hjälpmedlet definierade de viktiga egenskaperna rent 
kvalitativt men för att få kvantitativa mätetal för hjälpmedlet behövs en 
konstruktionsspecifikation. Konstruktionsspecifikationen specificerar mer noggrant 
vilka egenskaper som anses viktiga och i vilka enheter dessa kan mätas samt vilken 
betydelse egenskapen har för hjälpmedlet i stort. 
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Tabell 12 Konstruktionsspecifikation för lättare felplacerade produkter. 

Funktionella egenskaper Bet Enhet MV IV 
Räckvidd 5 M X>2,5 3,5>X>3 
Gripstyrka 5 N X>100 X>200 
Maximal lyftvikt 3 Kg X>4 X>7 
Tid för att ta i bruk 5 Sekunder X<30 X<10 
Vikt 5 Kg X<4 X<2 
Greppomfång 5 Cm X>12 X>20 
Ergonomiskt utformad 5 Subjektivt Ja Ja 
Användbarhet Bet Enhet MV IV 
Livslängd 4 År X>2 X>5 
Tidsåtgång för underhåll 2 Minuter X<15 X<5 
Korrosionsbeständig 5 Ja/Nej Ja Ja 
Standardiserade komponenter 1 Ja/Nej Nej Ja 
Självinstruerande 5 Sekunder X<25 X<10 
Återvinningsbara delar 3 Viktprocent X>67% X>90% 
Användarvänlighet 5 Ja/Nej Ja Ja 
Kostnader Bet Enhet MV IV 
Tillverkningskostnad 3 Kronor X<400 X<300 
Inköpskostnad 4 Kronor X<900 X<700 
Driftskostnad 3 Kronor/dag X<10 X=0 

Bet = Betydelse, MV = Marginal värde, IV = Idealt värde 
 
Konstruktionsspecifikationen visar att många utav de funktionella egenskaperna 
viktiga då de har 4:or och 5:or i betydelse. I övrigt är användbarheten av relativt stor 
vikt. 

4.2.4 Fas 3.Konceptgenerering 
Förutom det existerande hjälpmedlet upplockningskroken har det från de tidigare 
stegen i produktutvecklingen vuxit fram följande koncept, 
 

A. Lång griptång - långt skaft, 2-4m, med gripförmåga i ena ändan. Kan greppa 
tag i kasserade produkter utav varierande form och konsistens. 

B. Upplockningskrok (Ref) – 2 - 4m långt skaft, med en krok alternativt hake i 
ena ändan. Kan haka fast i och lyfta upp säckar och andra kasserade produkter. 

C. Skräpupplockare - kort skaft, 50-70cm, med gripförmåga i ena ändan. Kan 
greppa tag i kasserade produkter av varierande form och konsistens. 

D. Manuell hantering - detta innebär att de anställda går ner i containern och med 
handkraft lyfter det som är felsorterat. 

 

4.2.5  Fas 4. Konceptutveckling 
Konceptutvecklingen är den del i produktutvecklingsmetodiken där de framtagna 
koncepten jämförs och betygsätts för första gången. De kriterier som vuxit fram och är 
viktiga för konceptutvecklingsfasen är, 



Hjälpmedel för personal och besökare vid återvinningscentraler 
 

 

39 

 
• Komplexitet - möjlighet för anställda eller besökare att förstå funktion och 

hantera hjälpmedlet. 
• Användbarhet - möjlighet att använda hjälpmedlet vid hantering av 

geometriska och viktmässiga variationer på avfallet eller kasserade produkten. 
• Tidsåtgång - tid för att funktionsförbereda och driftsätta hjälpmedel för att 

använda enligt föreskrift. 
• Livslängd - tidsrymd under vilket hjälpmedlet duger för att utföra avsedd 

uppgift. 
• Lyftduglighet - hjälpmedlets förmåga att klara lyft utan assistans av annat 

hjälpmedel eller individ. 
• Gripstyrka - hjälpmedlets förmåga att utveckla tillräckliga gripkrafter för lyft 

av avfall eller kasserad produkt. 
• Ekonomi - hjälpmedlets driftskostnader och värde i förhållande till 

investeringskostnad. 
• Ergonomi - hjälpmedlets förmåga att underlätta ergonomisk hantering av avfall 

eller kasserad produkt. 
 
Koncepturval 
Framtagna koncept betygsätts i koncepturvalet utifrån ett referenskoncept. I detta fall 
är upplockningskroken referenskoncept. Betygsättningen utgår från tidigare förklarade 
kriterier där referenskonceptet får betyget noll för alla kriterier. Resterande koncept får 
plus (+) ifall de är bättre, noll (0) ifall de är lika bra eller minus (-) ifall de är sämre än 
referenskonceptet. 

Tabell 13 Koncepturval för lättare felplacerade produkter. 

 Koncept 

Kriterier A B (Ref) C D 
Komplexitet 0 0 0 - 
Användbarhet 0 0 - - 
Tidsåtgång 0 0 0 0 
Livslängd 0 0 0 - 
Lyftduglighet 0 0 - 0 
Gripstyrka + 0 0 0 
Ekonomi 0 0 0 - 
Ergonomi 0 0 0 - 
Summering  
Summa + 1 0 0 0 
Summa - 0 0 2 5 
Summa 0 7 8 6 3 
Poäng och rank  
Poäng 1 0 -2 -5 
Rank 1 2 3 4 
Fortsättning Komb Komb Nej Nej

Komb = Möjlighet att kombinera flera koncept. 
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Konceptutvärdering 
Koncepturvalet genererade ett vinnande koncept och ett andra koncept som bör 
studeras vidare. För att kunna gå vidare med jämförelsen mellan dessa koncept och 
även göra en sammanslagning av de två utfördes en konceptutvärdering. Följande 
koncept ingick inför konceptutvärderingen, 
 
Lång griptång - är tänkt att vara ett komplement till upplockningskroken med en 
bättre förmåga att gripa tag i objekt. 
Upplockningskroken (Ref) - detta på många ÅVC:er redan existerande hjälpmedel är 
ett ypperligt redskap för uppgiften. Hjälpmedlet är snabbt att använda, lätt, 
okomplicerat och billigt vilket leder att det även i fortsättningen kommer att 
rekommenderas för användning på ÅVC:er. 
Griptång med krok - eftersom koncept A och B är lämpliga för att lösa problemet slås 
de bägge ihop till koncept AB, griptång med krok. I grunden har man då en griptång 
och sedan monteras en krok dit. Det som bör undvikas är att placera kroken så att den 
på något sätt förhindrar rörelsen av eller åtkomsten att knipa ihop kring avfall med 
griptången. Därför bör kroken placeras lite nedanför griptångens käftar. 

Tabell 14 Konceptutvärdering för lättare felplacerade produkter. 

Koncept  
A B (Ref) AB 

Kriterier Vikt Betyg VP Betyg VP Betyg VP 
Komplexitet 20% 3 0,6 3 0,6 3 0,6 
Användbarhet 10% 4 0,4 3 0,3 5 0,5 
Tidsåtgång 15% 3 0,45 3 0,45 3 0,45 
Livslängd 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Lyftduglighet 20% 4 0,8 3 0,6 5 1 
Gripstyrka 10% 5 0,5 3 0,3 5 0,5 
Ekonomi 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 
Ergonomi 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Total VP 3,5 3 3,8 
Rank 2 3 1 
Fortsättning Nej Nej Ja 

VP = Viktad poäng 

4.2.6 Fas 5. Prototyptillverkning 
Resultatet av konceptutvärderingen var att en lång griptång med krok vore det bästa 
hjälpmedlet och även de anställdas förslag var någonting i samma riktning. För att 
komma lite närmare en lösning på problemet bestämdes att prototyper skulle tillverkas 
för detta problem. 
 
Förslagen bygger helt och hållet på samma idé som de anställda har. En lång 
skräpplockare som griper tag runt kasserade produkter med hjälp av en griptänder/klor. 
Kraftöverföringen sker via handtaget längst bak som kniper ihop käftarna med hjälp av 
en vajer eller snöre som löper inne i det ihåliga skaftet. Skaftet ska vara styvt, hållfast 
och lätt. Teleskoplösning är intressant ifall det går att komma med en bra lösning som 
inte tar lång tid att ta i bruk samt håller för påfrestningar. För att undersöka både 
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teleskopiskt och vanligt statiskt skaft tillverkades två olika prototyper av griptången 
ute i verkstaden, en med teleskopiskt skaft och en utan. 
 
Prototyp A. Griptång med teleskopskaft (modifikation av stångsekatör) 
Diskussioner med anställda på ÅVC:er, ÅVC-projektets medlemmar och konstruktörer 
vid universitet om problemet med upplockning av lättare avfall har skett under 
examensarbetets gång. Diskussionerna har bland annat glidit in på in på 
trädgårdsbranschen och hjälpmedel som finns där. I synnerhet diskuterades 
stångsekatörer som en lämplig förebild för griptången i och med sin långa räckvidd 
och rejäla kraftöverföring ute i sekatören. 
 
Efter inköp av en teleskopisk stångsekatör från Clas Ohlsson inledes modifikationen. 
Första steget var att modifiera själva sekatören till en griptång och bestämma hur 
griptången skulle vara utformad. Efter skissning av prototyp, modellbygge och 
diskussion med anställda på universitetsverkstaden bestämdes att sekatörens 
grundstomme skulle behållas för att använda befintliga skruvhål och kraftöverföring. 
Detta skulle göra omvandlingsprocessen snabbare. Själva käftarna designades som två 
månskäror som möts i mitten för att klämma åt och hålla fast i objekt. Månskära 
formen valdes så att hopföring av käftarna inte ska försvåras på grund av avfall med 
svår geometri. I öppet läge är det 115mm mellan centrum på månskärorna, mått a) i 
bild 32. Käftarna är tillverkade i 3mm stålplåt och har en maximal öppning på 80mm 
mellan gripdonen i öppet läge, mått b) i bild 31. Bild 32 visar griptången i stängt läge. 
 

