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Sammanfattning 
Detta produktutvecklingsarbete har utförts i samarbete med företaget, Pegil 
Innovations AB. Syftet med projektet var att utveckla en hanteringslösning för 
processat avloppsslam (damm) på boendeplattformar i offshore industrin. 
Processen för projektet kombinerade Front-End processen med detaljer från Set-
Based Concurrent Engineering. 
 
Projektet inleddes med en förstudie och användarstudier för att få djupare 
kunskap inom ämnet. Detaljer som var viktigt för projektet samlades i en 
kravspecifikation som användes som stöd genom hela processen. Därefter följde 
en idégenerering för att utforska lösningar. Från denna framkom fem 
idélösningar som utforskades vidare genom en fördjupning och jämförelse mot 
en ny kravspecifikation. Denna var en uppdaterad version av den första för att 
bättre reflektera vilka krav och önskemål som kunde ställas på idélösningarna.  
 
När idélösningarna hade utforskats utfördes en ny idégenerering som ledde till 
att idélösningarna utvecklades till två koncept. Det fördjupades kring koncepten 
och dessa jämfördes mot kravspecifikationen. Sedan följde ytterligare en 
idégenerering för att undersöka hur koncepten kunde förbättras. Slutligen 
utfördes ett konceptval.  
 
Resultatet blev en påse, som fästs runt en stos, som fylldes med damm och sedan 
sögs luften ur (för att bilda ett undertryck) samt att påsen värmeförseglades. 
Personalen kan sedan enkelt bära iväg påsen för att kassera denna tillsammans 
med dammet. 
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Abstract 
This product development project has been carried out in cooperation with the 
company, Pegil Innovations AB. The purpose of the project was to develop a 
management solution for processed sewage sludge (dust) on accommodation 
vessels in the offshore industry. The process of the project combined the Front-
End process with details from Set-Based Concurrent Engineering. 
 
The project started with a preliminary study and user studies to obtain deeper 
understanding regarding the relevant knowledge area. Details that were of 
importance to the project was gathered in a specification that was used through 
the entire process as a support. Then an idea generation was preformed, to 
discover and explore different solutions. From the idea generation five different 
idea solutions were created. These five solutions were explored deeper and then 
compared to a new specification. The specification was an updated version from 
the first one to better reflect what conditions the idea solutions should meet. 
When the idea solutions were explored, a new idea generation was performed, 
resulting in two concepts. These concepts were explored deeper and then 
compared to a new specification. Then followed another idea generation to 
explore how the concepts could be improved.  
 
In conclusion to the project a concept was chosen. The result was a plastic bag 
which was fastened around a spigot, that was filled with the dust and then the air 
was withdrawn (to create a vacuum). Then the opening of the plastic bag was 
heat sealed. The personal could then easily carry the bag to discard this together 
with the dust. 
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1 Inledning 
Bio-avfallet (även kallat avloppsslam vilket är det som kommer från toaletten) 
som produceras på dagens boendeplattformar (Floatels), där personalen bor då 
de inte är i tjänst på sitt arbete inom en offshoreinstallation, bärs idag i 
sopsäckar till en tank där det förvaras temporärt på plattformen tills ett fartyg 
fraktar detta till fastlandet. På fastlandet övertar ett externt företag hanteringen 
av avfallet. Denna hantering betalar Floatel (uppdragsgivare till Pegil och ägare 
av ett antal boendeplattformar) stora avgifter för, då avfallet är miljöfarligt. Till 
detta är hanteringen av avfallet på plattformen energikrävande då avfallet väger 
25 kg. 
 
Pegil Innovations AB (samarbetsföretag till projektet) har tagit fram en bio-
avfallstork som ska installeras på plattformarna för att behandla bio-avfallet. När 
avfallet har behandlats blir resultatet ett sorts damm, som väger mindre och de 
miljöfarliga bakterierna har dött. 
 
Till Pegils bio-avfallstork krävs även en lösning för hur dammet ska hanteras, då 
detta inte kan vara kvar i torken då nytt bio-avfall ska torkas, vilket Pegil har 
anförtrott till detta examensarbete. 
 
Syftet med detta examensarbete i produktutveckling är därmed att utveckla en 
lösning till hur dammet ska hanteras efter det lämnat torken. Se Figur 1 för en 
schematisk figur över hela processen och var examensarbetet börjar. 
 

 
 

Figur 1. Överblick över projektet. 

1.1 Initiala krav 
För lösningen, gällande hantering av dammet, tillkommer ett antal givna krav 
och restriktioner från Floatel och Pegil: 

 Den tillgängliga ytan på boendeplattformarna är väldigt begränsad. 

 Lösningen ska inte kräva att ny infrastruktur behöver konstrueras på 

plattformen. 
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 Lösningen ska inte kräva personal under körtiden. Acceptabelt att 
personal krävs vid uppstart och avstängning samt vid en eventuell 

tömning. 

 Eliminera risken för dammexplosioner. Torrhalten på dammet kommer 
vara cirka 90-95 % vilket innebär risk för dammexplosioner. 

 Exponeringen av dammet ska minimeras för personal på plattformen. 

 Minimering av illaluktande doft för personalen. 

1.2 Avgränsningar och begränsningar 
Det fanns en rad avgränsningar och begränsningar för projektet. Dessa 
redogjordes i detta kapitel. 
 
Hur dammet hanterades efter det tömdes i det tillfälliga förvaringsutrymmet 
(container), inkluderades inte i projektet. Men det krävdes fortfarande att 
kraven för lösningen var uppfyllda även där, då personal inte får utsättas för 
damm på grund av att det sprids från container. 
 
Transporten från torken till lösningen och vad som krävdes för detta 
inkluderades inte i projektet. Trots detta var det viktigt att överföringen 
uppfyllde alla krav för projektet. Det fick exempelvis inte spridas damm till 
omgivningen vid denna överföring. 
 
Hur eller var tomma kärl förvarades undersöktes inte i projektet, då ingen 
information tillhandahållits om hur utrymmena på plattformarna var uppbyggda 
eller var det fanns ledig yta. 
 
Dammet hade inte producerats ännu, då projektet utfördes. Detta på grund av att 
Pegils bio-avfallstork var i prototypstadiet. Detta innebar att det inte var möjligt 
att få tillgång till dammet som skulle användas på plattformen. Vidare var det 
inte möjligt att besöka en boendeplattform i projektet. Vilket innebar, bland 
annat, att det inte gick att få en bra uppfattning av den begränsade ytan på 
plattformarna. Till detta fanns det ingen information om hur mycket utrymme 
som fanns tillgängligt för lösningen (utanför torken). Vidare var personal på 
plattformarna extremt svåra att få kontakt med samt att de inte hade någon 
liknande produkt (som bio-avfallstorken) som kunde analyseras. Slutligen fanns 
det inte resurser att konstruera en prototyp över lösningen till projektet. 

1.3 Uppdragsbeskrivning 
Tillsammans med kunskapen från vad för typ av produkt som bio-avfallstorken 
kommer leverera, och de initiala kraven, kunde en uppdragsbeskrivning för 
projektet utformas: 
 
Hur kan en slutprodukt från bio-avfallstork hanteras, som är yteffektivt, ej 
kräver ombyggnationer av befintlig infrastruktur eller personal under 
körtiden samt eliminerar risken för dammexplosioner och minimerar 
lukten samt exponeringen av slutprodukten? 
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1.4 Strategi för projektets genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur projektets process utformades, se Figur 2 (gråa pilar 
illustrerar en iteration), varför och vad denna grundades på. Det fokuserades på, 
framför allt, två arbetssätt; Ulrich och Eppingers (2008) Front-End process och 
principer inom Set-Based Concurrent Engineering (SBCE). 
 

 
 

Figur 2. Processen för projektet. 

Front-End processen beskrivs av Ulrich och Eppinger (2008) som en process där 
många delsteg är relaterade samt att dessa ofta utförs överlappande då iteration 
ofta är nödvändig. 
 
SBCE baseras på att flera koncept utvecklas parallellt för att undvika att 
intressanta idéer sållas bort tidigt i processen. Vidare sker en gradvis uteslutning 
av koncept (eller att flera kombineras) då dessa undersöks djupare och ställs 
mot grundläggande krav för projektet (Raudberget, 2015). 
 
Projektets process, se Figur 2, inleds med hur första halvan av Front–End 
processen är uppbyggd (steg 1). Första delsteget är en förstudie där detaljer (och 
områden som initialt kan verka relevanta) från uppdragsbeskrivningen 
utforskas för att utöka kunskapen om dessa. Därefter utförs en användarstudie 
för att få användares åsikter om vad som kan vara viktigt för lösningen (till 
projektet). Information från förstudien och användarstudierna samlas sedan i en 
kravspecifikation som används genom hela projektet för att undersöka om olika 
lösningar uppfyller denna. Slutligen utförs en idégenerering med målet att ta 
fram olika idélösningar. 
 
Nästa steg i processen (steg 2) skapades med inspiration från SBCE då steget 
mellan idégenerering och konceptval var för stort i Front–End processen för att 
appliceras på idélösningarna. Steget konstruerades för att efterlikna Front–End 
processens första halva till den grad det var möjligt, för att hela processen skulle 
vara enkel att följa. Detta resulterade i att detta steg inleds med en fördjupning 
(likt förstudie) där idélösningarna utforskas för att upptäcka problemområden 
samt få bättre kunskap om idélösningarna. Därefter modifieras den initiala 
kravspecifikationen för att bättre reflektera vad som är aktuellt för 
idélösningarna (om dessa använder undertryck är det irrelevant att ha ett krav 
som baseras på övertryck exempelvis). Idélösningarna jämförs därefter mot 
kravspecifikationen för att identifiera nya problemområden. Slutligen 
idégenereras det kring hur alla identifierade problemområden kan lösas. Dessa 
lösningar appliceras på ett antal idélösningar för att skapa koncept. 
 
Nästa steg (steg 3) är uppbyggt på liknande vis som steg två med enda skillnaden 
att det existerar en konceptvalsdel. I steg tre utforskas koncepten med en 
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fördjupning för att identifiera problemområden, som kan ha uppstått då dessa 
utvecklades från idélösningar till koncept, och för att erhålla ytterligare kunskap 
om koncepten. Vidare jämförs koncepten mot kravspecifikationen (denna 
utvecklas inte här då skillnaderna från den förra skulle vara marginella) för att 
identifiera ytterligare problemområden. Därefter utförs en idégenerering för att 
lösa problemområdena som identifierades. Lösningarna från detta appliceras på 
koncepten och därefter utförs ett konceptval. 
 
Det sista steget (steg 4) består i att utveckla det valda konceptet och 
säkerhetsställa att det uppfyller kraven från kravspecifikationen. Detta utförs 
genom en fördjupning där det utforskas kring materialval med mera. Därefter 
utvecklas kravspecifikationen och konceptet jämförs mot denna för att 
säkerhetsställa uppfyllnad av kraven. 
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2 Förstudie 
Denna del inleder projektets process (steg 1), se Figur 2. Majoriteten av 
förstudien fokuserades på att utforska följande; detaljer givna av Floatel, detaljer 
från uppdragsbeskrivningen och resultatet av bio-avfallstorkens process. 

2.1 Förutsättningar 
För att kunna veta vad som krävdes av lösningen behövdes ytterligare 
information om vad för egenskaper dammet hade. Vidare behövdes också 
information om det var möjligt att integrera lösningen med torken, då ytan på 
plattformen var begränsad. All information i detta kapitel var ett resultat av 
diskussioner med Pegil, om inget annat anges. 
 
Tanken var att bio-avfallstorken och lösningen skulle vara integrerade (om 
möjligt). Den största fria ytan i torken (bredvid trumman), se Figur 3, var; höjd 
1050 mm, djup 870 mm och bredd 340 mm. Om torken och lösningen inte kunde 
vara integrerade måste lösningen vara placerad bredvid torken, då det inte fanns 
något ledigt utrymme på annan plats. 
 