 
Bild 31 Griptång, öppet läge. 

 
Bild 32 Griptång, stängt läge. 

Låsningen av käftarna i stängt läge är en funktion som kan vara attraktiv ute på ÅVC. 
Dels kan användare låsa fast avfall i gripdonet med hjälp av denna funktion och sedan 
går det även att hänga upp griptången i näraliggande ställning med hjälp av denna 
funktion.
 

b) 

a) 
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Bild 33 Griptång upphängd. 

 
Bild 34 Handtag för manövrering av gripkäftar. 

I bild 33 är hela griptången upphängd 
genom att gripkäftarna är i låst läge. 
Detta är att bra sätt att kunna hänga upp 
verktyget på ÅVC:erna. Bild 34 visar 
hur handtaget för griptången ser ut. I 
bildens c) syns även hur låsningen av 
gripkäftarna går till genom att låsa 
handtaget i hoptryckt läge 

Utprovning av prototyp A 
För att få en uppfattning om ifall hjälpmedlen uppskattas på ÅVC:erna så gjordes en 
test där de anställda på Ullstämma ÅVC fick pröva prototyperna.Vid ankomst provade 
och filmades två anställda då de använde teleskopvarianten. Den första, manliga, 
testpersonen var nöjd med hjälpmedlet och tyckte att låsningen av käftarna, räckvidden 
och kraften i hjälpmedlet var positiva egenskaper. Han hade lite invändningar mot 
själva gripytorna och tyckte kanske att dessa skulle passera varandra istället för att slå 
ihop på mitten. En kvinnlig anställd fick också prova hjälpmedlet och även hon tyckte 
det fungerade bra. I synnerhet tyckte hon låsningen av käftarna var positivt i och med 
att det tillät att man kunde hala tillbaks griptången när man väl hade fått grepp om 
önskat objekt. 
 
Prototyp B. Griptång (modifikation av skräpplock) 
På Clas Ohlsson inköptes en skräpplockare med en längd på 600mm. Tanken var att 
denna skulle förlängas med ett förlängningsskaft för att skapa en griptång med statisk 
längd och enklare utförande. 
 
För att förlänga skräpplockaren krävdes ett lätt rör med en utvändig diameter som 
överensstämde relativt bra med den invändiga diametern på skräpplockaren. Efter 
undersökning upptäcktes att diametern på skurborstskaften, tillhörande lokalvårdarna 
på universitet, överensstämde bra med den diametern som söktes. Skurskaft 
införskaffades och förlängning tog vid. För att förlänga skruvades skräpupplockaren 
först isär. Skaftet kapades på mitten och de två delarna limmades på 
förlängningsskaftet med epoxylim i var sin ände. Själva dragstången som löper inuti 
skräpplockaren för att överföra kraften från handtaget till gripdonet förlängdes med 
motsvarande längd. Förlängningen skedde genom att dragstången kapades upp i två 
delar och att en distansstång svetsades dit emellan de avkapade bitarna. Griptången 

c) 
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blev 2.05m när den var färdigkonstruerad. I bild 35 och 36 syns den förlängda 
skräpplockaren i sin fulla längd respektive skräpplockarens gripdon. 
 

 
Bild 35 Modifierade skräpplockaren. 

 
Bild 36 Skräpplockarens gripdon 

Utprovning av prototyp B 
Vid utprovning av prototyp B, 
griptången som modifierats från en 
skräpplock uppkom kommentarer som 
”för svag och vek” samt ”inte stark 
nog”. Den är möjligtvis duglig för att 
lyfta mjuka och lätta kasserade 
produkter, exempelvis wellpapp och 
isolering men i stort sett var den 
olämpligare för användning på ÅVC:er 
än prototyp A. 

4.2.7 Fas 6. Rekommendation 
Konceptutvärderingen gav ett vinnande koncept i griptång med krok, koncept AB. 
Griptång med krok vann konceptutvärderingen på grund av bättre lyftduglighet, den 
kan greppa mer geometriska former med två olika gripdon. Utvecklingen av 
prototypen och utprovningen på Ullstämma ÅVC var också mycket positiv även om 
prototypen inte hade krok så ska det inte vara någon större svårighet att komplettera 
existerande prototyp med en krok för upplockning. Rekommendationen blir lätt att 
göra, griptång med krok är det bästa hjälpmedlet för att lösa problemet upplockning av 
felplacerat avfall. 

4.3 Hjälpmedel för upplockning av tyngre felplacerade 
kasserade produkter 

Liksom föregående problem handlar detta problem om att besökare kastar sitt avfall i 
fel container. I detta fall är dock de kasserade produkterna av tyngre slag vilket leder 
till att ett annorlunda hjälpmedel måste utvecklas. På samma sätt förgående problem 
med lätta lyft är det även här svårt att definiera tunga lyft. Förutom viktskillnaden 
mellan dessa problem finns en skillnad i vad som får användas i hjälpmedelsväg. Detta 
problem vänder sig mer till hjälpmedel som inte innebär manuella lyft. Enligt tidigare 
definition kan män lyfta upp till 10kg, se kapitel 2.6.1. manuell hantering, och kvinnor 
upp till 6kg inom bekvämt lyftavstånd. För att få en gråzon mellan lätta lyft (under 
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5kg) och tunga lyft definieras allt över 10kg som tunga lyft och bör alltså inte lyftas 
manuellt ut ur container. 

4.3.1 Fas 0. Insamling av data, planering 
Detta är ett problem som saknar speciella hjälpmedel på de flesta ÅVC:er. Ifall 
hjälpmedel existerar är det i grunden tillgängligt för en annan arbetsuppgift men kan, i 
mån av tid och arbetskraft, användas till att lösa problemet med tyngre felplacerat 
avfall. När de anställda fick frågan ”vilka hjälpmedel skulle du föreslå för tunga lyft” 
var svaret ofta: ”behövs inga hjälpmedel” eller ”svårt att tänka ut något speciellt 
hjälpmedel”. De förslag som kom fram var att traktorer, motviktstruckar och andra 
maskiner kunde användas på olika sätt för att underlätta upplyftning av felplacerade 
kasserade produkter. Existerande hjälpmedel finns beskrivna nedanför. 
 

• Travers och telfersystem – förekommer på några ÅVC:er och används för att 
utföra tunga lyft av felaktigt placerade kasserade produkter. Det ska nämnas att 
dessa system ofta förekommer i närhet av endast en container, ofta metallskrot, 
vilket begränsar användningen av systemet avsevärt. 

• Lastmaskin, traktor, hjullastare eller skogsmaskin – har många ÅVC: 
tillgång till. Maskinerna kan utföra lyft av tyngre kasserade produkter. Lyft och 
gripdonen varierar beroende på maskin. 

4.3.2 Fas 1. Konstruktionskriterielista 
KKL för detta problem belyser de rent kvalitativa aspekterna på vilka egenskaper som 
anses viktiga förlyft av lättare avfall. Som ses i tabell 16 är de funktionella och 
funktionsbestämmande egenskaperna alla krav. 
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Tabell 15 KKL för tyngre felplacerade produkter. 

Funktion K/Ö 
Klara tunga lyft K 
Starkt grepp om kasserade produkter K 
Kunna greppa olika geometrier K 
Möjlig att använda ensam K 
Funktionsbestämmande egenskaper 
Hög precision med gripdon K 
Hög hållfasthet  K 
Brukstidsegenskaper 
Förmåga att klara av stark värme och kyla K 
Livslängd längre än tio år K 
Lätt att underhålla Ö 
Korrosionsbeständig K 
Säkerhet och ergonomi 
Relevant säkerhetsutrustning på hjälpmedlet K 
Ergonomiskt utformad K 
Ekonomiska egenskaper 
Låga (eventuella) drivmedelskostnader Ö 
Låga underhållskostnader Ö 
Ekologi och återvinning 
Ej stor negativ effekt på miljön K 

K/Ö = Krav/Önskemål 
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4.3.3 Fas 2. Konstruktionsspecifikation 
Konstruktionskriterielistan för hjälpmedlet definierade de viktiga egenskaperna rent 
kvalitativt men för att få kvantitativa mätetal för hjälpmedlet behövs en 
konstruktionsspecifikation. Konstruktionsspecifikationen specificerar mer noggrant 
vilka egenskaper som anses viktiga och i vilka enheter dessa kan mätas samt vilken 
betydelse egenskapen har för hjälpmedlet i stort. 
 

Tabell 16 Konstruktionsspecifikation för tyngre felplacerade produkter. 

Funktionella Egenskaper Bet Enhet MV IV 
Räckvidd 5 Meter X>4 4>X>6 
Maximal lyftvikt 3 Kg X>50 X>100 
Tid för att ta i bruk 5 Sekunder X<60 X<30 
Precision vid grepp 5 Cm X<20 X<10 
Greppomfång 5 Meter X>0,8 X>1 
Ergonomiskt utformad 5 Subjektivt Ja Ja 
Användbarhet Bet Enhet MV IV 
Livslängd 4 År X>7 X>12 
Tidsåtgång för underhåll 2 h/vecka X<2 X<0,5 
Korrosionsbeständig 5 Ja/Nej Ja Ja 
Standardiserade komponenter 5 Ja/Nej Ja Ja 
Självinstruerande 1 Ja/Nej Nej Nej 
Återvinningsbara delar 3 Viktprocent X>67% X>90% 
Användarvänlighet 5 Ja/Nej Ja Ja 
Kostnader Bet Enhet MV IV 
Underhållskostnad 3 Kronor/må X<1500 X<500 
Inköpskostnad 4 Kronor X<500k X<250k 
Driftskostnad 3 Kronor/dag X<200 X<150 

Bet = Betydelse, MV = Marginal värde, IV = Idealt värde 
 
Konstruktionsspecifikationen visar att många utav de funktionella egenskaperna är 
viktiga då de har en 4:or och 5:or i betydelse. Kostnadsaspekten bedöms inte vara av 
särskilt stor vikt inför nästa steg, koncepturvalet. 

4.3.4 Fas 3. Konceptgenerering 
Från tidigare studier och metodik har några koncept vuxit fram. En utav metoderna i 
konceptutvecklingen är studiebesök. För att få mer inblick i utbudet av relevanta 
maskintyper gjordes ett studiebesök hos en maskinförsäljare. 
 
Studiebesök av Nordfarm 
Vid ett studiebesök i Norrköping på Nordfarm, försäljare av anläggningsmaskiner och 
maskintillbehör, studerades deras kompaktlastare Avant, som är tillverkat i Finland. I 
bild 37 och 38 är kompaktlastaren illustrerad. 
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Bild 37Avant 220 på Nordfarm. 

 
Bild 38 Avant 216 (Avant, 2005). 

Vid besöket studerades 200-modellens utförande. Lämpligt gripdon till denna modell 
fanns inte men däremot finns ett grävaggregat, illustrerad i bild 39, med 4meters 
räckvidd och en maximal lyftförmåga på 400kg ute i yttersta spetsen. Detta 
grävaggregat kunde enligt försäljaren utrustas med ett modifierat timmergripdon. Den 
modifierade timmergripdonet skulle ha samma form och funktion som 
timmergripdonet i bild 40 men storleken skulle vara mindre. Denna Avant 200 skulle 
med andra ord fungera bra för att plocka upp felplacerat avfall med ett fungerande 
gripdon. Priset för denna modell var 100 000kr utan gripdon. Slutpriset skulle 
rimligtvis hamna kring 150 000kr, vilket måste anses godtagbart. 
 

 
Bild 39 Grävaggregat för Avant 200. 

 
Bild 40 Timmergripdon för annan maskin. 

Utöver kompaktlastaren har följande koncept inkluderats inför nästa fas, 
konceptutvecklingen, 
 

A. Traverssystem med telfer - system för vågrätt förflyttning av gods med hjälp av 
löpvagn i tvärbalk. Tvärbalken infäst i traverssystem. 

B. Kompaktlastare - litet lastfordon från Avant med möjlighet att byta ut gripdon 
för olika arbetsuppgifter. 
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C. Motviktstruck - motordriven truck som används inom lagerhantering och 
industrin för lyft och stapling av varor. 

D. Manuell hantering (Ref) - detta innebär att de anställda går ner i containern 
och med handkraft lyfter det som är felsorterat. 

E. Hjullastare - terränggående, hjulsburet fordon försett med hydrauliskt 
manövrerad skopa (NE, 2005). 

F. Traktor - motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att dra annat 
fordon och för att bära, dra eller driva redskap eller maskiner. 

G. Svängkran med telfer - tvärbalken med telfer och löpvagn infäst i 
pelarsvängkran. 

4.3.5 Fas 4. Konceptutveckling 
Konceptutvecklingen är den del i produktutvecklingsmetodiken där de framtagna 
koncepten jämförs och betygsätts för första gången. De kriterier som vuxit fram och är 
viktiga för konceptutvecklingsfasen är, 
 

• Komplexitet - möjlighet för anställda eller besökare att förstå funktion och 
hantera hjälpmedlet. 

• Användbarhet - möjlighet att använda hjälpmedlet vid hantering av 
geometriska och viktmässiga variationer på avfallet eller kasserade produkten. 

• Tidsåtgång - tid för att funktionsförbereda och driftsätta hjälpmedel för att 
använda enligt föreskrift. 

• Livslängd - tidsrymd under vilket hjälpmedlet duger för att utföra avsedd 
uppgift. 

• Lyftduglighet - hjälpmedlets förmåga att klara lyft utan assistans av annat 
hjälpmedel eller individ. 

• Smidighet - hjälpmedlets förmåga att inte störa andra processer i närheten 
genom utformning och funktion. 

• Gripstyrka – hjälpmedlets förmåga att utveckla nödvändiga gripkrafter för lyft 
av avfall eller kasserad produkt. 

• Ekonomi - hjälpmedlets driftskostnader och värde i förhållande till 
investeringskostnad. 

• Ergonomi - hjälpmedlets förmåga att underlätta ergonomisk hantering av avfall 
eller kasserad produkt. 

 
Koncepturval 
Framtagna koncept betygsätts i koncepturvalet utifrån ett referenskoncept. I detta fall 
är manuell hantering referenskoncept. Betygsättningen utgår från tidigare förklarade 
kriterier där referenskonceptet får betyget noll för alla kriterier. Resterande koncept får 
plus (+) ifall de är bättre, noll (0) ifall de är lika bra eller minus (-) ifall de är sämre än 
referenskonceptet. 
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Tabell 17 Koncepturval för tyngre felplacerade produkter. 

 Koncept 
Kriterier A B C D (Ref) E F G 
Komplexitet + 0 0 0 0 0 + 
Användbarhet 0 + 0 0 + + 0 
Tidsåtgång 0 + + 0 + + 0 
Livslängd + + + 0 + + + 
Lyftduglighet 0 + 0 0 + + 0 
Smidighet + + + 0 - - + 
Gripstyrka + + + 0 + + + 
Ekonomi 0 - - 0 - - 0 
Ergonomi 0 + + 0 + + 0 
Summering  
Summa + 4 7 5 0 6 6 4 
Summa - 0 1 1 0 2 2 0 
Summa 0 5 1 3 9 1 1 5 
Poäng och rank  
Poäng 4 6 4 0 4 4 4 
Rank 2 1 2 7 2 2 2 
Fortsättning Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Ref = Referenskoncept 
 
Konceptutvärdering 
Koncepturvalet resulterade i att konceptet B, kompaktlastare var det bästa hjälpmedlet. 
Kompaktlastaren är ett bra hjälpmedel men ifall det redan finns andra typer av 
motordrivna fordon som kan sköta upplockning av tyngre felaktigt kasserade 
produkter så är det onödigt att köpa in en kompaktlastare. Med denna vetskap är det 
med andra ord svårt att komma med en generell lösning på problemet. ÅVC:erna har 
olika förutsättningar och utformningar. En del har stor tillgång till olika maskiner och 
andra hjälpmedel medan andra får låna en traktor några timmar i veckan. Sedan är 
ÅVC:erna olika utformade, en del har ramp och tak vilket leder till problem att komma 
in för att göra jobbet. Det kan även vara svårt att komma intill containern och utföra 
lyftet från baksidan på grund av den höga höjden på containern, där de kan vara upp 
mot 4m höga. 
 
Med denna bakgrund konstateras att en konceptutvärdering inte skulle komma närmare 
en lösning på problemet. Konceptutvärderingen får i detta fall utebli och en 
rekommendation byggs direkt på koncepturvalet. 

4.3.6 Rekommendation 
Trots problemet med utformning och varierande förutsättningar på ÅVC:erna så har ett 
bra och lämpligt koncept vuxit fram. I enighet med koncepturvalet rekommenderas 
kompaktlastaren som lämpligt hjälpmedel på ÅVC:er. Ifall ÅVC:en har en stor 
tillgång av anläggningsmaskiner kan det vara rent onödigt att köpa in en 
kompaktlastare, förslaget är då riktat till ÅVC:er utan eller med dålig tillgång av 
anläggningsmaskin. 
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4.4 Lyfthjälpmedel för tv-apparater och bildskärmar 
I grunden var detta problem ställt så att en gemensam lösning skulle kunna hittas för 
tv-apparater och vitvaror. Det framkom dock snabbt att hanteringen av tv-apparater 
och vitvaror är åtskiljd. Vitvaror samlas ofta upp utomhus på en större yta för att 
underlätta lastning och vidaretransport av vitvarorna. Tv-apparaterna placeras däremot 
i elektronikburar vilka ofta ligger i containrar med tak eller annat ställe som går att 
låsa över natten. Anledningen till att containrarna måste låsas är för att många inbrott 
sker nattetid på ÅVC:erna då exempelvis datorutrustning, tv-apparater, videoapparater 
och vitvaror stjäls (RVF, 2005). 

4.4.1 Fas 0. Insamling av data, planering 
Hanteringen av tv-apparater sker till största del för hand. Ofta får besökare själva 
dumpa sina tv-apparater i elektronikburar på ÅVC:erna. Detta leder ofta till att 
elektronikburarna är dåligt och felaktigt packade. Elektronikburarna är konstruerade 
för att stapla ovanpå varandra och ifall man packar burarna för högt kan denna stapling 
inte äga rum. Detta leder i sin tur till två olika utgångar, båda mindre bra. 
 

• Alternativ 1 - anställda får gå och packa om burarna så att det inte sticker upp 
elektronikskrot ur burarna. 

• Alternativ 2 - När åkeri kommer för upphämtning kan lastbilen inte få in två 
burar på höjden. Detta leder till att endast hälften av beräknat antal burar går in 
i varje lastbil. 

 
Som ses är bägge alternativen dåliga, första på grund av att de anställda får slita med 
många tunga lyft. Det andra alternativet är ekonomiskt ohållbart och ekologisk 
oförsvarbart. Ekonomiskt ohållbart eftersom det orsakar dubbelt så många hämtningar 
av burarna, dyrt. Ekologiskt oförsvarbart eftersom dubbelt så många hämtningar 
genererar dubbelt så mycket avgasutsläpp. 
 