 
 

Figur 3. Vänstra bilden visar hur torken såg ut och var den största tillgängliga ytan fanns. Det inringande 
området i högra bilden angav var torken och lösning skulle placeras. 

Den tänkta platsen för lösningen var lokaliserad i ett maskinrum (bredvid en 
passageväg) tre trappor ned från däck, se det inringade området i högra bilden 
av Figur 3 (observera att soptunnan kommer ersättas av torken och lösningen). 
 
Det fanns en rad förutsättningar som behövdes tas i beaktande under projektet, 
som var resultatet av processen i bio-avfallstorken: 

 Vikt samt volym för processat damm: 4 kg och 20 l per sats 

 Frekvens: var 8:e timme 

 Maximal temperatur på damm: 80 °C 

Bio – avfallstorken hade en ny sats med damm färdig var åttonde timme och 
körtiden på torken var tre timmar. Vilket innebar att lösningens process 
behövde vara under fem timmar. Tömningen av torken utfördes via ett rör (som 
det fungerar idag) vars innerdiameter var 36 mm och med en ytterdiameter på 
38 mm. Storleken kunde modifieras om det krävdes. Vidare hade varje sats en 
vikt på fyra kilo där hela mängden transporterades samtidigt till lösningen. Detta 
gällde en plattform som uppehöll cirka 440 personer. Slutligen hade dammet en 
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temperatur på cirka 80 °C när det var processat och det tog cirka 30 minuter för 
dammet att kylas av till 40 °C (om det låg i vila). 

2.2 Vad består dammet av? 
Dammet, se Figur 4 (provdamm som Pegil använde i sina tester), som 
producerades av torken var klosettvatten som genomgått reningsverken på 
plattformen och blivit avloppsslam som sedan torkades i bio-avfallstorken. 
Klosettvatten består av det som spolas ned i toaletten (Kusoffsky, 2011), 
exkrement, urin, toalettpapper och spolvatten. 

 

 
 

Figur 4. Dammet som producerades av bio-avfallstorkens prototyp. 

Avloppsslammet från reningsverken består av organiskt material och 
näringsämnen (Naturvårdsverket, 2014). Vilket i förlängningen innebar att 
dammet var ett organiskt material. 

2.3 Dammexplosioner 
En dammexplosion kan inträffa då ett fast material (ofta av organisk eller 
metallisk natur), som är brännbart, är utspritt i luften i små partiklar 
(partikelstorlek på 0,1 mm eller mindre) och antänds. Detta skapar en 
kedjereaktion mellan partiklarna då förbränningen sker extremt snabbt då 
energin som krävs för antändning av partiklarna är liten. En vanlig 
antändningskälla som orsakar dammexplosioner innefattar elektrisk urladdning 
(Eckhoff, 2003). 
 
Vidare krävs även att alla parametrar i explosionspentagonen, se Figur 5, är 
uppfyllda, för att en dammexplosion ska kunna inträffa. Förutom parametrarna 
som krävs vid eld (syretillgång, bränsle och tändkälla) krävs även att dammet 
sprids ut i luften samt att dammet är inneslutet. Om dammet är inneslutet kan ett 
övertryck bildas vid en temperaturökning och därmed kan en snabb förbränning 
ske (Amyotte, 2013). 

 
 

Figur 5. Explosionspentagonen med parametrarna som krävs vid en dammexplosion (www.fagerberg.se). 
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Baukal (1998) menar att syretillgången måste vara minst 12 % för att en 
förbränning ska ske. 
 
Det fanns inga uppgifter tillgängliga om diameterstorleken på dammet, som 
skulle hanteras på plattformarna. Det antogs därför att diameterstorleken på 
dammet var under 0,1 mm. Detta antagande gjordes i samtal med Pegil och 
ansågs vara rimligt då dammet som testades hos Pegil hade små flagor som 
spreds i luften. Vidare skapade dammpartiklar friktion då dessa gneds mot 
varandra på grund av vibrationer i omgivningen och enligt Ortleb och Cadice 
(1991) orsakar friktion statisk elektricitet (antändningskälla). 
 
Från detta kunde det konstateras att dammet var i riskzonen för en 
dammexplosion då det var organiskt och det existerade även en 
antändningskälla (friktion och uppbyggnaden av statisk elektricitet). 

2.4 Hur uppstår dålig lukt och hur kan det minimeras? 
Illaluktande doft i exkrement och avloppsslam uppstår på grund av bakterier 
(Cullimore, 1999). I denna miljö krävs, bland annat, att syret och temperaturen 
är på rätt nivåer (Evira, 2013). 
 
Vid elimination av syre elimineras de flesta bakterier, de aeroba bakterierna. 
Men det finns även bakterier som trivs i syrefria förhållanden, anaeroba 
bakterier (Evira, 2013). Vidare dör bakterier om temperaturen uppnår en 
tillräcklig hög temperatur och vid en tillräckligt låg temperatur hämmas deras 
tillväxt. (Evira, 2013). Enligt EUFIC (2015) dör de flesta bakterier vid en 
temperatur på mellan 70 och 100°C. Denna temperatur rekommenderas att 
hållas i minst 15 sekunder, enligt Garcia (2015). Vissa sporer kan överleva, vid 
denna temperatur, som kan få bakterier att gro senare – om mat är förvarad 
mellan 10 - 60°C (så kallade ”farozonen” där bakterier har mest gynnsamma 
förhållanden att gro) (EUFIC, 2015). Därför bör den upphettade produkten 
snabbt kylas ned, inom högst 4 timmar, till en temperatur på under 10°C (helst 
under 6°C) och sen förvaras i +2 (max 5) °C (Evira, 2013). 
 
En av de vanliga metoderna i matindustrin för att konservera mat är torkning. 
Detta för att eliminera bakterier och förhindra nya att gro (Evira, 2013). Vid 
hantering av torkade produkter krävs att produkten inte utsätts för kondens. 
Detta leder till absorption av fukt vilket leder till att bakterier börja gro (Adams 
& Moss, 2008). 
 
Testdammet, se Figur 4, luktade inte mycket då många bakterier dog under 
torkningsprocessen. Därmed krävdes det av lösningen att det antingen inte 
existerade gynnsamma förhållanden för bakterietillväxt eller att personalen 
utsattes för den dåliga lukten denna bakterietillväxt skapade. Vidare var det 
fördelaktigt om lösningen även minskade den existerande lukten. 

2.5 Tre alternativa metoder för hantering av dammet 
För att undersöka vilka alternativa metoder som dammet kunde hanteras på, 
undersöktes Floatels mål med hanteringen av dammet. 
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Floatels mål var att dammet försvann från plattformen. Om detta beaktades utan 
några restriktioner fanns det tre alternativ för att bli av med detta. 

 Kasseras 
 Användas på plattformen som energikälla 
 Förvaras tills ett fartyg (eller liknande) kan transportera bort det 

 
Att kassera dammet uteslöts då det enda alternativet var att kassera det i havet. 
Vilket började bli olagligt i vissa delar av världen och därmed ville inte Floatel 
använda det som metod. 
 
Idag finns tre vanliga metoder för att använda biologiskt avfall; förbränning, 
rötning eller kompostering (Bjarnhagen, 2007). Ingen av dessa var aktuella på 
plattformen. Det fanns stora restriktioner kring förbränning. Rötning och 
kompostering innebar att ny infrastruktur behövde konstrueras och Floatel 
ansåg att inget av alternativen var intressant för plattformarna. Därför var ingen 
av metoderna aktuell och därmed uteslöts användning av damm som alternativ 
att hantera dammet på. 

2.5.1 Förvaras – Jämförelse med sophantering 
Om dammet valdes att förvaras på plattformen, tills ett fartyg kom, var Floatels 
krav att detta disponerades i en container för brännbart avfall (till skillnad mot 
avloppsslammet som behövde förvaras i en separat tank). Detta krävde att allt 
som hamnade i containern var brännbart. 
 
Eftersom det inte var möjligt att besöka en boendeplattform och studera den 
aktuella processen vid hanteringen av bio-avfallet gjordes en jämförelse med 
sophantering av hushållssopor, för att bryta ned hela processen till konkretare 
steg. Processen för sophantering påminde mycket om den processen på 
plattformarna, baserat på den information som hade mottagits om hanteringen 
av avfallet. Båda involverade att en förvaring manuellt bars ut till en container 
(eller liknande) och kasserades. 
 
En flödesplan skapades för processen vid sophantering för att undersöka denna 
process, se Figur 6. En flödesplan används för att på ett precist och överskådligt 
vis beskriva en handlingsgång för att uppnå någonting (Johnson, et al., 2008). 

 

 
 

Figur 6. Flödesplan över processen, vid sophantering, med nio olika processteg. 

Den framtagna processen jämfördes med hur processen var på plattformen, med 
antagande att torken fanns på plats, för att eliminera processteg som inte var 
aktuella för projektet: 
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 Sopor slängs = Torken tömde automatiskt dammet till lösningen 
 Container töms = Ej fokus i projektet 

 
Resterande processteg var jämförbara med projektet och var steg lösningen (till 
projektet) behövde beakta (därför kallades processen för ”lösningens process” 
vidare, processen kan modifieras senare beroende på hur lösningen utformas), 
se Figur 7. Det var viktigt att ha i åtanke att processen var framtagen med 
sophanteringsprocessen som grund. Vilket inkluderade vissa risker. Det var 
exempelvis viktigt att inte uteslutande fokusera på lösningar som följde den 
framtagna processen och de olika processtegen. Om lösningar togs fram som 
eliminerade processteg alternativt inkluderade processteg som inte redovisades 
i Figur 7 var det viktigt att inte utesluta dessa endast på grund av detta. 
 

 
 

Figur 7. Flödesplan över lösningens process som var aktuell på plattformen. 

2.6 Ergonomi 
Ergonomi behandlar interaktionen mellan maskiner och människor samt 
designen av system där människor deltar (Salvendy, 1997). Detta involverar hur 
arbetsplatser och arbetsmiljöer ska utformas för att exempelvis inte slita på 
kroppen i onödan (Arbetsmiljöverket, 2015). 
 
Om sophanteringen och flödesplanen för lösningens process analyserades, 
framstod följande områden relevanta att studera inom ergonomi: lyft, 
förflyttning och grepp. 

2.6.1 Lyftarbete 
Vid tunga lyft är ländryggen mest utsatt men även övriga delarna av kroppen 
löper en risk att skadas. Om tunga lyft kombineras med vridna eller böjda 
arbetsställningar är det stor risk för skada (Arbetsmiljöverket, 2012). Manuella 
lyft av objekt som väger mer än 25 kg ska inte förekomma (Bridger, 2003). 
 
Figur 8 beskriver vilka vikter som är acceptabla att lyfta på olika höjder. 
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Figur 8. En illustration över vilka maximala vikter som rekommenderas att lyftas vid olika höjder (Bridger, 
2003). 

2.6.2 Förflyttning 
Generellt är det rekommenderat att bära objekt nära kroppen– för att minimera 
energiåtgången och belastningen på ryggen. Om ett objekt flyttas från kroppen i 
horisontell riktning sker en statisk kontraktion av muskelgrupper, för att bära 
upp vikten, samt en ökad belastning på ryggraden (Salvendy, 1997). 
 
Vårdhandboken (2015) ger, bland annat, följande rekommendationer till sina 
anställda vid lyft och förflyttning av patienter: 

 Arbete i balans med kroppstyngden innanför understödsytan, se Figur 9 
 Arbeta med anpassad arbetshöjd och med ryggen i upprätt ställning 

 

 
 

Figur 9. Illustration över hur understödsytan påverkar balans (Sumic & Larsson, 2014). 

2.6.3 Grepp 
Greppstyrkan är som starkast när handleden är i ett neutralt läge, se Figur 10. 
Styrkan minskar progressivt när handleden förflyttas från detta läge. Vidare 
finns ett antal rekommendationer vid utformande av handtag. Dessa inkluderar: 
skarpa kanter (eller liknande ojämna ytor) som trycker mot handen ska 
undvikas genom att ha rundade kanter. Vidare ska det undvikas att handtag 
enkelt glider i handen (Pheasant & Haslegrave, 2006). 
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Figur 10. Illustration över handleden i olika ställningar (Pheasant & Haslegrave, 2006). 