Ett fåtal ÅVC:er har hjälpmedel för lyft av tv-apparater och bildskärmar. Från 
enkätundersökningen och studiebesöken gjorda av ÅVC-projektet konstaterades att tre 
olika ÅVC:er hade lyfthjälpmedel för tv-apparater och bildskärmar. Av de lyftar som 
förekommer har två gripdon som styrs med vakuum och en lyft har en timmersax som 
gripdon. Höjning och sänkning av last sker med hjälp av elektrisk vinsch på två utav 
lyftarna och med hjälp en ventil för utsläpp/intag av luft på den ena. Från ÅVC-
projektets studiebesök vid Gävle ÅVC har lyften med timmersax och elektriskt 
vinschsystem fotograferats. I bilderna 41 och 42 ses pelarsvängkranen och 
timmersaxen som fungerar som gripdon. 
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Bild 41 Pelarsvängkran för tv-lyft.

 
Bild 42 Timmersax för användning som gripdon. 

De kvarvarande paret lyftar som finns på ÅVC:er har framkommit genom 
enkätundersökningen. ÅVC-projektet har inte besökt dessa vilket gör att varken bilder 
eller annan dokumentation av lyftarna fanns tillgänglig. Ett frågeformulär för 
telefonintervju konstruerades för att få en mer detaljerad beskrivning av aktuella 
ÅVC:ers tv-lyftar. 

4.4.2 Fas 1. Konstruktionskriterielista 
KKL för detta problem belyser de rent kvalitativa aspekterna på vilka egenskaper som 
anses viktiga för tv-lyften. Som ses i tabell 19 är de funktionella, 
funktionsbestämmande och säkerhetsmässiga egenskaperna alla kravbelagda för 
hjälpmedlet 
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Tabell 18 KKL för tv-lyft. 

Funktion K/Ö 
Lätt att hantera K 
Starkt grepp om kasserade produkter K 
Kunna greppa olika geometrier K 
Möjlig att använda ensam K 
Last ska kunna säkras K 
Funktionsbestämmande egenskaper 
Hög precision med gripdon K 
Hög hållfasthet  K 
Brukstidsegenskaper 
Förmåga att klara av stark värme och kyla K 
Livslängd längre än tre år K 
Livslängd längre än tio år Ö 
Lätt att underhålla Ö 
Korrosionsbeständig K 
Säkerhet och ergonomi 
Relevant säkerhetsutrustning på hjälpmedlet K 
Ergonomiskt utformad K 
Ekonomiska egenskaper 
Låga (eventuella) drivmedelskostnader Ö 
Låga underhållskostnader Ö 
Ekologi och återvinning 
Ej stor negativ effekt på miljön K 
Återvinningsbara delar Ö 

K/Ö = Krav/Önskemål 

4.4.3 Fas 2. Konstruktionsspecifikation 
Konstruktionskriterielistan för hjälpmedlet definierade de viktiga egenskaperna rent 
kvalitativt men för att få kvantitativa mätetal för hjälpmedlet behövs en 
konstruktionsspecifikation. Konstruktionsspecifikationen specificerar mer noggrant 
vilka egenskaper som anses viktiga och i vilka enheter dessa kan mätas samt vilken 
betydelse egenskapen har för hjälpmedlet i stort. 
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Tabell 19 Konstruktionsspecifikation för tv-lyft. 

Funktionella egenskaper Bet Enhet MV IV 
Räckvidd 5 Meter X>5 5>X>7 
Maximal lyftvikt 5 Kg X>150 X>250 
Tid för att ta i bruk 5 Sekunder X<60 X<30 
Greppomfång 5 Meter X>1,2 X>2 
Ergonomiskt utformad 5 Subjektivt Ja Ja 
Användbarhet Bet Enhet MV IV 
Livslängd 4 År X>10 X>15 
Tidsåtgång för underhåll 2 Minuter X<60 X<30 
Korrosionsbeständig 5 Ja/Nej Ja Ja 
Standardiserade komponenter 5 Ja/Nej Ja Ja 
Självinstruerande 1 Ja/Nej Nej Nej 
Återvinningsbara delar 3 Viktprocent X>67% X>90% 
Användarvänlighet 5 Ja/Nej Ja Ja 
Kostnader Bet Enhet MV IV 
Inköpskostnad 4 Kronor X<15k X<10k 
Driftskostnad 3 Kronor/dag X<100 X<50 

Bet = Betydelse, MV = Marginal värde, IV = Idealt värde 
 
Återigen är de funktionella egenskaperna av yttersta vikt, användbarheten får lägre 
betydelse, mestadels på grund av att hjälpmedlet ska användas främst av anställda på 
ÅVC:en. 

4.4.4 Fas 3. Konceptgenerering 
Från insamlingen av information och produktutvecklingsmetodiken har några koncept 
vuxit fram. Bland annat har tre olika lyftsystem för tv-apparater på ÅVC:er funnits. 
För att förstå utformning och funktion gjordes därför en telefonintervju med anställd 
på varje ÅVC. 
 
Telefonintervjuer angående tv-lyft och hantering av vitvaror 
De tre ÅVC:erna hade alla olika utrustning för lyft av tv-apparaterna. För att förhöra 
sig om hur väl denna utrustning fungerade på varje enskild ÅVC förberedes ett 
frågeformulär med frågor angående deras lyftutrustning. Alla inblandade ÅVC:er 
ringdes upp med förhoppningen att få fram ett lyftsystem som var överlägsen de andra. 
I bilaga 1 är frågorna och svaren från telefonintervjuerna beskrivna. 
Telefonintervjuerna visade att de anställda på Gimonäs ÅVC i Umeå var mest nöjd 
med sin lyft och den användes även mest frekvent. För att få en mer nyanserad bild av 
vakuumlyften och dess användning inplanerades ett studiebesök utav Gimonäs ÅVC. 
Gimonäs är en stadsdel i Umeå och Gimonäs ÅVC är en utav två centrala ÅVC:er i 
Umeå. 
 
Studiebesök av Gimonäs ÅVC 
Vakuumlyften var inköpt begagnad från systembolaget i Umeå centrum. Märket på 
vakuumlyften är Tawi och modellen Vacumyggan VM140. Lyftslangen är infäst i en 
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telfer som löper i en 5 meter lång balk. Balken är fäst i en pelare och kan rotera 
180grader i sin infästningspunkt. Denna konstruktion kallas för pelarsvängkran och 
den får maximalt belastas med 40kg i sitt yttersta läge.  

Tabell 20 VM 140. 

Egenskap Värde 
Lyftkapacitet 50kg 
Lyftslanglängd 250cm 
Diameter, munstycke 120mm
Lyfthastighet 1m/s 
Lyfthöjd 180cm 

 
För att manövrera lyften startas först vakuumpumpen. Vakuumpumpen är apparaten 
som skapar vakuumtryck för att greppa tv-apparat och den finns i olika utföranden 
med olika prestanda. Effekt, vikt och lufttryck är de faktorer som ändras med de olika 
modellerna. När vakuumpumpen är aktiverad kan arbetet inledas. När munstycket är i 
kontakt med tv-apparaten förs undre delen på lyfthandtaget upp emot den fasta delen 
av handtaget, detta gör att vakuum uppstår inne i slangen och att tv-apparaten sitter 
fast i munstycket. För att lyfta tv-apparaten vrids hela handtaget uppåt, detta skapar en 
uppåtgående rörelse och när lämplig höjd är uppnådd förs tv-apparaten mot sitt mål. 
För att sänka ner tv-apparaten vrids handtaget neråt. När tv-apparaten ligger på rätt 
ställe släpps den undre delen av handtaget vilket resulterar i att vakuumtrycket i 
slangen, mellan tv-apparaten och munstycket, försvinner och lyftet är utfört. 
 
På Tawis hemsida finns fler modeller på vakuumlyftar anpassade för andra branscher 
och med varierande egenskaper. I bilderna 43 och 44 syns vakuumlyften som används 
på Gimonäs ÅVC. Vänstra bilden illustrerar pelarsvängkranen med lyftslangen och 
den högra visar lyfthandtaget och munstycket. 
 

 
Bild 43 Pelarsvängkran för vakuumlyft. 

 
Bild 44 Vakuumlyftens munstycke.

De koncept som kommit fram från föregående steg i produktutvecklingsmetodiken är, 
 

A. Traverssystem med lyftdon - system för vågrätt förflyttning av gods med hjälp 
av löpvagn i tvärbalk. Tvärbalken infäst i traverssystem. 

B. Lyftvagn med slas – för att underlätta lyft och transport av tv-apparater. 
C. Vakuumlyft - lyft och placering i bur görs med vakuumlyft. 
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D. Manuell hantering (Ref) - tv-apparaterna lyfts ut och placeras i elektronik 
burarna manuellt.  

E. Svängkran med timmersax - lyft och placering görs med timmersaxen. 
 

4.4.5 Fas 4. Konceptutveckling 
Hanteringen av en tv-apparat kan brytas ner i två moment. Moment 1 är att lyfta tv-
apparaten från sin aktuella plats, golvet eller bakluckan på en bil. Moment 2 är sedan 
att placera tv-apparaten i en elektronikbur. De kriterier som anses viktiga för de olika 
koncepten är, 
 

• Komplexitet - möjlighet för anställda eller besökare att förstå funktion och 
hantera hjälpmedlet. 

• Användbarhet - möjlighet att använda hjälpmedlet vid hantering av 
geometriska och viktmässiga variationer på avfallet eller kasserade produkten. 

• Tidsåtgång - tid för att funktionsförbereda och driftsätta hjälpmedel för att 
använda enligt föreskrift. 

• Livslängd - tidsrymd under vilket hjälpmedlet duger för att utföra avsedd 
uppgift. 

• Lyftduglighet - hjälpmedlets förmåga att klara lyft utan assistans av annat 
hjälpmedel eller individ. 

• Smidighet - hjälpmedlets förmåga att inte störa andra processer i närheten 
genom utformning och funktion. 

• Ekonomi - hjälpmedlets driftskostnader och värde i förhållande till 
investeringskostnad. 

• Ergonomi - hjälpmedlets förmåga att underlätta ergonomisk hantering av avfall 
eller kasserad produkt. 

 
Koncepturval 
Framtagna koncept betygsätts i koncepturvalet utifrån ett referenskoncept. I detta fall 
är manuell hantering referenskoncept. Betygsättningen utgår från tidigare förklarade 
kriterier där referenskonceptet får betyget noll för alla kriterier. Resterande koncept får 
plus (+) ifall de är bättre, noll (0) ifall de är lika bra eller minus (-) ifall de är sämre än 
referenskonceptet. 
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Tabell 21 Koncepturval för tv-lyft. 

 Koncept 
Kriterier A B C D (Ref) E 
Komplexitet + + + 0 + 
Användbarhet 0 + + 0 0 
Tidsåtgång - - + 0 0 
Livslängd + + + 0 + 
Lyftduglighet 0 0 + 0 0 
Smidighet 0 0 + 0 + 
Ekonomi - + - 0 - 
Ergonomi 0 + + 0 + 
Summering  
Summa + 2 5 7 0 4 
Summa - 2 1 1 0 1 
Summa 0 4 2 0 8 3 
Poäng och rank  
Poäng 0 4 6 0 3 
Rank 4 2 1 4 3 
Fortsättning Nej Ja Ja Nej Nej

Ref = Referenskoncept 
 
Konceptutvärdering 
Från koncepturvalet konstaterades att koncept B (slaslyftvagnen) och C 
(vakuumlyften) var de överlägsna koncepten. För att skärskåda dessa två koncept mer 
utfördes en konceptutvärdering. I tabell 24 ses resultatet från konceptutvärderingen. 

Tabell 22 Konceptutvärdering för tv-lyft 

Koncept  
B C 

Kriterier Vikt Betyg VP Betyg VP 
Komplexitet 5% 4 0,2 3 0,15 
Användbarhet 20% 4 0,8 5 1 
Tidsåtgång 10% 2 0,2 5 0,5 
Livslängd 10% 5 0,5 4 0,4 
Lyftduglighet 20% 4 0,8 5 1 
Smidighet 10% 4 0,4 5 0,5 
Ekonomi 5% 4 0,2 3 0,15 
Ergonomi 20% 5 1 5 1 
Total VP 4,1 4,25 
Rank 2 1 
Fortsättning Nej Ja 

VP = Viktad poäng 

4.4.6 Fas 6. Rekommendation 
Vakuumlyften är det vinnande konceptet och det bästa hjälpmedlet. Klarar de ingående 
arbetsmomenten enkelt och var i konceptutvärderingen överlägsen lyftvagnen på 
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kriterierna användbarhet, tidsåtgång och lyftduglighet. Lyftvagnen med slas är trots 
detta ett bra hjälpmedel. Det som kan ses negativt är att det är mer tidskrävande att 
ställa upp utrustningen för användning och att man inte kan ta hjälp av den för att 
placera tv-apparaterna i elektronikburarna. 

4.5 Lyfthjälpmedel för vitvaror och kylmöbler 
Vitvaror är ett begrepp för större hushållsapparater. I vitvaror ingår produkter som 
kylskåp, frysskåp, mikrovågsugn, spis och torkskåp. Kylskåp och frysskåp måste med 
hänsyn till sitt freoninnehåll förbehandlas på ett annorlunda sätt än resterande vitvaror. 
Detta leder till att vitvaror och kyl/frysskåp sorteras de på olika platser på ÅVC:erna. 
För att hålla isär de två kallas kylskåp och frysskåp i examensarbetet för kylmöbler. 
Resterande vitvaror kallas helt enkelt för vitvaror. 

4.5.1 Fas 0. Insamling av information, planering 
Eftersom sorteringen av vitvaror och kylmöbler skiljer sig åt på ÅVC:er är de 
existerande hjälpmedlen och hanteringen av dessa varor speciellt anpassade för 
ändamålet. Resultatet från informationsinsamling och andra metoder är uppdelat i två 
underrubriker, en för varje produktslag. 
 
Vitvaror 
Från tidigare studiebesök på ÅVC:er kom det fram information om att vitvaror på de 
allra flesta ÅVC:er lyftes och transporterades av ett åkeriföretag utifrån. Detta innebar 
att de anställda på ÅVC:erna inte behövde hantera vitvarorna på något vis, vilket 
ändrar på problematiken för detta problem. Vanligtvis har varje ÅVC en 
uppsamlingsplats för vitvaror dit besökarna blir hänvisade ifall de anlände med 
vitvaror. När sedan denna uppsamlingsplats börjar bli fullbelagd med vitvaror ringer 
någon av de anställda till åkeriföretaget som ÅVC:en har ett avtal med för att be om 
upphämtning. 
 
Åkeriföretaget kommer efter uppgörelse till ÅVC:en med en lastbil utrustad med 
skogskran eller styckegodskran. Styckegodskran är att föredra då den har längre 
räckvidd, 12-13m jämfört med 9m och manövreras snabbare. Det som kan anses 
negativt med styckegodskran är att den inte kan lyfta lika mycket vikt som en 
skogskran, detta är dock inget hinder för styckegodskranens maximala lyftvikt, 760kg 
i yttersta läget, överskrids aldrig vid vitvaruhantering. För att lasta på vitvarorna 
används kranen som även har så pass bra precision med gripen att manuell hjälp 
vanligtvis inte krävs. Dock förekommer det att en del ÅVC:er har så trångt utrymme 
för sina vitvaror eller att de packar ihop sina vitvaror så trång att lastbilschaufförerna 
har problem vid lastning. Exempelvis fanns en ÅVC där en hjullastare pressade in 
vitvarorna i en fraktion omgärdad med betongmur. Detta ledde till att gripning och 
lastning av vitvaror blev komplicerat för lastbilschaufförer i det nästkommande steget. 
(Landegren, 2005) 
 
Vitvarorna packas i containrar som rymmer mellan 80-100 vitvaror beroende av 
vitvarornas storlek och hur väl man packar containern. Vanligtvis kommer varje lastbil 
till ÅVC:erna med släp, på släpet har de plats för två containrar och bakom 
styckegodskranen, på lastbilen, ännu en container. Detta gör att en lastbil kan lasta 
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mellan 240 och 300 vitvaror per runda beroende på hur välpackad containrarna är. I 
bild 45 och 46 ses gripning och lyft av en tvättmaskin. 
 

 
Bild 45 Gripning av tvättmaskin.

 
Bild 46 Lyft av tvättmaskin.

Lastbilschaufförerna har fått lära sig av de anställda på förbehandlingen att det är 
positivt ifall vitvarorna är lite söndertryckta, detta underlättar demonteringen av 
vitvarorna vid nästa instans. På grund av detta ser chaufförerna till att trycka till lite 
extra med gripdonet på vitvarorna vid lyftet. När vitvarorna är slut eller alla containrar 
(1-3st) på lastbilen är fulla åker lastbilen till nästa steg i hanteringen, återvinning av 
vitvarorna. Återvinningen sker på olika ställen beroende på vilket återvinningsföretag 
kommunen har avtal med. (Landegren, 2005) 
 
Kylmöbler 
Det kan tyckas att kylmöbler skulle kunna hanteras på liknande sätt som resterande 
vitvaror men på grund av freoninnehållet går detta tyvärr inte. Ifall kylmöbelhöljet 
eller kondensorslingorna på baksidan går sönder kommer freonen ut i atmosfären 
vilken har en negativ effekt på miljön i allmänhet och ozonskiktet i synnerhet. De 
ÅVC:er som besöktes har alla liknande sätt att hantera kylmöbler. En 
uppsamlingsplats finns på ÅVC:en som besökare med kylmöbler hänvisas till av de 
anställda. När denna plats börjar bli fullbelagd beställs en transport av åkeriföretag 
som ÅVC:en har avtal med. Vanligtvis vill åkeriet varje vecka ha en lagerrapport eller 
en transportbeställning från samtliga ÅVC:er som åkeriet har kontrakt med. 
 
När containern finns på plats börjar de anställda att manuellt packa containrarna med 
kylmöbler. Denna packning sker på olika sätt beroende på ÅVC. Gemensamt för dem 
var att de använde sig av en pirra för att transportera kylmöblerna ombord på 
containern. En del ÅVC:er valde att placera mindre kylmöbler (midjehöjd) underst för 
att sedan lyfta upp en fullstor kylmöbel ovanpå. Detta gjordes för att maximera antalet 
kylmöbler i varje container. Vissa ÅVC:er avstod från denna hantering på grund av att 
det är ett högrisk arbetsmoment. Många tunga lyftrepetitioner och risken att något ska 
ramla ut ur kylmöbeln och skada anställda var exempel på riskmoment. 
 
Användningen av pirran gick ut på att man sköt in lyftläppen under kylmöbeln, 
vickade tillbaks kylmöbeln och sedan transporterade det till containern. I bild 47 och 
48 ses hur lyftläppen skjuts på plats respektive hur två anställda lyfter upp en fullstor 
kylmöbel ovanpå en mindre kylmöbel. 
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Bild 47 Pirrans användning vid 

vitvaruhantering. 

 
Bild 48 Lyft och packning av vitvaror. 