Alla detaljer som framkom i ergonomistudien var viktiga aspekter för att 
minimera personalens skaderisk vid hantering av lösningen och valdes därför att 
tas med som information till kravspecifikationen. 
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3 Användarstudier 
Att undersöka hur användare upplever produkter samt få information om vad 
som är viktiga detaljer i den framtida produkten är av enorm betydelse för ett 
projekt. Utan denna information finns risk att den utvecklade produkten inte 
uppfyller grundläggande krav från användare (Ulrich & Eppinger, 2008). 
 
Tre olika användarstudier utfördes: 

 Enkätundersökning mot hushåll vid sophantering 
 Intervju med beställare av lösningen – Floatel 
 Intervju med slutanvändare av lösningen – personal på plattformarna 

 
Eftersom det var svårt att komma i kontakt med slutanvändare kunde bara en 
intervju utföras. För att utöka antalet användarsvar utfördes en intervju med en 
beställare av lösningen. Vidare utfördes en enkätundersökning mot hushålls 
sophantering då denna process var lik den för lösningen (se kapitel 2.5.1) och 
förhoppningsvis kunde ge information som kunde appliceras på lösningen. 

3.1 Enkätundersökning mot hushålls sophantering 
Enkätundersökningen utfördes mot olika hushåll för att finna svar på hur sopor 
hanterades, vikter, manuella transportdistanser, vilka typer av behållare som 
användes och vilka problem hushållen upplevde med sophantering. Vidare var 
även målet att få information om brister och fördelar med 
sophanteringsprocessen. För att sedan applicera dessa på lösningen. En 
enkätundersökning valdes att utföras då det gav möjligheten att samla in svar på 
kort tid. 
 
En enkätundersökning bör hållas kort men samtidigt undersöka all information 
som är nödvändig. Det finns två typer av frågor som används i en enkät – 
strukturerad svarsfråga eller öppen fråga. En strukturerad svarsfråga har ett 
antal givna svar som alternativ. Denna typ av fråga är fördelaktig att använda då 
det önskas lättanalyserade svar och inga nya idéer eftersöks. Om nya idéer och 
information är eftertraktat brukar öppna frågor användas (Parasuraman, 1991). 
 
I projektets enkät användes strukturerade svarsfrågor när information om 
hushållens snittvikt på sopor och transportsträcka till container med mera 
efterfrågades. Även öppna frågor användes för att exempelvis undersöka 
fördelar och nackdelar med dagens sophanteringsprocess. 
 
Tio personer svarade på enkäten. Alla svarande bodde i lägenheter där soporna 
behövde manuellt bäras ut till en container. Alla var män mellan åldrarna 23 och 
28 år. 
 
Snittvikten på soporna och exempel på vad fördelarna anses vara med den 
nuvarande sophanteringen, var exempel på frågor som ställdes. Hela enkäten ses 
i Bilaga 1. 
 
Följande information framkom från undersökningen: 

1) Alla uppskattade vikten på soporna till 1-4 kg med en majoritet på 2-3 kg 
(56 %). 
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2) Avståndet till container låg på mellan 15– 300 meter med en snittlängd på 
103 meter. 

3) Ingen uppgav att de någonsin hade skadat sig vid hanteringen av sopor. 
 
Till detta framkom även följande förbättring som önskades: 

 Många önskade att containern skulle vara placerade närmare hemmet 
eller att manuellt slippa bära ut soporna. 

 
Vikt och avståndet till container, nämnda ovan, hade liknande värden som kan 
bli aktuellt för lösningen (4 kg damm och cirka 100 m till container). Eftersom 
ingen uppgav att de hade skadats vid hantering av sopor (eller kände någon som 
hade skadat sig) gav detta en första inblick i om hanteringen av dammet över 
dessa sträckor kunde innebära någon skaderisk. En stor skillnad i jämförelsen av 
sophantering och lösningen var att majoriteten av de svarande, av enkäten, 
angav att de bar soporna till containern två gånger i veckan medans lösningen 
kommer tömmas var åttonde timme. Vilket innebar att personal som kommer 
hantera lösningen utsätts för större påfrestningar  

3.2 Intervju med beställare och slutanvändare 
Enligt Ulrich och Eppinger (2008) är det viktigt att få fram en ärlig uppfattning 
från användaren och inte övertyga denne om vad den framtida produkten måste 
ha för funktioner när en intervju utförs. Detta kan göras genom att ställa öppna 
frågor och låta användaren ge uttryck för detaljer denne tycker är av vikt. 
 
Intervjuerna utfördes separat över telefon med en Principingenjör (beställare) 
och en Underhållsingenjör av system (slutanvändare). Majoriteten av frågorna 
var öppna frågor för att detta skapade ett diskussionsunderlag. 
 
Exempel på frågor som ställdes var att processen skulle beskrivas och 
förbättringsområden skulle anges. Alla intervjufrågor ses i Bilaga 2. 
 
Följande aspekter framkom under intervjuerna som var av intresse för projektet: 

 Önskemål om minskad fysisk belastning och helst slippa bära avfallet 
överhuvudtaget. 

 Överföringen från lösningen till containern skulle vara tät och 
motståndskraftig då ett problem som existerade var att det enkelt gick hål 
i påsarna som användes på plattformen idag. 

 Om överföringen från lösningen till containern innebar att personal var 
tvungen att bära något form av kärl var denna tvungen att kunna bäras 
med max en hand. Då personalen måste kunna ha en hand fri för att 
förhindra om denne skulle ramla (då plattformen gungar en del). 

 
Det framkom ytterligare detaljer från intervjuerna men mycket var bekräftelser 
av problem som redan var kända från uppdragsbeskrivningen. Exempelvis att 
exponering av damm inte var önskvärt för personalen. 
 
Informationen från användarstudierna togs med till kravspecifikationen där det 
skapades krav eller önskemål av dessa. 
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4 Specifikation 
I detta kapitel redogjordes kravspecifikationen för projektet. Denna bestod av krav och önskemål som baserades på tidigare kapitel. Till 
detta skapades även felträd för att förtydliga vissa krav. 

4.1 Initial kravspecifikation 
Utifrån information givna av Floatel, förstudien och användarstudien skapades en kravspecifikation, se Tabell 1. Där krav formulerades 
som något lösningen borde uppfylla och där önskemål var något som var en fördel om det uppfylldes. 
 
En kravspecifikation är ett dokument som uttrycker vad en lösning ska göra och vad den inte ska göra. Specifikationen ska innehålla, till 
den grad det är möjligt, krav som är konkret mätbara. För att underlätta avgörandet om en lösning når upp till respektive krav. Vidare är 
kravspecifikationen ett levande dokument som kan modifieras genom ett projekt (Cross, 2008). 
 
Den initiala kravspecifikationen, Tabell 1, användes aktivt genom projektet och modifierades då ny information blev tillgänglig. Om 
lösningen exempelvis inte innehåller någon vätska är K1 (krav K1) irrelevant och kan elimineras. 
 
 

Tabell 1. Den initiala kravspecifikationen. 

Krav Funktion Enhet Värde 
Hur 

säkerhetsställa 
uppfyllnad? 

Var kommer kravet/önskemålet 
ifrån? 

Kommentar 

K1 
Vätska, som innebär halkrisk, spills inte på 

golvet 
Ja/Nej 

 
Mockup Från kravdokument givna av Floatel 

 

K2 

Det finns permanent tillgång till lösningen och 
även till utrustning (ex. nödstopp och ljus) som 
behöver vara åtkomligt under; uppstart, normal 

drift, avstängning eller i en nödsituation 

Ja/Nej 
 

Kontroll att delar 
av lösningen inte 

blockerar 
tillgången till 

lösningen 

Från kravdokument givna av Floatel 
 

K3 
Lösningen innebär ingen risk för skador av 

skelett eller muskler orsakat av hög 
arbetsbelastning 

Ja/Nej 
 

Utföra studier 
med JACK 

Från kravdokument givna av Floatel 
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K4 
Intervall på hur högt utrustning, som används 

varje dag, ska placeras 
mm 

>=900 
<=1500 

Mätning Från kravdokument givna av Floatel 
 

K5 
Ytor med en temperatur på > 70 °C eller < -10 °C 

grader går inte att nå från arbetsområdet, 
gångområdet eller liknande passagevägar 

Ja/Nej 
 

Mätning av 
avstånden till 

områdena i CAD 
Från kravdokument givna av Floatel 

 

K6 Materialet rostar inte Ja/Nej 
 

Litteraturstudie 
av materialet 

Från kravdokument givna av Floatel 
 

K7 Lösningen kan säkras i golvet Ja/Nej 
 

Kontroll i CAD Från kravdokument givna av Floatel 
Aktuellt för delar av lösningen som inte 

är ihopkopplade med torken 

K8 Lösningens säkringar tål lösningens dubbla vikt kg x Kontroll i CAD 
Krav framkommit i samtal med 

Floatel 

Värdet adderas i en senare 
kravspecifikation - när lösningens vikt 

är känd 

K9 
Lösningen orsakar inte att krav för denna bryts 

senare i processen 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Krav utvecklat i avgränsningar & 
begräsningar 

Exempelvis att en dammexplosion sker 
i containern 

K10 
Ingen ny infrastruktur ska behöva konstrueras 

på plattformen 
Ja/Nej 

 
Konsultera 

Floatel och Pegil 
Krav från uppdragsbeskrivningen 

 

K11 Ingen personal ska behöva närvara vid körtiden Ja/Nej 
 

Mockup Krav från uppdragsbeskrivningen 
Acceptabelt att personal krävs vid 

uppstart och avstängning 

K12 
Lösningen sprider inga dammpartiklar till 

omgivningen som inte är en del av lösningen 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Utvecklat krav från 
uppdragsbeskrivningen 

För att förhindra dammexplosioner 
samt minska risken att personal 

exponeras för dammet 

K13 
Överföringar till och från lösningen sprider inga 
dammpartiklar till omgivningen som inte är en 

del av lösningen 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Utvecklat krav från 
uppdragsbeskrivningen 

För att förhindra dammexplosioner 
samt minska risken att personal 

exponeras för dammet 

K14 Ska passa in i torkens yta mm 
Bredd: 340 
Djup: 870 

Höjd: 1050 
Mätning i CAD 

Krav från uppdragsbeskrivningen 
och utvecklat i förstudien 

Aktuellt för delar av lösningen som är 
integrerade i torken 

K15 Minsta vikt lösningen kan hantera kg 4 Mockup Krav framkommit i förstudien 
 

K16 Minsta volym lösningen kan hantera l 20 Mockup Krav framkommit i förstudien 
 

K17 Körtid h 0 - 4 Mockup Krav framkommit i förstudien 
Måste vara färdig på max fem timmar 

och för att ha en bra säkerhetsmarginal 
valdes fyra 

K18 
Maximal temperatur på dammet som lösningen 

kan hantera 
°C 80 Mockup Krav framkommit i förstudien 

 

K19 Ingen risk för dammexplosioner Ja/Nej 
 

Mockup 
Krav från uppdragsbeskrivningen 

och utvecklat i förstudien  

K20 
Tillväxt av mikrober, i dammet, utsätter ej 

personal för dålig lukt 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Krav från uppdragsbeskrivningen 
och utvecklat i förstudien  
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K21 Det som hamnar i containern är brännbart Ja/Nej 
 

Litteraturstudie 
om material 

Utvecklat i förstudien 
 

K22 
Överföringen från lösningen till containern 

hanteras med max en hand 
Ja/Nej 

 
Mockup Krav framkommit i användarstudier 

 

Ö1 Lösningen upptar minimal yta utanför torken Ja/Nej 
 

Mockup 
Utvecklat önskemål från 
uppdragsbeskrivningen 

Utvecklat med tanke på att ytan på 
plattformen är begränsad 

Ö2 Diameter lösningen kan kopplas till mm 38 Mockup Önskemål framkommit i förstudien 
 

Ö3 Den existerande lukten, från dammet, reduceras Ja/Nej 
 

Mockup 
Önskemål framkommit 

uppdragsbeskrivningen och 
utvecklat i förstudien 

 

Ö4 Personal utsätts ej för dammpartiklar Ja/Nej 
 

Mockup 
Önskemål framkommit 

uppdragsbeskrivningen och 
utvecklat i förstudien 

 

Ö5 
Personal transporterar inte dammet manuellt till 

tanken 
Ja/Nej 

 
- 

Önskemål framkommit i 
användarstudier  

Ö6 
Överföringen mellan lösningen och tanken går ej 

sönder 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Önskemål framkommit i 
användarstudier  

Ö7 
Lösningen behöver inte tömmas efter varje 

körning 
Ja/Nej 

 
Mockup Önskemål framkommit i förstudie 

Aktuellt ifall lösningen inte skulle 
kunna tömmas efter en körning eller 

om frekvensen på hur ofta torken körs 
måste ökas 

Ö8 Lösningen kräver minimal manuell hantering Ja/Nej 
 

Mockup Önskemål utvecklat i specifikationen 
  

 

Det mest sannolika scenariot var att personalen inte exponerades för dammet om spridningsmöjligheterna för detta eliminerades (K12 

och K13) men då detta inte garanterades skapades önskemålet om detta (Ö4). 