I vissa fall var det även nödvändigt att ta hjälp av en pallyft för att få in fyra kylmöbler 
på bredden. Detta beror på att vissa containermodeller har en snedställd 
förstärkningslist mellan väggarna och golvet. Listen förhindrar att man bara kan skjuta 
in kylmöblerna efter varandra. För att få in fyra kylmöbler var man tvungen att lyfta 
den första kylmöbeln i varje rad ovanför denna list och sedan, när containern var till 
bredden fylld, sänka ner den första kylmöbeln. När containern är fullpackad med 
kylmöbler kommer en lastbil för att hämta upp containern och ta den till 
förbehandling. 
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4.5.2 Fas 1. Konstruktionskriterielista 
KKL för detta problem belyser de rent kvalitativa aspekterna på vilka egenskaper som 
anses viktiga för vitvaru och kylmöbel lyften. Som ses i tabell 25 är de funktionella, 
funktionsbestämmande och säkerhetsmässiga egenskaperna alla kravbelagda för 
hjälpmedlet 

Tabell 23 KKL för tv-lyft och vitvarulyft. 

Funktion K/Ö 
Lätt att hantera K 
Starkt grepp om kasserade produkter K 
Kunna greppa olika geometrier K 
Möjlig att använda ensam K 
Last ska kunna säkras K 
Funktionsbestämmande egenskaper 
Hög precision med gripdon K 
Hög hållfasthet  K 
Brukstidsegenskaper 
Förmåga att klara av stark värme och kyla K 
Livslängd längre än tre år K 
Livslängd längre än tio år Ö 
Lätt att underhålla Ö 
Korrosionsbeständig K 
Säkerhet och ergonomi 
Relevant säkerhetsutrustning på hjälpmedlet K 
Ergonomiskt utformad K 
Ekonomiska egenskaper 
Låga (eventuella) drivmedelskostnader Ö 
Låga underhållskostnader Ö 
Ekologi och återvinning 
Ej stor negativ effekt på miljön K 
Återvinningsbara delar Ö 

K/Ö = Krav/Önskemål 

4.5.3 Fas 2. Konstruktionsspecifikation 
Konstruktionskriterielistan för hjälpmedlet definierade de viktiga egenskaperna rent 
kvalitativt men för att få kvantitativa mätetal för hjälpmedlet behövs en 
konstruktionsspecifikation. Konstruktionsspecifikationen specificerar mer noggrant 
vilka egenskaper som anses viktiga och i vilka enheter dessa kan mätas samt vilken 
betydelse egenskapen har för hjälpmedlet i stort. 
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Tabell 24 Konstruktionsspecifikation för lyft av vitvaror och kylmöbler. 

Funktionella egenskaper Bet Enhet MV IV 
Räckvidd 5 Meter X>12 X>15 
Maximal lyftvikt 5 Kg X>100 X>200 
Tid för att ta i bruk 5 Sekunder X<60 X<30 
Greppomfång 5 Meter X>1,2 X>2 
Ergonomiskt utformad 5 Subjektivt Ja Ja 
Användbarhet Bet Enhet MV IV 
Livslängd 4 År X>10 X>15 
Tidsåtgång för underhåll 2 Minuter X<60 X<30 
Korrosionsbeständig 5 Ja/Nej Ja Ja 
Standardiserade komponenter 5 Ja/Nej Ja Ja 
Självinstruerande 1 Ja/Nej Nej Nej 
Återvinningsbara delar 3 Viktprocent X>67% X>90% 
Användarvänlighet 5 Ja/Nej Ja Ja 
Kostnader Bet Enhet MV IV 
Inköpskostnad 4 Kronor X<15k X<10k 
Driftskostnad 3 Kronor/dag X<400 X<200 

Bet = Betydelse, MV = Marginal värde, IV = Idealt värde 
 
De funktionella egenskaperna är återigen viktiga för hjälpmedlet. Betydelsen viktas till 
5 för alla funktionella egenskaperna på vitvaru och kylmöbellyften. 

4.5.4 Fas 3. Konceptgenerering 
Från tidigare studier och metodik har några koncept vuxit fram. En utav metoderna i 
konceptutvecklingen är studiebesök. För att få mer inblick i utförandet av relevanta 
hjälpmedel gjordes därför ett studiebesök hos ett åkeri och en förbehandlare och 
återvinnare av vitvaror och kylmöbler. 
 
Studiebesök av Hagens Åkeri i Korsberga 
Hagens Åkeri är ett åkeriföretag förlagt i Korsberga som sköter upphämtningen av 
vitvaror i 78 kommuner i Sverige. I och med en ändring av producentförordningen 
kommer Hagens Åkeri i framtiden även att få arbeta med hämtning av kylmöbler. 
Förutom ett bra system för upphämtning av vitvaror har Hagens Åkeri även jobbat på 
en prototyp för upplockning av kylmöbler. Detta gripdon får inte skada freonslingorna 
eller klämma sönder höljet på skåpet. Gripdonet är en vidareutveckling av gripdonet 
som används för vitvaror. Skillnaden ligger i att ena gripkäften är stum och plan. 
Tanken är att den plana gripkäften ska läggas längsmed ena långsidan på kylmöblerna 
och sedan ska man gripa till med den rörliga käften. Den rörliga käften har inte ändrats 
utan är likadan som gripdonet för vitvaror.  
 
Ett komplicerat problem har varit hur friktionen mellan gripdonets plana vägg och 
kylmöbeln ska erhållas. I ursprungsversionen av gripdonet svetsades en metallcylinder 
med spetsiga metallpiggar fast i ändan på den plana väggen. Detta visade sig dock vara 
obrukligt för piggarna var för skarpa och långa. Ifall man tog bort dem helt blev 
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friktionen mellan kylmöbel och gripdon för låg. I bild 49 och 50 ses metallcylindern 
avplockad samt placerad på den plats den hade innan borttagningen. 
 

 
Bild 49 Metallcylinder med friktionständer. 

 
Bild 50 Hela gripdonet med cylinder på plats. 

För att komma över friktionsproblemet prövades två nya lösningar. Första lösningen 
var att klistra på ett robust gummi på den plana ytan för att erhålla friktion mellan 
kylmöbeln och gripdonet. Denna lösning fungerade bra vid försök men det är oklart 
hur gummit klarar låga temperaturer och slitage under längre tid. Den andra lösningen 
var en utveckling av metallcylindern med metallpiggar. Skillnaden bestod i att 
piggarna var mindre och utspridda över en större yta. Vid testning konstaterades det att 
denna lösning fungerade men risk fanns att piggarna skulle kunna skada höljet, trots att 
de var mindre än tidigare. Därför var lösningen med gummimattan klistrad på den 
plana ytan mest aktuell för vidareutveckling och testning. I bild 51 och 52 är den 
gummilösningen samt små pigglösningen illustrerade. 
 

 
Bild 51 Gummiklätt gripdon. 

 
Bild 52 Små piggar som friktionslösning. 

Studiebesök av Stena Gotthard AB i Halmstad 
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Stena är ett företag i Halmstad som tar hand om näringslivets avfall – i huvudsak järn 
och metallskrot, men även rostfritt och andra former av industriavfall (Stena, 2005). 
ÅVC-projektet gjorde under hösten 2005 ett studiebesök av Stena Gotthard. Stena 
Gotthard är ett företag i Halmstad som tar hand om näringslivets avfall. Bland annat 
studerade ÅVC-projektets medlemmar hur Stena Gotthard hanterade inkommande 
kylmöbler. 
 
Stena använde sig av en motviktstruck utrustad med vridaggregat för hantering av 
kylmöblerna. Vridaggregatet klämmer åt kring kylmöbeln med de horisontalt 
arbetande gripgafflarna och lyfter sedan upp kylmöbeln. När kylmöbeln är i luften 
roteras den 90 grader i vertikalplanet för att säkra lasten. Det förekommer att denna 
rotering inte utförs ifall avståndet som motviktstrucken ska avverka är kort. När 
motviktstrucken kommer fram till avsedd plats sker avlastning av kylmöbel i omvänd 
ordning. Det går i vissa fall att lyfta två kylmöbler åt gången med vridaggregatet. I bild 
53 är en bild på motviktstrucken med vridaggregatet. 
 

 
Bild 53 Motviktstruck utrustad med vridaggregat. 

Dessa studiebesök och resterande information om hanteringen av vitvaror och 
kylmöbler har lett till framtagandet av följande koncept, 
 

A. Styckegodskran med gripdon för vitvaror - kranen sitter på lastbil och 
packningen av vitvarorna sker av lastbilschauffören. 
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B. Styckegodskran med gripdon för kyl- och frysskåp - likadan kran och lastbil 
som ovan men med gripdon som skonar skåpen bättre. Gripdon under 
utveckling. 

C. Pirra eller säckkärra (Ref) - den vanligaste hanteringen av kyl- och frysskåp 
idag. De anställda på ÅVC:en lastar containrarna med kyl och frysskåp med en 
pirra. När container är full kör lastbilen iväg med den. Vanlig för hantering av 
resterande vitvaror också. 

D. Traverssystem eller svängkran med vakuumlyft - system där traverssystem i 
taket eller en svängkran används för hantering. 

E. Traverssystem eller svängkran med timmersax - som ovan fast med timmersax 
som gripdon. 

F. Motviktstruck utrustad med vridaggregat - vitvarorna lyfts på plats i container 
med motviktstrucken. 

G. Pallyft - vitvarorna lyfts på plats i container med pallyft. 
 

4.5.5 Fas 4. Konceptutveckling 
Konceptutvecklingen är den del i produktutvecklingsmetodiken där de framtagna 
koncepten jämförs och betygsätts för första gången. De kriterier som vuxit fram och är 
viktiga för konceptutvecklingsfasen är, 
 

• Komplexitet - möjlighet för anställda eller besökare att förstå funktion och 
hantera hjälpmedlet. 