 

Ö6 var ett viktigt önskemål då K12 och K13 angav att lösningen och dess överföringar ska vara täta. Men då det inte gick att skydda en 

överföring mot alla tänkbara scenarion valdes detta att utformas till ett önskemål. 

 

Ö8 var relevant för personalen för att slippa hantera lösningen i största möjliga grad då hanteringen av denna inte ingick i 

arbetsuppgifterna. Detta skulle även vara positivt ur ett ergonomiskt och skadeförebyggande perspektiv. 
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4.2 Hur kan kraven uppnås? 
En del krav är av sådan komplexitet att det är svårt att avgöra om kravet är 
uppfyllt eller inte. Därför användes felträdsanalys för att bryta ned komplexa 
krav, för att undersöka och visualisera vad som krävdes för att dessa skulle 
uppfyllas. Dessa nedbrutna steg (underkrav) användes sedan som ett stöd för att 
undersöka om respektive krav var uppfyllt eller inte. Slutligen bröts inte 
önskemålen ned då dessa inte var krav. 
 
Felträdsanalys är en illustrativ metod för att identifiera vad som orsakar fel i ett 
system genom användandet av logiska symboler (Berk, 2009). I felträden nedan 
användes en ”ELLER” (≥1) symbol (Johnson, et al., 2008) som innebar att minst 
en detalj nedanför denna ska vara uppfylld för att det som anges ovanför 
symbolen ska uppfyllas. Med undantag av kraven och underkraven som inte var 
sammankopplade med en ”ELLER” symbol (exempelvis i Figur 11). För dessa 
fanns ingen garanti att ett krav eller underkrav uppfylldes även om 
sammankopplingen nedanför dessa var uppfyllda, men det hade en positiv 
inverkan på kravet eller underkravet. 
 
Figur 11 visar felträdsanalysen för ergonomi. 

 

 
 

Figur 11. Felträdsanalys för ergonomi. 

Figur 12 visar felträdsanalysen för dammexplosioner. 
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Figur 12. Felträdsanalys som visade hur risken för dammexplosioner kunde elimineras. 

För felträdsanalysen i Figur 13 kunde ”Undvik att dammet absorberar fukt” lösa 
underkravet ”Förhindra tillväxt av mikrober” utan att någon av de andra 
detaljerna behövde uppfyllas. Därför markerades denna i fet stil. 
 

 
 

Figur 13. Felträdsanalys som visade hur det kunde undvikas att personal utsätts för dålig lukt. 
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5 Idégenerering 
Idégenereringen delades in i följande steg då Ulrich och Eppinger (2008) menar 
att denna uppdelning är fördelaktig: 

 Extern sökning 
 Intern sökning 
 Utforska systematiskt 

 
Extern sökning innefattar att lösningar utforskas genom att samla in information 
från externa källor, och intern sökning använder kunskap som redan finns i ett 
projektteam -genom olika idégenereringsmetoder (Ulrich & Eppinger, 2008). 
 
Ulrich och Eppinger (2008) menar att en idégenerering utförs med fördel mot en 
nedbruten process och olika krav. Därför utforskade idégenereringen hur de 
olika processtegen i lösningens process, se Figur 7, kunde utföras samt hur olika 
krav och önskemål (från kravspecifikationen) kunde uppfyllas. 
 
Lösningarna som förklarades i rapporten var de som senare kombinerades ihop 
till idélösningar (kapitel 5.3.3), i den morfologiska tabellen (kapitel 5.3.2). Med 
undantag av vissa lösningar som inte krävde närmare förklaring, exempelvis 
användandet av en påse för temporär förvaring. 

5.1 Extern sökning 
Det utforskades hur de olika processtegen i lösningens process kunde utföras 
samt hur olika krav kunde uppfyllas. Detta utfördes genom följande: 

 Sök efter publicerad litteratur 
 Undersök liknande produkter 

5.1.1 Extern sökning mot krav 
Den externa sökningen inleddes med att undersöka hur olika krav kunde lösas. 
 
I undersökningarna kring hur dammexplosioner kunde elimineras var det många 
lösningar som involverade att sänka trycket, exempelvis med hjälp av en 
kompressor. Vilket både sänker syrehalten och minskar friktionen. Det fanns 
även lösningar som byggde på att trycka undan syret med en annan gas genom 
användandet av inerta gaser. En inert gas reagerar inte med andra substanser 
(Broughton, 2004) och används i vissa brandsläckare. 
 
Det finns dammsugarpåsar som är utrustade med ett dammfilter innehållande en 
lucka, se Figur 14. Luckan kan bara fällas inåt i påsen (i luftströmmens riktning). 
Detta förhindrar att det uppsugna materialet faller ur påsen när dammsugaren 
inte är påslagen eller när påsen byts. 
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Figur 14. Ett dammfilter som har en lucka som bara kan fällas åt ett håll (www.miele.se). 

Dammfiltret kunde vara intressant för att undvika att dammpartiklar sprids till 
omgivningen utanför lösningen. 

5.1.2 Extern sökning mot lösningens process 
Det upptäcktes en del intressanta lösningar som kunde användas till problemets 
olika processteg. Lösningarna redovisades under det processteg (och rubriker) 
där de var aktuella. 
 
Temporär förvaring: 
Det fanns lösningar som använder flera förvaringsfraktioner, se Figur 15. Vilket 
kan vara av intresse i projektet, för att skapa redundans ifall en tömning av 
lösningen inte kunde ske förrän efter nästa sats med damm var färdig. 
 

 
 

Figur 15. En lösning med flera fraktioner (Bjarnhagen, 2007). 

Flaskorna till en SodaStreamer gängas fast, se Figur 16. Vilket skulle kunna vara 
ett alternativ till hur lösningen kunde fästas vid torken. 
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Figur 16. En SodaStreamer (www.clasohlson.com). 

Under både ”temporär förvaring” och ”förvaring/kärl förseglas”, i lösningens 
process, upptäcktes en intressant produkt som kallas Food Saver, se Figur 17. 
Denna använder både vakuum och värmeförsegling. En påse vakuumförpackas 
och sedan värmeförseglas. Värmeförseglingen sker via att ett element trycker 
ihop kanterna på påsens öppning och smälter ihop dessa. 
 

 
 

Figur 17. Food Saver använder både vakuum och värmeförsegling (www.foodsaver.se). 

Förbered ny temporär förvaring: 
I matbutiker används en produkt (”Roller Track”) för att få en matvara att 
automatiskt rulla längst ut på hyllan, se Figur 18. Hyllan lutar och varorna står på 
en hjulanordning, vilket får en produkt att rulla ut. Detta skulle kunna vara ett 
alternativ för att automatiskt få nya kärl på plats i lösningen. 
 

 
 

Figur 18. Roller Track produkt. En utskild del till vänster (www.ina.de) och till höger hur den användes i 
matbutiker (www.hl-display.com). 

Förvaring/kärl töms/slängs: 
I en lösviktsbox förvaras varor och en kund kan tömma boxen efter behov genom 
att dra i en spak som öppnar en lucka som då tömmer lösviktsboxen, se Figur 19. 
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Figur 19. Lösviktsboxar i en matbutik (www.hl-display.com). 

5.2 Intern sökning 
Liksom extern sökning utfördes intern sökning mot olika processteg i lösningens 
process och olika krav. Processen och kraven sammanfattades i följande frågor, 
som användes som ett ramverk vid alla olika idégenereringsmetoder: 

 Hur kan dammet förvaras temporärt eller förvaras generellt? 
 Hur mäts det om förvaring/kärl är fullt och hur kan detta förmedlas till 

personal? 
 Hur kan dammets behållare förseglas och/eller generella 

förseglingsmetoder? 
 Hur kan dammet flyttas från den temporära förvaringen eller hur kan 

hela förvaringen/kärlet flyttas? 
 Hur kan en ny temporär förvaring placeras på plats? 
 Hur kan förvaring/kärl transporteras? 
 Hur kan dammet tömmas ur förvaringen/hur kan ett kärl tömmas? 
 Hur kan brandrisken minskas/hur kan ett material, som dammet, göras 

obrännbart? 
 Hur kan det undvikas att personal exponeras för dammet? 
 Hur kan det undvikas att personal exponeras för dålig lukt/hur kan dålig 

lukt minskas? 
 Hur kan dammet transporteras till containern direkt? 
 Hur löses det generella problemet (hantering av dammet)? 

 
Den interna sökningen utfördes vid tre olika sessioner och med hjälp av tre olika 
idégenereringsmetoder: 

 Inom projektet med hjälp av metoden Analogitänkande 
 Mot två olika fokusgrupper med hjälp av metoden Slumpordlista 

respektive metoden Brainwriting 6-3-5 
 
En fokusgrupp, enligt Ulrich och Eppinger (2008), baseras på att personer med 
olika kunskapsområden som inte är involverade i ett projekt involveras i detta 
för att få in nya kunskaper. 
 
De två första metoderna valdes då det krävdes metoder som kunde utföras på få 
personer. Till detta valdes Slumpordlista för att det är en enkel metod för någon 
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utomstående att förstå och utföra. Brainwriting 6-3-5 valdes då även detta är en 
enkel metod för utomstående att förstå. Dessutom genererar den ofta många och 
väldefinierade lösningar. 

5.2.1 Idégenerering med hjälp av Analogitänkande 
Denna del utfördes med hjälp av metoden Analogitänkande. Metoden utgår från 
en vanlig brainstorming med skillnaden att olika analogier används som 
inspiration till brainstormingen (Cross, 2008). Följande analogier användes i 
projektet då Cross (2008) använder dessa: 

 Fantasi 
o Lösningar som är ”omöjliga” genereras 

 Direkt 
o Biologiska lösningar på liknande problem genereras 

 Symbol 
o Poetiska metaforer används för att generera lösningar 

 Personlig 
o Personen/personerna som idégenererar tänker hur det själv hade 

varit att vara produkten som tas fram 
 
Under” hur mäts det om förvaring/kärl är fullt och hur kan detta förmedlas till 
personal” genererades, bland annat, två intressanta lösningar. Den första 
involverade att förvaringen kunde placeras så det var synligt för personalen när 
denna var förseglad. Detta skulle innebära att själva förseglingen skulle förmedla 
när kärlet var fyllt och redo att tömmas/flyttas. Den andra lösningen involverade 
att ha genomskinliga väggar (på torken) och/eller ett genomskinligt kärl – för att 
personalen ska kunna se när den temporära förvaringen var fylld med damm. 
 