• Användbarhet - möjlighet att använda hjälpmedlet vid hantering av 
geometriska och viktmässiga variationer på avfallet eller kasserade produkten. 

• Tidsåtgång - tid för att funktionsförbereda och driftsätta hjälpmedel för att 
använda enligt föreskrift. 

• Livslängd – tidsrymd under vilket hjälpmedlet duger för att utföra avsedd 
uppgift. 

• Lyftduglighet - hjälpmedlets förmåga att klara lyft utan assistans av annat 
hjälpmedel eller individ. 

• Transportduglighet - hjälpmedlets förmåga att klara transporter utan assistans 
av annat hjälpmedel eller individ. 

• Smidighet - hjälpmedlets förmåga att inte störa andra processer i närheten 
genom utformning och funktion. 

• Ekonomi - hjälpmedlets driftskostnader och värde i förhållande till 
investeringskostnad. 

• Ergonomi - hjälpmedlets förmåga att underlätta ergonomisk hantering av avfall 
eller kasserad produkt. 

 
Koncepturval 
Framtagna koncept betygsätts i koncepturvalet utifrån ett referenskoncept. I detta fall 
är pirra/säckkärra referenskoncept. Betygsättningen utgår från tidigare förklarade 
kriterier där referenskonceptet får betyget noll för alla kriterier. Resterande koncept får 
plus (+) ifall de är bättre, noll (0) ifall de är lika bra eller minus (-) ifall de är sämre än 
referenskonceptet. 
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Tabell 25 Koncepturval för vitvarulyft. 

 Koncept 
Kriterier A B C (Ref) D E F G 
Komplexitet - - 0 0 0 0 0 
Användbarhet + + 0 + 0 + + 
Tidsåtgång + + 0 + 0 + 0 
Livslängd + + 0 0 0 0 0 
Lyftduglighet + + 0 + + 0 0 
Transportduglighet + + 0 - - 0 - 
Smidighet - - 0 0 0 0 0 
Ekonomi - - 0 0 0 - 0 
Ergonomi + + 0 + + + - 
Summering  
Summa + 6 6 0 4 2 3 1 
Summa - 3 3 0 2 2 1 2 
Summa 0 1 1 10 4 6 6 7 
Poäng och rank  
Poäng 3 3 0 2 0 2 -1 
Rank 1 1 5 3 5 3 7 
Fortsättning Komb Komb Nej Nej Nej Ja Nej 

Komb = Möjlighet att kombinera flera koncept. 
 
Konceptutvärdering, vitvarulyft  
Koncepturvalet gav utslaget att koncept A och B var de aktuella för vidareutveckling. 
Dessutom kunde en kombination utav dessa två vara intressant i och med att många 
åkerier hanterar både vitvaror och kylmöbler. Även koncept G, motviktstruck med 
vridaggregat, är värt att gå vidare för ytterligare undersökning. För att klargöra vilket 
som är det lämpligaste konceptet valdes att göra en konceptutvärdering på de bästa 
koncepten från koncepturvalet samt en sammanslagning av de två vinnande koncepten. 
Följande koncept ingår i konceptutvärderingen, 
 

A. Styckegodskran för hantering av vitvaror - Hanteringen av vitvaror med 
styckegodskran fungerar bra och så länge hanteringen ser ut som den gör 
kommer konceptet vara en god lösning. 

B. Styckegodskran för hantering av kylmöbler - Detta koncept är under 
utveckling men är klart bättre än den existerande hanteringen med pirra. 
Lastningen med pirra är tidkrävande och dessutom slitsam för de anställda på 
ÅVC:en. 

AB. Kombinerad gripdon för både hantering av vitvaror och kylmöbler - En 
kombination av de två vinnande koncepten A och B. Även om hanteringen av 
vitvaror och kylmöbler skiljer sig åt är det inte sällan samma åkeri som hanterar 
både vitvaror och kylmöbler. 

G. Motviktstruck med vridaggregat - Hanteringen av kylmöbler med 
motviktstruckens vridaggregat är effektivt, smidigt och skonsamt. Eventuellt 
bra hjälpmedel på trånga ÅVC som inte har plats över för lastbilar och större 
maskiner. 
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Tabell 26 Konceptutvärdering för vitvarulyft. 

Koncept  
A B AB G 

Kriterier Vikt Betyg VP Betyg VP Betyg VP Betyg VP 
Komplexitet 5% 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05
Användbarhet 10% 3 0,3 3 0,3 5 0,5 5 0,5 
Tidsåtgång 15% 5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75
Livslängd 10% 5 0,5 5 0,5 5 0,5 4 0,4 
Transportduglighet 15% 5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75
Lyftduglighet 15% 5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75
Smidighet 10% 2 0,2 2 0,2 2 0,2 4 0,4 
Ekonomi 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2 
Ergonomi 10% 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 
Total VP 4,1 4,1 4,3 4,3 
Rank 3 3 1 2 
Fortsättning Nej Nej Ja Ja 

VP = Viktad poäng 

4.5.6 Fas 6. Rekommendation  
Konceptutvärderingen gav koncept AB och koncept G lika poäng. Om koncept AB 
kan sägas att det borde vara relativt enkelt att genomföra. Möjligtvis kan det 
nyutvecklade gripdonet för kylmöbler även användas på vitvaror. Detta har inte testats 
men rent geometriskt är det ju inte stora skillnader på kylmöbler och vitvaror. Ett 
annat alternativ är att varje lastbil som har upphämtning av vitvaror och kylmöbler 
som uppgift reser omkring med två olika gripdon. Det finns plats på lastbilsflaken för 
ett extra gripdon där man även kan utföra bytet mellan de två olika gripdonen. 
 
Koncept G, motviktstrucken är även den en intressant lösning. Ifall ÅVC har tillgång 
till en sådan motviktstruck skulle all tid som läggs ned på packning av containrarna 
med styckegodskran kunna sparas. Åkeriföretagen skulle kunna börja med att lämna 
containrar på ÅVC:erna under en längre tidsperiod och låta de anställda på ÅVC:en 
paketera containern med motviktstrucken. Detta medför dock mer arbete för de 
anställda på ÅVC:erna och mindre arbete för lastbilschaufförerna. På grund av det 
borde ÅVC:erna och åkerierna förhandla om hur de vill att hanteringen ska ske. 
 
Mycket pekar på att lastbilarna kommer fortsätta att anlända med styckegodskran till 
ÅVC:erna vilket gör packningen snabb och effektiv. Med motviktstruck blir 
packningen och hanteringen mer tidskrävande. Den slutgiltiga rekommendationen är 
därför att utveckla ett gripdon som kan hantera både vitvaror och kylmöbler och 
utrusta lastbilarna som arbetar med vitvaror och kylmöbler med detta gripdon.
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5 Slutsatser och rekommendationer 
ÅVC:er är en ny arbetsplats vilket innebär att utformningen och tillgång till 
hjälpmedel skiljer sig mellan olika ÅVC:er. Vissa ÅVC:er är välutvecklade med god 
tillgång till bra hjälpmedel medan andra är olämpligt utformade och med en dålig 
tillgång till riktiga hjälpmedel. Examensarbetes mål har varit att komma med förslag 
på hjälpmedel för olika lyft och transportproblem på ÅVC:er. Förslagen lämpar sig 
inte för alla ÅVC:er men borde vara ett bra rättesnöre till vilka hjälpmedel som behövs 
på en ÅVC. De ingående lyft och transport problemen har brutits ner till fem olika 
problem varför även fem olika rekommendationer kommer att göras. 
Rekommendationerna bygger på resultat från användning av en produktutvecklings-
metodik med följande sex faser, 
 
Fas 0. Insamling av data, planering - inledande fasen där bland annat läsning av 

relevant litteratur, planering och studiebesök förekommer som metoder. 
Fas 1. KKL - konstruktionskriterielistan ska belysa vilka egenskaper som anses 

viktiga för produktens utformande och gör så på ett rent kvalitativt sätt. Med 
kvalitativt menas hur olika subjektiva egenskaper ska finnas hos konceptet. 

Fas 2. Konstruktionsspecifikation – KKL:en för hjälpmedlet definierade de 
viktiga egenskaperna rent kvalitativt men för att få kvantitativa mätetal för 
hjälpmedlet görs en konstruktionsspecifikation 

Fas 3. Konceptgenerering – är fasen där olika koncept ska genereras. Metoder 
som används innefattar exempelvis studiebesök, telefonintervjuer och 
informationssökning. 

Fas 4. Konceptutveckling - sker oftast genom två olika gallringsmetoder, 
koncepturvalet och konceptutvärderingen. Det händer att det räcker med den första 
metoden för att utse ett vinnande koncept men för det mesta är det bättre att 
genomföra bägge gallringarna. 

Fas 5. Prototyputveckling - är en inte alltid förekommande fas i examensarbetet. 
Vissa utav lösningarna till problemen på ÅVC:erna är alldeles för kostsamma för 
att kunna köpa in, tillverka eller modifiera. 

Fas 6. Rekommendation – är den sista fasen i produktutvecklingsmetodiken. 
Rekommendationerna ska vara anpassade till problemet. Flera koncept kan 
fortfarande vara aktuella för rekommendation beroende på problemets bakgrund 
och framtid. 

 
Följande rekommendationer för de olika problemen föreslås: 

5.1 Problem 1.Transport och lyfthjälpmedel 
Slaslyftvagnen är det rekommenderade hjälpmedlet. Slaslyftvagnen klarar bäst av 
ingående arbetsmoment vid lyft och tranport av avfall. Vagnen och pirran med slas ska 
trots detta inte ses som obrukbara hjälpmedel. Många ÅVC:er har redan vagnar och 
pirror vilket medför att inköp av en slas som komplement är en billig och bra 
investering. 



Hjälpmedel för personal och besökare vid återvinningscentraler 
 

 

68 

5.2 Problem 2. Hjälpmedel för upplockning av lättare 
felplacerade kasserade produkter 

Griptång med krok är det bäst lämpade hjälpmedlet för upplockning av lättare avfall. 
Utvecklingen av prototypen och utprovningen på Ullstämma ÅVC var också mycket 
positiv även om prototypen inte hade krok så ska det inte vara någon större svårighet 
att komplettera existerande prototyp med en krok för upplockning. 

5.3 Problem 3. Hjälpmedel för upplockning av tyngre 
felplacerade kasserade produkter 

Trots problemet med utformning och varierande förutsättningar på ÅVC:erna så har ett 
bra och lämpligt koncept vuxit fram. I enighet med koncepturvalet rekommenderas 
kompaktlastaren som lämpligt hjälpmedel på ÅVC:er. Ifall ÅVC:en har en stor 
tillgång av anläggningsmaskiner kan det vara onödigt att köpa in en kompaktlastare, 
förslaget är då riktat till ÅVC:er utan eller med dålig tillgång av anläggningsmaskin. 

5.4 Problem 4. Lyfthjälpmedel för tv-apparater och bildskärmar 
Vakuumlyften är det bästa hjälpmedlet för lyft av tv-apparater och bildskärmar. 
Vakuumlyften klarar de ingående arbetsmomenten på ett snabbt och smidigt sätt vilket 
gör att denna rekommendation är enkel att ge. 
 
Lyftvagnen med slas är även denna ett relativt bra hjälpmedel. Det som kan ses 
negativt är att det är mer tidskrävande att ställa upp utrustningen för användning och 
att den inte underlättar lyftet lika bra som vakuumlyften. 

5.5 Problem 5. Lyfthjälpmedel för vitvaror och kylmöbler 
För lyft av vitvaror och kylmöbler rekommenderas styckegodskranen utrustad med 
gripdon som kan utföra lyft av både vitvaror och kylmöbler. Gripdonet är fortfarande i 
utvecklingsstadiet men det bör inte vara några svårigheter att utforma gripdonet så att 
lyft av både vitvaror och kylmöbler är möjligt. Ifall detta visar sig svårt skulle varje 
lastbil som hanterar vitvaror och kylmöbler vara utrustade med två olika gripdon, ett 
för vitvaror och ett för kylmöbler. 
 
Motviktstrucken är även den en intressant lösning. Ifall ÅVC har tillgång till en sådan 
motviktstruck skulle all tid som läggs ned på packning av containrarna med 
styckegodskran kunna sparas. Åkeriföretagen skulle kunna börja med att lämna 
containrar på ÅVC:erna under en längre tidsperiod och låta de anställda på ÅVC:en 
paketera containern med motviktstrucken. Detta medför dock mer arbete för de 
anställda på ÅVC:erna och mindre arbete för lastbilschaufförerna. Den slutgiltiga 
rekommendationen är att utveckla ett gripdon som kan hantera både vitvaror och 
kylmöbler och utrusta lastbilarna som arbetar med vitvaror och kylmöbler med detta 
gripdon. 
 
För att summera har examensarbetet besvarat syftet med ovan nämnda 
rekommendationer.
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Bilaga 1 - Frågeformulär och svar vid telefonintervju angående tv-lyft. 
 Svar 
Frågor Forsbacka ÅVC, Gävle Stockby ÅVC, Lidingö Gimonäs ÅVC, Umeå 
1.Beskriv tv-lyftens utförande och 
funktion. Lyftdon, fastsättning, 
kraftöverföring osv. 

Tv-lyften består av en 4meters arm 
som är infäst i väggen. Armen är en 
profilbalk med en invändig telfer som 
upptar lasten. Från telfern är ett 
vinschsystem infäst som elektriskt 
manövrerar upp/ner sänkning av last. 
Lyftdonet är en större timmersax. 

Batteridriven lyft med 3meters arm. Lyften är 
monterad i golvet och gripdonet är av 
vakuumtyp. Själva höjningen och sänkningen 
sker med ett vajersystem. Styrningen av lyften 
sker med hjälp av joystick där vakuum av/på 
finns samt höjning/sänkning av last.. 

Vakuumlyft infäst i telfer. Telfern 
rullar längs med en 3.5m stålprofil 
som är infäst i en svängkran. 
Vakuumsugen har en diameter på 16-
17cm. Gripdonet och 
höjning/sänkning styrs med vakuum. 

2. Vilket märke är det på lyften? Vem har 
tillverkat lyften? 

Själva armen är av märket PMH-
Compakt. Timmersaxen hette Bahco-
1440.  

Mobicrane MCX-EV från företaget Pronomic.  Vacumyggan från företaget TAWI. 

3. Vad klarar lyften att lyfta? Vikt, längd 
från väggen, vilka produkter (skärmar, 
tv) osv. 

Endast tv-apparater lyfts här. 
Räckvidden är 3m och 100kg kan 
lyftas från extremläget. 

Lyften klarar av tv-apparater och enstaka 
bildskärmar. Räckvidden är 3meter och 
maxlyftet i yttersta läget är 50kg. Annan variant 
finns där räckvidden är 2meter och maxlyftet är 
80kg. 

Räckvidden är 3.5meter och den 
klarar av att lyfta 50kg (enligt 
hemsida 40kg). Det händer att 
skärmar lyfts med den också. 
Fungerar bra på vintern. 

4. Är den enkel att använda? Krävs 
utbildning eller kan besökare dra nytta av 
den? 

Lyften är enkel att använda men 
besökare får inte ta hjälp av den utan 
endast anställda för bruka den. 

Den är enkel att sköta men endast anställda får 
operera den. 

Enkel användning men endast 
anställda får bruka den. 

5. Används lyften? Av vilka och hur 
ofta? Varför, varför inte? 

Lyften är bra men trots det används 
den inte. För många moment och med 
rutin av arbete som sopåkare är han 
van vid tunga lyft. Dock finns det 
några nyanställda kvinnor som 
använder lyften. 

Tyvärr är ÅVC:en trång och det leder till 
problem vid användning av lyften. Anledningen 
till att det var trångt vid lyften var att det kom 
besökare som ställde av apparater vid 
elektronikburarna i snabb takt. Detta ledde till 
att de anställda ej kom åt lyften när de fick tid 
att använda den och följaktligen fick de lasta 
tv-apparaterna för hand. 

Lyften är populär och används på 
daglig basis. För det mesta används 
den på tv-apparatens översida men 
moderna tv-apparater med tjocklek på 
10cm går det inte, där får man lyfta på 
skärmen istället. 

6. Vilka förbättringar önskas? Säkrare, 
längre räckvidd, stabilare, snabbare osv. 

Inga fel på den. Längre räckvidd. Fungerar jättebra och inga 
förbättringar önskas. 

7. Vilket gripdon har den? Timmersax. Vakuumsug. Vakuumsug. 



 

 

Bilaga 2 - Frågeformulär ÅVC 

Felsorterat lätt/tungt 
 
Vilka produkter slängs fel oftast? 
 
Existerar hjälpmedel för att lyfta upp och flytta det felsorterade avfallet? 
 
Fungerar dessa hjälpmedel bra? 
 
Finns andra hjälpmedel som inte används? 
 
Hur ofta används hjälpmedlet?  
 
Vilka på arbetsplatsen använder hjälpmedlen?  
 
Vilka felsorterade material korrigeras och vilka struntar ni i? 
 
Har ni olika lyftar för tunga respektive lätta lyft? 
 
Vilka egenskaper önskas/prioriteras ifall nya hjälpmedel ska utvecklas? 
 
Vilka aspekter anser du viktigast ifall nytt hjälpmedel utvecklas? Säkerhet, 
arbetsställning, smidighet, hanterbarhet, snabbhet osv. 
 

Transport av avfall 
 
Vilka produkter kräver transport med någon form av hjälpmedel? 
 
Existerar hjälpmedel för att transportera godset? 
 
Fungerar dessa hjälpmedel bra? 
 
Finns andra hjälpmedel som inte används? 
 
Hur ofta används hjälpmedlet?  
 
Vilka på arbetsplatsen använder hjälpmedlen? 
 
Vilka egenskaper önskas/prioriteras ifall nya hjälpmedel ska utvecklas? 
 
Vilka aspekter anser du viktigast ifall nytt hjälpmedel utvecklas? Säkerhet, 
arbetsställning, smidighet, hanterbarhet, snabbhet osv. 
 
Hjälper ni besökare att transportera avfallet? 
 



 

 

Varför, varför inte? 
 

Vitvaror 
 
Existerar hjälpmedel för lyft av vitvaror? 
 
Hur fungerar dessa hjälpmedel? 
 
Finns hjälpmedel som ej används? 
 
Hur ofta används hjälpmedlen? 
 
Vilka på arbetsplatsen använder hjälpmedlen? 
 
Vilka egenskaper önskas/prioriteras ifall nya hjälpmedel ska utvecklas? 
 
Vilka aspekter anser du viktigast ifall nytt hjälpmedel utvecklas? Säkerhet, 
arbetsställning, smidighet, hanterbarhet, snabbhet osv. 
 
Hjälper ni besökare att lyfta vitvarorna? 
 
Varför, varför inte? 
 
Hur skulle en fast installation fungera för Er? 
 
Vad är det problematiska vid lyft av vitvaror? 
 

Frågor i allmänhet 
 
Vilken tyr av produkter har ni fått instruktion att sortera rätt? Vilka produkter är 
viktiga enligt ledningen att få i rätt container? 
 
Vilka arbetsskador uppstår på Er arbetsplats? 