Alla lösningarna som framkom från denna metod togs vidare i projektet (till 
kapitel 5.3). 

5.2.2 Idégenerering med hjälp av Slumpordlista 
Denna fokusgrupp bestod av en extern person som var utbildad inom ekonomi 
samt studerade till Socionom och kunde därför ge nya infallsvinklar i projektet. 
 
Metoden Slumpordlista bygger på att ett antal slumpmässiga händelser triggar 
nya lösningar hos deltagarna. Händelserna kan vara ord eller metaforer med 
mera. Målet är att bryta det vanliga mönstertänkandet. Innan metoden startar 
ska ett antal substantiv slumpmässigt tas fram (förutsatt att ord används som 
triggers). Dessa används sedan i metoden en i taget som ett diskussionsunderlag 
där lösningar försöker genereras till respektive problem med orden som 
inspiration (De Bono, 1984). 
 

I projektet användes tio slumpmässigt valda substantiv. Ord som snölastare och 
konstart med mera förekom. Sedan användes orden för att tänka ut nya ord och 
därefter fördes en diskussion kring hur frågorna från kapitel 5.2 kunde lösas. 
 
En lösning som framkom baserades på hur en ny temporär förvaring kunde 
placeras på plats. Denna innebar att använda en lösning som kallas, ”Sopi”. 
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Denna fungerar genom att en påse avlägsnas och sedan är nästa påse 
lättillgänglig bakom, se Figur 20. 
 
Alla lösningarna som framkom från denna metod togs vidare i projektet (till 
kapitel 5.3). 
 
 

 
 

Figur 20. En Sopi påse (www.morekontor.se). 

5.2.3 Idégenerering med hjälp av Brainwriting 6-3-5 
Denna fokusgrupp bestod av tre externa personer. Personerna hade olika 
yrkesutbildningar inom plåtslageri, snickeri och en arbetade som florist. 
 
Brainwriting 6-3-5 utförs genom att varje person har varsitt papper där tre 
lösningar på problem skissas ned på fem minuter. Detta papper vidarebefordras 
sedan vidare till nästa person som antingen kan fortsätta på den föregående 
lösningen eller påbörja en ny (Pezo & Brasch, 2008). 
 
Det diskuterades lösningar för den temporära förvaringen i form av någon typ av 
oformbart kärl (kärl som inte kan justeras på något sätt), men utan att precisera 
hur det oformbara kärlet skulle vara uppbyggt. Det diskuterades även andra 
typer av oformbara kärl men som var mer preciserade i hur dessa såg ut, 
exempelvis en vattendunk. 
 
Alla lösningarna som framkom från denna metod togs vidare i projektet (till 
kapitel 5.3). 
 

 
 

Figur 21. Resultatet av lösningar från Brainwritingen. 
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5.3 Utforska systematiskt 
I denna del grupperades alla lösningar som framkommit under extern sökning 
och intern sökning in i relevanta kategorier och orealistiska lösningar 
eliminerades. Därefter kombinerades lösningarna ihop för att utveckla ett antal 
idélösningar som sedan kunde utvecklas vidare. 

5.3.1 Kategorisering och eliminering av vissa kategorier med hjälp av 
klassificeringsträd 

Klassificeringsträd används för att dela in olika lösningar i kategorier. Detta 
underlättar sorterandet och vissa kategorier kan även elimineras, om det 
framstår som ingen tillräcklig eller realistisk lösning finns i denna kategori 
(Ulrich & Eppinger, 2008). 
 
Klassificeringsträd användes för att dela in lösningar från idégenereringen i olika 
kategorier. Där kategorierna var uppbyggda av lösningens olika processteg och 
ett antal underkategorier, se Bilaga 3. Exempelvis placerades värmeförsegling in 
i följande; Förvaring/kärl förseglas -> integrerad förslutningsmetod -> 
användning av annat externt hjälpmedel. Lösningar som löste krav grupperades i 
en kategori kallad ”funktioner”. Detta för att dessa med enkelhet skulle kunna 
kombineras ihop med lösningarna till de olika processtegen. 
 
Följande kategorier valdes att elimineras från de olika träden då dessa inte var 
realistiska eller/och inte måluppfyllande: 

 Mikroförvaring från ”temporär förvaring” 
 Temperaturförändring från ”hur förmedla att förvaring/kärl är fullt” 
 Framtidsteknologier och anställ extra personal från ”hur 

förvaringen/kärlet flyttas” 
 Framtidsteknologier och anställ extra personal från ”hur förvaring/kärl 

ska transporteras till container” 

5.3.2 Morfologisk tabell 
En morfologisk tabell används för att systematiskt utforska olika kombinationer 
av dellösningar. Varje kolumn i tabellen motsvarar nedbrutna problem eller krav 
och raderna motsvarar dellösningar (lösning på ett problem eller ett krav) 
(Ulrich & Eppinger, 2008). 
 
En morfologisk tabell användes i projektet då det gav en möjlighet att kombinera 
ihop alla dellösningar på lösningens olika processteg (se Figur 7). Tabellen, se 
Tabell 2, valdes att delas in i lösningens process som kolumner och alla 
dellösningar placerades under de kolumner dessa tillhörde (se kapitel 5.3.1). I 
tabellen redogjordes alla olika dellösningar som utvecklades fram i 
idégenereringen. 
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Tabell 2. Projektets första morfologiska tabell. 

 

A. 
Temporär 
förvaring 

B. 
Hur mäta om 
förvaring är 

full? 

C. 
Hur förmedla att 
förvaring är full? 

D. 
Försegling 

E. 
Förvaring/kärl 

flyttas 

F. 
Förbered ny 

förvaring 

G. 
Förvaring/kärl 

töms/slängs 

H. 
Funktioner 

 

A1: Påse B1: Våg C1: Lampa D1: Skruvlock E1: Magnet F1: ”Rollertrack” G1: Kärl kasseras H1: Inert gas 

A2: Strumpa B2: Ljussensor C2: Larm 
D2: 

Värmeförsegling 
E2: 

Flygplansband 
F2: Snurrplatta G2: Lösviktsboxar H2: Vakuum 

A3: Kompakt 
dunk 

B3: Något åker 
in/ut 

C3: Kamera D3: Lock 
E3: Flyta genom 

rör 
F3: ”Sopi” 

G3: Förvaring 
kasseras 

H3: ”Negative 
room pressure” 

A4: Säck 
B4: Givare 
passeras 

C4: Färgdisplay 
D4: 

Förseglingsband 
E4: Vindtunnel F4: Sprutformas G4: Sopbil H4: Bollpump 

A5: Oformbart 
kärl 

B5: Ljud C5: Skyltutfällning D5: Höbal E5: Pennlösning F5: Revolver G5: Lucköppning H5: Pulver 

A6: Burk B6: Kamera C6: Flytboj D6: Strumpa E6: Motvikt 
F6: Glider på 

plats 
G6: Lyftanordning 

H6: Tät 
förpackning 

A7: Vattendunk  C7: Mätsticka D7: Snuslock 
E7: 

Transportband 
F7: Löpande 

band 
G7: Rullband H7: Smörja upp 

A8: ”Bag in Box”  C8: Plugg åker ut D8: Kork E8: Vakuumsug 
F8: Sänks ned 

från tak 
G8: Öppning töjbar H8: Vätska emellan 

A9: Låda  
C9: Genomskinligt 

kärl/genomskinliga 
väggar på torken 

D9: Kapsyl E9: Fläkt 
F9: Redan på 

plats 
G9: Tippas ut 

H9: Blötlägg med 
vatten 

A10: Flaska  
C10: Försegling 

synlig för personal 
D10: 

Burkförsegling 
E10: Lyft/bär 

F10: Skifte i 
sidled 

 H10: Kylsystem 

A11: Mjölkpaket   D11: Sy E11: Släpa F11: Lösviktsbox  H11: Sprinkler 

A12: Leksakskärl   D12: Bulta E12: Rullas 
F12: ”Horisontell
t sedan vertikalt” 

 H12: Dammfilter 

A13: Lösviktsbox   D13: Spika E13: Resväska F13: Soppåse  H13: Ventilation 

A14: Food Saver   
D14: Film på 

tandkrämstub 
E14: Skivstång 

över axlar 
F14: ”Chunk”  H14: Vattenlås 

A15: 
SodaStreamer 

  D15: Rep/tamp 
E15: 

Ned/höjbart 
bord 

F15: 
Återanvändbar 

 H15: Membran 
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A16: 
Förvaringsfrakti

oner 
  D16: Hänglås E16: IAC 

F16: Nytt kärl 
placeras 
manuellt 

 H16: Luktfilter 

A17: 
Mellanbehållare 

  D17: Gem E17: Fiskespö   H17: Press 

   D18: Häfta E18: Utdragbar    
   D19: Stansa E:19: Ryggsäck    

   
D20: Väggar ut och 

in 
    

   
D21: Integrerat 

lock 
    

   D22: Dammfilter     
   D23: Dragkedja     
   D24: Knappar     
   D25: Resårband     

   
D26: 

Diskmaskinstablett 
    

   D27: Lim     
   D28: Vulkning     
   D29: Frys damm     
   D30: Svetsa     
   D31: Pressa     
   D32: Food Saver     

 

Processteget ”hur förvaring/kärl transporteras till container” kombinerades med hur denna kunde flyttas, då många lösningar kunde 
appliceras på båda stegen. Även steget ”förvaring full” modifierades. Denna delades in i två kolumner då lösningen eventuellt skulle 
kunna mäta om förvaringen var full samt kunna förmedla detta till personalen. Vidare adderades en kolumn som kallades ”funktioner” 
som illustrerade lösningar på krav. 
 
Eftersom det fanns många olika dellösningar kombinerades inte alla ihop till olika idélösningar. Därför utfördes en aktiv urskiljning av 
vilka olika dellösningar som fungerade bäst och visade störst potential att kombineras ihop, vilket även Ulrich och Eppinger (2008) 
menar är ett lämpligt arbetssätt. Vidare kommer inte en färdig lösning uppnås genom att kombinera ihop olika dellösningar, det uppnås 
en så kallad idélösning. Denna måste sedan utvecklas vidare. 
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5.3.3 Kombinerade idélösningar  
Genom att olika dellösningar från den morfologiska tabellen kombinerades 
skapades flera idélösningar (redogörs nedan). Grunden bakom valet av dessa 
baserades på att undersöka vilka kombinerade dellösningar som verkade 
lovande och realistiska att vidareutveckla. Detta innebar att dessa idélösningar 
inte garanterat uppfyllde kravspecifikationen, vilket betydde att dessa inte var 
färdiga koncept (därav namnet idélösningar) utan behövde utforskas och 
utvecklas senare. 
 
Idélösning 1 (IL1) – ”Expansionen”: 
Denna idélösning bestod av följande dellösningar, se Tabell 2: 
 

A1 (påse) & A17 (mellanbehållare) + B1 (våg) + C1 (lampa) + D2 
(värmeförsegling) + E10 (lyft/bär) + F3 (”Sopi”) + G1 (kärl kasseras) + H2 
(vakuum) 
 

Idélösningen baserades på att en påse expanderade ut i en behållare (utanför 
torken) när denna fylldes med damm, se Figur 22. Därefter vakuumförpackades 
och värmeförseglades påsen. En lampa angav när påsen var full och förseglad, då 
vikten på en våg under påsen uppnådde 4 kg. Personalen kunde då öppna 
behållarens lucka och lyfta ur påsen för att bära den till containern och kassera. 
Slutligen ersattes påsen automatiskt med en ny med hjälp av Sopilösningen. 
 

 
 

Figur 22. Idélösning 1. 

Idélösning 2 (IL2) – ”Flerfraktionen”: 
Denna idélösning bestod av följande dellösningar, se Tabell 2: 
 

A5 (oformbart kärl) & A16 (förvaringsfraktioner) + B2 (ljussensor) + C1 (lampa) + 
D22 (dammfilter) + E10 (lyft/bär) + F16 (nytt kärl placeras manuellt) + G1 (kärl 
kasseras) + H1 (inert gas) 
 

Idélösningen hade två olika fraktioner där oformbara kärl placerades, se Figur 
23. Varje fraktion och kärl var utrustade med ett dammfilter för att förhindra att 
damm spreds i överföringen (från torken) samt när kärlen flyttades. Det ena 
kärlet fylldes med damm och därefter injicerades en inert gas. När dammet bröt 
en ljussensor (när allt damm hade överförts från torken) i kärlet tändes en lampa 
utanför kärlet (tändningen av lampan hade en tidsfördröjning för att kärlet 
skulle hinnas fyllas med den inerta gasen). Kärlet lyftes sedan ut och ett nytt 
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placerades manuellt i fraktionen. Det fyllda kärlet kasserades sedan i tanken. 
Nästa sats damm hamnade i den andra fraktionen. 
 

 
 

Figur 23. Idélösning 2, högra delen visar hur torken såg ut när djupet var mot personalen. 

Idélösning 3 (IL3) – ”Dunken”: 
Denna idélösning bestod av följande dellösningar, se Tabell 2: 
 

A7 (vattendunk) & A15 (SodaStreamer) + C9: (genomskinligt kärl/genomskinliga 
väggar på torken) + D1 (skruvlock) + E10 (lyft/bär) + F16 (nytt kärl placeras 
manuellt) + G1 (kärl kasseras) + H9 (blötlägg med vatten) 
 

Idélösningen involverade att en genomskinlig vattendunk (även torkens vägg var 
genomskinlig) gängades fast via gängor i röret, se Figur 24. Vattendunken fylldes 
med damm och vatten (för att förhindra dammexplosioner). Dunken förseglades 
sedan automatiskt med ett skruvlock. Därefter kunde personalen öppna luckan 
(den streckade linjen) och plocka ut dunken som sedan kasserades i tanken. 
 

 
 

Figur 24. Idélösning 3. 

Idélösning 4 (IL4) – ”Roller Track”: 
Denna idélösning bestod av följande dellösningar, se Tabell 2: 
 

A5 (oformbart kärl) + C9: (genomskinligt kärl/genomskinliga väggar på torken) + 
D22 (dammfilter)+ E10 (lyft/bär) + F1 (”Roller Track”) & F16 (nytt kärl placeras 
manuellt) + G1 (kärl kasseras) + H2 (vakuum) 



 30 

 

Idélösningen baserades på att oformbara kärl flyttades automatiskt ett steg, med 
hjälp av lösningen ”Roller Track”, när det nedre kärlet flyttades, se Figur 25. 
Kärlen adderades till lösningen manuellt ovanifrån. Kärlen fastnade sedan när de 
nådde röret på torken och fylldes då med damm och sedan vakuumförpackades. 
Vidare var öppningen på kärlet utrustat med ett dammfilter. Slutligen öppnade 
personalen den genomskinliga behållaren längst ned till vänster, plockade upp 
kärlet, bar det till tanken och kasserade detta. 
 

 
’ 

Figur 25. Idélösning 4. 

Idélösning 5 (IL5) – ”Pressen”: 
Denna idélösning bestod av följande dellösningar, se Tabell 2: 
 

A1 (påse) & A17 (mellanbehållare) + C9: (genomskinligt kärl/genomskinliga 
väggar på torken) & C10 (försegling synlig för personal) + D2 (värmeförsegling) + 
E10 (lyft/bär) + F16 (nytt kärl placeras manuellt) + G1 (kärl kasseras) & G2 
(lösviktsboxar) + H2 (vakuum) & H17 (press) 
 

Denna baserades på att dammet sögs in i en genomskinlig behållare (utanför 
torken), se Figur 26. När behållaren skulle tömmas tryckte personalen på en 
knapp som fick dammet att falla ned i en påse (likt hur en lösviktsbox fungerar). 
Påsen vakuumförpackades och värmeförseglades därefter. Innan dammet faller 
ned pressade en press dammet så majoriteten av detta hamnade över röret (som 
dammet tömdes till påsen via). Slutligen kopplade personalen loss påsen och 
placerade en ny på plats. Den fulla bars sedan till tanken och kasserades. 
 

 
 

Figur 26. Idélösning 5. 

  



 31 

6 Utforska och utveckla idélösningar 
Detta kapitel inledde steg 2 i projektets process, se Figur 2. Målet med detta 
kapitel var att identifiera problemområden samt införskaffa ytterligare kunskap 
om idélösningarna. Detta används sedan för att kunna lösa problemområdena 
och utveckla idélösningarna till koncept. 
 
Kapitlet utfördes i följande steg: 

 Fördjupning 
 Specifikation 
 Idégenerering 

6.1 Fördjupning 
I detta kapitel utforskades idélösningarna för att identifiera problemområden 
samt fördjupa kunskapen om dessa. Fördjupningen inleddes med en 
litteraturstudie för att utforska detaljer som inte var kända i förstudien. Därefter 
utfördes olika tester för vissa funktioner som krävde ytterligare utforskning. 
Slutligen utforskades idélösningarna i praktiken genom att konstruera olika 
mockups på dessa och använda metoden scenario. 

6.1.1 Litteraturstudie 
Det utfördes en litteraturstudie (och två intervjuer baserade på information från 
litteraturstudien) för att utforska tekniska lösningar hos idélösningarna som det 
krävdes ytterligare information kring. 
 
Vakuum och inert gas 
Vakuum är ett stadie där en gas har ett lägre tryck än den omgivande atmosfären 
(Rozanov, 2002). Normalt atmosfärstryck anges som 101,3 kPa (SMHI, 2015). 
Vakuum (undertryck) var fördelaktigt (för lösningen) att använda då det både 
kunde sänka syrehalten och minska friktionen mellan dammpartiklarna. Vidare 
var det fördelaktigt då det fanns att tillgå på boendeplattformarna via en 
inkopplingsbar slang. Undertrycket som uppnås med detta system är 0,4 bar, 
vilket är likvärdigt med 40 kPa. Detta innebär att 40 % av syret i luften är kvar 
(Altitude, 2010) – av de 21 % som luften i normala fall innehåller (Henriksson & 
Ekstrand, 2015). Vilket resulterar i en syrehalt på 8,4 % och därmed under 
syrehaltsnivån som krävs för antändning (12 %). 
 
En inert gas refererar till en gas eller en blandning av gaser där det inte finns 
tillräckligt mycket syre för att stödja förbränning (IMO, 1990). Inerta gaser 
förvaras i högt tryck vilket gör att dessa upptar mer plats än exempelvis vakuum. 
Enligt Compressed Gas Association (1990) kan en inert gas exempelvis vara 
koldioxid eller helium. 
 
Värmeförsegling: 
Värmeförsegling innebär att två termoplaster värms ihop. Försegling av dessa 
inträffar då fogmassan upphettas till smältningstemperaturen och sedan genast 
kyls ned till rumstemperatur. Detta kan göras med två värmeblock som värms 
upp och sedan trycks mot en yta. Kvalitén på värmeförseglingen avgörs 
beroende av under hur lång tid förseglingen kan ske, vilket tryck elementen 
pressas med och vilken temperatur dessa hettas upp till. Allt detta är beroende 
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på materialet och det finns en rad olika metoder för hur något kan 
värmeförseglas som baseras på detta (Hishinuma, 2009). 
 
Vidare utfördes en intervju med OBH Nordica och företaget Food Saver 
(oberoende av varandra) då dessa hade produkter som värmeförseglade och 
vakuumförpackade livsmedel. I intervjuerna framkom det att båda ansåg att en 
säkerhetsmarginal på cirka 70 mm, mellan värmeförseglingen och innehållet i 
påsen, borde användas - då detta avstånd minimerar risken för att innehåll 
hamnar i värmeförseglingen. 

6.1.2 Test av vakuum, värmeförsegling och dammfilter 
Användandet av vakuum förelåg som det intressantaste alternativet att använda 
i jämförelse med inert gas, då vakuum hade en rad fördelar (som att det upptog 
mindre yta). Det fanns dock osäkerhet kring om det var möjligt att suga ur luft 
(ur lösningen) utan att damm sögs med luften. Vidare fanns osäkerhet kring vilka 
problem som kunde uppstå om damm hamnade i värmeförseglingen. Med detta i 
åtanke valdes det att utföras ett test med en produkt från OBH Nordica som 
vakuumförpackade och värmeförseglade en påse (vatten och inert gas var 
fortfarande aktuella trots att inget test utfördes på dessa i detta stadie). 
 
Testet utfördes med en påse (från OBH Nordica) som hade en volym på strax 
under två liter och innehöll ett kilo mjöl (som motsvarade dammet i detta test), 
se Figur 27. I testet framkom att inte något synligt mjöl spreds mot påsens kant, 
det vill säga mot vakuumpumpen eller mot värmeförseglingen. Påsen förslöts 
dessutom utan synliga hål och all luft var till synes ur påsen. Slutligen placerades 
mjöl där värmeförseglingen sluter påsen och det inträffade inget märkbart 
problem. 
 

 
 

Figur 27. Innan och efter ett test av vakuumförpackning och värmeförsegling. 

Resultaten visade på att det var fullt möjligt att suga ur luft ur en påse utan att 
dammet (mjöl) sögs med och att värmeförseglingen inte påverkades om en del 
damm hamnade i förseglingen. Trots resultatet kunde det finnas luftburna 
partiklar som inte var synliga som sögs med luften, därför kunde denna risk 
ännu inte förbises. Men det var viktig information att majoriteten av dammet 
blev kvar i påsen. Vidare krävdes att en säkerhetsmarginal fanns mellan 
värmeförseglingen och dammet (trots resultatet av testet) då det inte framgår 
vad som skulle inträffa om det frekvent fanns damm i förseglingen. 
 
Det utfördes även ett test mot ett dammfilter (det som ses i Figur 14) för att få 
ytterligare kunskap om detta, då flera idélösningar var beroende av att detta 
skulle fungera. Testet utfördes genom att fylla en dammsugarpåse (försedd med 
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ett dammfilter) med mjöl. Därefter skakades påsen och hölls i olika vinklar för 
att undersöka om mjölet läckte ut. Vidare utfördes ett test genom att fästa en 
dammsugarslang mot filtret för att undersöka om luft kunde sugas ur 
dammsugarpåsen. 
 
Resultaten visade på att mjöl läckte ur påsen då denna bars och att det inte var 
möjligt att suga luft ur påsen i den riktningen dammfiltret inte fälldes åt. Både 
”Flerfraktionen” (IL2) och ”Roller Track” (IL4) använde ett dammfilter och 
därmed behövde problemen med att dammfiltret läckte och att det inte gick att 
suga ur luft lösas (om idélösningarna fortsatt skulle vara aktuella). Problemen 
togs vidare i projektet för att arbetas vidare med. 

6.1.3 Scenarios 
Metoden Scenario baseras på att en person går igenom hela lösningens process 
med ett öppet sinne. Poängen är att kunna analysera lösningar kritiskt för att 
upptäcka problem. Dessa ska användas som positiv kritik till vad som behöver 
åtgärdas (Cross, 2008). 
 
Scenarios valdes att utföras på varje idélösning, både teoretiskt och praktiskt då 
en helt funktionell prototyp inte kunde konstrueras för den praktiska delen. Den 
teoretiska delen innebar att respektive idélösning studerades kritiskt. Den 
praktiska delen utfördes genom att mockups konstruerades för idélösningarna 
samt utrymmena kring dessa (standardutrymmen för arbetsområden och 
passagevägar för plattformen). Målet var att identifiera problemområden och få 
en inblick i hur utrymmena på plattformen var konstruerade (viktigt eftersom en 
plattform inte var möjlig att besöka). Enligt Luzadder (1977) är en mockup en 
modell av en lösning som oftast inte är funktionell och som ofta används för att 
få en tydligare bild av hur stor yta en lösning upptar. 
 
Nedan redogjordes hur den praktiska delen utfördes. Den teoretiska delen gick 
igenom idélösningarna som de var beskrivna i kapitel 5.3.3 (kombinerade 
idélösningar). Alla brister som upptäcktes (både i teoretiska och praktiska 
genomgången) placerades under respektive idélösning. 
 
I mockupsen angav grön markering en av torkens väggar, svart markering angav 
arbetsområdet och blå markering angav passageväg. 
 
En generell observation (från alla scenarios) var att det fanns ont om utrymme i 
maskinrummet. Därför var det en fördel om kärlen var i minsta möjliga storlek. 
 
”Expansionen” (IL1): 
Scenariot utfördes genom att en påse (vikt på 4 kg och volym på 12 l) hämtades 
ur behållaren (kartongen), se Figur 28, och denna bars sedan några minuter för 
att simulera hur lång tid det kunde ta att transportera denna (på plattformen). 
Det undersöktes även hur det var att bära upp denna för en kort trappa och det 
simulerades stark sjögång genom att falla in i väggar med påsen. 
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Figur 28. Mockupen för ”Expansionen” (IL1). 

Följande problem framkom: 
 Oklart hur påsarna fästes vid röret 
 Dammpartiklar riskerade att sugas ur påsen då luften sögs ur 
 Automatisk påfyllnad av påsar fungerade inte med Sopilösningen 
 Oklart hur värmeförseglingen utfördes 
 Besvärligt att lyfta påsen ur behållaren (blir besvärligare med en större 

påse) 
 Påsen var besvärlig och slitsam att bära under armen 
 Luckan för behållaren hamnade i vägen när påsen skulle lyftas ur 
 Vågens utslag fungerade inte då påsen uppnådde 4 kg innan denna var 

förseglad 
 
”Flerfraktionen” (IL2): 
Utrymmet vid denna mockup var likvärdig med utrymmet vid ”Expansionens” 
mockup och scenariot utfördes på identiskt sätt, se Figur 29. Skillnaden var att 
ett oformbart kärl (cirka 4 kg och 20 l) bars istället för en påse. 
 

 
 

Figur 29. Mockupen för ”Flerfraktionen” (IL2). 

Följande problem framkom: 
 De tomma kärlen tog mycket plats då de inte användes 
 Oklart om hur den inerta gasen kopplades in 
 Kärlen var otympliga att bära på grund av storlek och att de var 

oformbara 
 Kärlen behövde placeras manuellt 
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 Luckan för torken hamnade i vägen när kärlet skulle lyftas ur 
 Dammfilter höll inte tätt 

 
”Dunken” (IL3): 
Utrymmet vid torken var betydligt större vid denna mockup då torken antogs ha 
vridits så bredden (vilket var den längsta sidan på torken) hamnade mot 
arbetsområdet, se Figur 30. I övrigt var behållaren placerad på identiskt vis som 
i IL2. Scenariot utfördes på liknande vis som tidigare, med skillnad på vilket kärl 
som bars och skruvfunktionen utforskades genom att skruva fast (och loss) en 1 
liters flaska (fästes i en SodaStreamer). Kärlet som bars var en 25 liters dunk (5 
liter större än vad som var aktuellt) – för att få känslan av hur stort kärlet skulle 
bli. 
 

 
 

Figur 30. Mockupen för ”Dunken” (IL3). 

Följande problem framkom: 
 Vatten bidrog till hög viktökning av dunken och oklart hur vatten 

kopplades till lösningen 
 En stor dunk var besvärlig att skruva fast och denna fästes manuellt 
 Tomma dunkar upptog mycket plats 
 Dunken var otymplig att bära på grund av storlek och att den var 

oformbar 
 Svårt att hålla balansen när dunken bars 
 Oklart hur locket skruvades på eller hur luckan öppnades 

 
”Roller Track” (IL4): 
Mockupen var konstruerad på identiskt vis som IL3. Scenariot utfördes genom 
att ett kärl plockades upp vid nedre änden av torken, se Figur 31, och denna bars 
på samma vis som för de tidigare idélösningarna. Därefter placerades ett kärl på 
andra sidan torken (för att illustrera där torken fylldes på). 
 

 
 

Figur 31. Mockupen för ”Roller Track” (IL4). 

Följande problem framkom: 
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 Kärl fick inte plats under trumman 
 Tomma kärl upptog mycket plats då de inte användes 
 Kärlen var otympliga att bära på grund av storlek och att de var 

oformbara 
 Påfyllnad av kärl utfördes manuellt 
 Oklart hur kärlen fästes vid röret 
 Bröt mot K4 (hur högt utrustning ska vara placerad), då ett kärl plockades 

upp från marknivå 
 Kärl fick knappt plats utanför torken 
 Luckan för torken hamnade i vägen när kärlet lyftes ur 
 Gick inte suga luft via dammfiltret 
 Dammfilter höll inte tätt 

 
”Pressen” (IL5): 
Utrymmet vid denna mockup var identiskt med IL1. I scenariot användes en 
vanlig påse för inkopplingen till toalettrullen (användes då denna hade en 
diameter på cirka 38 mm som motsvarade röret dammet tömdes via), se Figur 
32. Sedan användes samma påse som i IL1 och bars på identiskt vis. 
 

 
 

Figur 32. Mockupen för ”Pressen” (IL5). 

Följande problem framkom: 
 Oklart hur påsarna fästes vid röret 
 Dammpartiklar riskerade att sugas ur påsarna då luften sugs ur 
 Oklart hur värmeförseglingen utfördes 
 Processen innebar väntetid för personal 
 Påsarna fästes manuellt 
 Besvärligt att få in påsen i röret 
 Påsen var besvärlig och slitsam att bära under armen 
 Bröt mot K4 (hur högt utrustning ska vara placerad) då röret stack ned en 

bit under behållaren 

6.2 Specifikation 
I detta kapitel modifierades den initiala kravspecifikationen (se Tabell 1) med 
kunskapen från fördjupningen. Slutligen jämfördes idélösningarna mot den 
modifierade kravspecifikationen för att identifiera nya problemområden. 
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6.2.1 Kravspecifikation 2.0 
När en tydligare bild fanns över vilken typ av lösningar som kunde vara aktuella och med kunskapen som införskaffades om dessa (i 
fördjupningen) kunde den initiala kravspecifikationen modifieras. Detta resulterade i en kravspecifikation som tydligare visade vad som 
krävdes av lösningen. I Tabell 3 visades kraven/önskemålen som var uppdaterade samt nya krav/önskemål. Till dessa förklarades 
varför respektive krav/önskemål var uppdaterat eller nytt. Kravspecifikation 2.0 ses i helhet i Bilaga 4. 
 

Tabell 3. Visar alla krav och önskemål som var uppdaterade eller nya (jämfört med initiala kravspecifikationen) i kravspecifikation 2.0. 

Krav Funktion Enhet Värde 
Hur 

säkerhetsställa 
uppfyllnad? 

Var kommer 
kravet/önskemålet 

ifrån? 
Kommentar 

Uppdaterat (U) 
eller nytt (N)? 

Varför uppdaterat/nytt? 

K4 

Intervall på hur högt 
tillkopplingen till röret och 

hur högt utrustning, som 
används varje dag, ska 

placeras 

mm 
>=900 

<=1500 
Mätning 

Från kravdokument 
givna av Floatel  

U 

 

K7 

Kopplingen mellan torken och 
lösningen tål den dubbla 

påfrestningen mot vad den 
utsätts för 

Ja/Nej 
 

Kontroll i CAD 

Från kravdokument 
givna av Floatel och 

utvecklat i kapitlet för 
kravspecifikation 2.0 

Värde 
framkommer när 
påfrestningen på 

kopplingen är känt 

U 

Hopslagning av K8 och K9 
från initiala 

kravspecifikationen då 
alla IL var 

sammankopplade med 
torken 

K22 Plast är av typen termoplaster Ja/Nej 
 

Litteraturstudie 
Krav framkommit i 

fördjupningen 

Aktuellt för delen 
av lösningen som 
värmeförseglas 

N 
Skapat då värmeförsegling 

utförs på termoplaster 

K23 
Minsta säkerhetsvärde som 

existerar mellan dammet och 
värmeförseglingen 

mm 70 Mockup 
Krav framkommit i 

fördjupningen  
N 

 

K24 
Kärlet/behållaren 

innehållande dammet är tätt 
efter förslutning 

Ja/Nej 
 

Mockup 
Krav framkommit i 

kapitlet 
kravspecifikation 2.0 

 
N 

Gaser förflyttas från 
områden med högt tryck 
till områden med lägre 
tryck (Margolis, 2004). 

Om lösningen innehåller 
en tryckskillnad måste 

lösningen vara tät för att 
bibehålla skillnaden 
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Ö9 
Kärlen som transporteras till 

containern är små 
Ja/Nej 

 
Kalkylation 

Önskemål utvecklat i 
användarscenario  

N 

Skapat på grund av den 
bristande ytan som finns i 

passagevägar och 
arbetsområden 

Ö10 Lösningens kostnad är låg Ja/Nej 
 

Jämförelse av 
återförsäljares 

priser 

Önskemål utvecklat i 
kapitlet 

kravspecifikation 2.0 
 

N 
Skapat för att få bättre 
inblick i vad lösningen 

kunde kosta 
 

6.2.2 Uppfyllnad av krav 
Idélösningarna utforskades mot kravspecifikation 2.0 för att identifiera vilka (eventuella) krav dessa bröt mot. Målet var att identifiera 
ytterligare problemområden med idélösningarna. 
 
I Tabell 4 visualiserades om ett krav brutits. Röd markering angav att ett krav brutits. Nedanför tabellen förklarades varför respektive 
krav inte uppfylldes.  

Tabell 4. Utforskande om idélösningarna uppfyllde kraven. 

Krav 
”Expansionen” 

(IL1) 
”Flerfraktionen” 

(IL2) 
”Roller Track” 

(IL4) 
”Pressen” 

(IL5) 

K2 (permanent tillgång till lösningen)     
K3 (ingen risk för skador av skelett eller muskler…)     

K4 (hur högt utrustning ska vara placerad)     
K8 (krav bryts inte senare i processen)     

K11 (sprider inga partiklar)     
K18 (ingen risk för dammexplosioner)     

K19 (tillväxt av mikrober…)     
K24 (tätt efter förslutning)     
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K8 redogjordes inte då detta var ett resultat av att andra krav bröts senare i 
processen. 
 
K2 bröts då luckan för idélösningarna riskerade att blockera för personalen. 
 
Det fanns en risk att K3 bröts då K4 bröts samt att alla idélösningars kärl 
(förutom IL3) inte kunde bäras med rak handled. 
 
K11 och kraven nedåt bröts då, framför allt, att dammfiltret inte höll tätt. För 
K11(för IL1 och IL5) handlade det om att dammet riskerades sugas ur med 
luften.  

6.3 Idégenerering 
För att undersöka hur problemområdena med idélösningarna kunde lösas, 
utfördes en ny idégenerering. Denna utfördes på liknande sätt som föregående 
då även denna hade en rad givna detaljer (problemområden) som 
idégenereringen kunde utföras mot. Idégenereringen delades in i följande steg : 

 Extern sökning 
 Intern sökning 
 Utforska systematiskt 

 
Alla problemområden sammanfattades i punktlistan nedanför (ordet ”kärl” i 
punkterna refererade till en påse eller ett omformbart kärl), för att med enkelhet 
kunna idégenerera mot dessa. Alla problem utforskades inte i idégenereringen 
då vissa hade självklara lösningar (exempelvis att röret sticker ned under 900 
mm, se IL5 i Scenario).  
 

 Hur fästa kärl vid röret? 
 Hur kan luft sugas ur kärl utan att dammpartiklar sugs med? 
 Hur kan kärl automatiskt fyllas på till röret? 
 Hur kan värmeförsegling utföras och hur kan kärl förseglas på annat 

sätt? 
 Hur kan kärl bli enklare att hantera? 
 Hur kan luckor, in till torken och behållare, konstrueras så dessa inte 

blockerar personal? 
 Hur kan oformbara kärl (och behållare för inert gas) ta mindre plats då 

dessa förvaras? 
 Hur kan kärl bli helt täta? 

 
Lösningarna, till problemområdena, som förklarades i detta kapitel var de som 
senare kombinerades ihop med idélösningarna för att skapa koncept (kapitel 
6.3.45.3.3), i den andra morfologiska tabellen (kapitel 6.3.3). 

6.3.1 Extern sökning 
Det utfördes en extern sökning för att undersöka hur de sammanfattade 
problemområdena (se punktlistan ovan) kunde lösas. Den externa sökningen 
bestod framför allt av undersökning av produkter med funktioner som kunde 
lösa problemen. Nedan redogjordes detaljerna som framkom från den externa 
sökningen (som togs vidare i projektet till kapitel 6.3.3). 
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Fästa påse runt röret: 
En korvstoppningsmaskin förbereds genom att fästa ett skinn runt röret på 
denna, se Figur 33. Skinnet fylls sedan med färs som kommer ur röret. 
 

 
 

Figur 33. Två figurer som visar hur skinnet träs över en korvstoppningsmaskin. Vänstra figuren är från 
www.bladhtestbloggen.blogspot.se och den högra från www.henriksfelt.se. 

Vidare i denna kategori placerades en fjäderlåsprodukt. Denna används främst 
inom styrketräning för att låsa fast vikterna på en skivstång, se Figur 34. 
 

 
 

Figur 34. Två bilder som visar först hur ett fjäderlås ser ut och sedan hur det kan användas. Vänstra figuren är 
från www.rbsportline.se och den högra från www.sportgymbutiken.se. 

Fästa oformbart kärl runt röret/enklare tillkoppling till torken: 
Det finns en variant på SodaStreamers där en flaska pressas fast istället för att 
skruvas fast, se Figur 35. 
 

 
 

Figur 35. Figurer som illustrerar låsfunktionen när en SodaStreamflaska pressas fast. 

Hur luft sugs ur utan att damm sugs med: 
Många dammsugare utnyttjar ett HEPA (high efficiency particulate air) filter för 
att undvika att damm sprids till motorn, se Figur 36. Enligt Smigielski (2006) kan 
detta filter kan filtrera bort över 99,97 % av partiklar som är luftburna ned till en 
storlek på till 0,3 µm i diameter. 
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Figur 36. Figurer som illustrerar hur ett HEPA filter ser ut och hur det kan användas. Vänstra figuren är från 
http:/.e2h.solapo.com och den högra från http://test.sweethus.com. 

Hur kan oformbara kärl ta mindre plats då dessa förvaras? 
Båtar använder formbara vattendunkar, se Figur 37. Dessa går att vika ihop när 
de är tomma och upptar därmed bara ytan för botten, öppningen, och tjockleken 
som blir då den är hopvikt. 
 

 
 

Figur 37. En vattendunk som är formbar (www.harald-nyborg.se). 

Undvika att lucka hamnar ivägen: 
Om luckan konstruerades likt hur gångjärnen på en dörr fungerar skulle det vara 
möjligt att vrida denna 180 grader runt gångjärnen. Därmed kommer inte luckan 
vara ivägen för personalen. 
 
Övrigt: 
Om en påse eller liknande skulle vakuumförpackas krävdes något som får luften 
att strömma genom hela påsen. Annars kunde exempelvis övre delen (närmast 
vakuumpumpen) förslutas först och därmed kunde inte luft sugas genom detta 
parti. Vakuumpåsars (2015) påsar använder en grov struktur på insidan av 
påsen, vilket fungerar som en luftkanal för att undvika att en del försluts först, se 
Figur 38. 
 

 
 

Figur 38. Hur insidan av en vakuumpåse är uppbyggd med luftkanaler (Vakuumpåsar, 2015). 
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Detta var ingen detalj som löste något problemområde men var något som 
uppkom under idégenereringen som måste tillämpas på ett formbart kärl för att 
kunna åstadkomma ett jämnt undertryck i hela kärlet. 

6.3.2 Intern sökning - Brainstorming med fokusgrupp 
Den interna sökningen bestod av att en Brainstorming utfördes med en 
fokusgrupp. Fokusgruppen bestod av en extern person Personen var en man på 
26 år, som har en yrkesexamen inom automation samt industriell IT och 
arbetade som nätverksingenjör. Nedan redovisades lösningarna som framkom 
under brainstormingen och som togs vidare i projektet (till kapitel 6.3.3). 
 
Hur luft sugs ur utan att damm sugs med: 
Om dammet förvarades inuti torken (i vakuum för att eliminera risken för 
dammexplosioner) och strax innan nästa sats med damm skulle processas 
transporterades dammet (som förvarades) till lösningen. Där processen för 
lösningen genomgås (vilket inkluderade att suga ur luft). Om en del 
dammpartiklar sögs med luften hamnade dessa inuti torken och i nästa process 
avloppsslam som skulle processas. Vilket skulle minimera tiden dammet låg i en 
antändningsbar syrehalt. 
 
Ovanstående kombineras med ett modifierat dammfilter (från förra dammfiltret, 
se Figur 14) där en del av filtret var utrustad med ett HEPA filter (gråa delen), se 
Figur 39, som möjliggjorde att luft kunde sugas ur via denna och samtidigt 
fångade upp luftburna dammpartiklar. Filtret placeras utanför röret för att 
säkerhetsställa att den täcker hela röret, se Figur 39. I övrigt fungerade denna 
som det tidigare dammfiltret. 
 

 
 

Figur 39. Hur ett dammfilter kombinerat med ett HEPA filter kunde placeras utanför röret samt hur 
dammfiltret såg ut. 

Kombinationen av dessa två lösningar skulle innebära att majoriteten av 
dammet blir kvar i påsen och de få partiklar som sugs med luften kommer 
hamna i nästa sats avloppsslam. 
 
Kombinationen av dessa två lösningar skulle innebära att K11 (sprider inga 
partiklar till omgivningen) och K12 (överföringar sprider inga dammpartiklar till 
omgivningen) förändras till att torken innefattas till lösningen. 
 
Hur kan man utföra värmeförsegling: 
Värmeelement integrerades i två separata armar (eller element i en arm). Där 
varje arm var kopplad till röret och till en elektrisk cylinder. Vid en angiven tid 
gängades cylindern ut och skapade därmed ett moment vid nedre infästningen 
på armen, vilket pressade ihop värmeelementen, se Figur 40. 
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Figur 40. Hur värmeelementet är uppbyggt. 

6.3.3 Utforska systematiskt - morfologisk tabell 
Alla problemområden och dess lösningar samlades i ytterligare en morfologisk 
tabell. Problemen användes som kolumner och lösningarna på dessa placerades 
under som rader. I Tabell 5 kan den morfologiska tabellen ses. En del 
problemområden behandlade sådant som det redan fanns en rad lösningar på i 
den föregående morfologiska tabellen (exempelvis förseglingsmetoder) därför 
kunde inspiration hämtas även från denna tabell. Vidare placerades en extra 
siffra (exempelvis A1.1) vid kolumnerna, för att tydligt skilja på lösningarna från 
denna morfologiska tabell och den föregående. 
 
.
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Tabell 5. Projektets andra morfologiska tabellen. 

 

A1. 
Hur fästa kärl vid 

röret? 

B1. 
Hur kan luft 
sugas ur kärl 

utan att 
dammpartiklar 

sugs med? 

C1. 
Hur kan kärl 

automatiskt fyllas 
på till röret? 

D1. 
Hur kan 

värmeförsegli
ng utföras och 
hur kan kärl 
förseglas på 
annat sätt? 

E1. 
Hur kan kärl bli 

enklare att 
hantera 

F1. 
Hur kan luckor, in till 
torken och behållare, 
konstrueras så dessa 

inte blockerar 
personal? 

G1. 
Hur kan 

oformbara kärl 
(och behållare 
för inert gas) ta 
mindre plats då 
dessa förvaras? 

H1. 
Hur kan kärl bli 

helt täta? 

A1.1: Korvstoppning 
B1.1: Dammfilter 

med hål 
C1.1: Plastrullar 

D1.1: 
Värmeförseglin

g med armar 

E1.1: Faller ned 
från rör 

F1.1: Gångjärn 
G1.1: 

Staplingsbara 
muggar 

H1.1: 
Värmeförsegling 

A1.2: Magnet B1.2: HEPA C1.2: Korvstoppning  E1.2: Handtag F1.2: Uppskjutbar lucka 
G1.2: Skapa kärl 

på plats 
H1.2: Sug inåt 

A1.3: Fjäderlås B1.3: Spisfläkt C1.3: Industriband  
E1.3: Formbara 

kärl 
F1.3: Nedsänkbar lucka 

G1.3: Böjbara 
väggar 

H1.3: 
Diskmaskinstablett 

A1.4: Strumpa B1.4: Filtermatta   E1.4: Magnet F1.4: Lucka inåt G1.4: Byggs ihop H1.4: Press 

A1.5: Golfbollshink 
B1.5: Förvaring i 

torken 
  E1.5: Luftsug F1.5: Ramplucka 

G1.5: En del går 
att fälla ihop 

H1.5: Dammfilter 
med sug inåt 

A1.6: SodaStreamer 
som pressas fast 

B1.6 Dammfilter 
kombinerat med 

HEPA filter 
  E1.6: Vagn 

F1.6: Behållare på 
luckan 

G1.6: Formbar 
vattendunk 

 

A1.7: Tuschpenna    E1.7: Ryggsäck F1.7: Inga luckor   
A1.8: Krokar    E1.8: Rullband F1.8: Skjutluckor   
A1.9: Luftsug     F1.9: Galleriadörr   

A1.10: Spännband        
A1.11: Gänga fast        

A1.12: Litet hål        

 
Den morfologiska tabellen användes för att undersöka hur respektive idélösnings problemområden kunde lösas genom att resultatet 
från den morfologiska tabellen applicerades på respektive idélösning. Det undersöktes även om det fanns lösningar från den föregående 
morfologiska tabellen (då många problemområden kunde lösas med dessa) och även om olika idélösningar kunde kombineras ihop för 
att lösa vissa problem. 
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6.3.4 Koncept 
I utvecklande av koncept (från idélösningarna) var ”Roller Track” (IL4) den enda 
som inte hade någon detalj med i koncepten. På grund av att denna inte skulle få 
plats under trumman (på torken). Vidare eliminerades alternativet att använda 
oformbara kärl då dessa upptog stora förvaringsutrymmen. Det var vidare inte 
aktuellt att återanvända dessa kärl då dammet inte kunde tömmas fritt i 
containern (risk för spridning bland annat). 
 
Alla idélösningar bortsett från ”Roller Track” användes i kombination för att 
utveckla koncepten nedan. Bokstav- och sifferkombinationen som angavs i 
parantes refererade till de olika morfologiska tabellerna. 
 
Koncept 1- ”Dunken”: 
Detta koncept baserades på ”Dunken” (IL3), se Figur 41. Med följande skillnader: 
Vattendunken ersattes av en formbar vattendunk (G1.6), se Figur 37. Vakuum 
(H2) användes istället för vatten. Dunken fästes via samma funktionalitet som en 
SodaStreamer som pressas fast (A1.6), se Figur 35, istället för att gängas fast. 
Förseglingsmetoden ändrade från ett skruvlock till att två armar användes, som 
pressade ihop dunkens flaskhuvud och värmeförseglade denna (D1.1), se Figur 
40. Luften sögs ur dunken via ett dammfilter som kombinerats med ett HEPA 
filter (B1.6), se Figur 39. Till detta förvarades dammet i torken majoriteten av 
tiden (B1.5). 
 

 
 

Figur 41. ”Dunken”. 

Slutligen sammanfattades alla problemområden som fanns på idélösningen (i 
punktlistan nedan) konceptet baserades på, för att undersöka om dessa var lösta 
i konceptet (grönt tecken, , anger att problemet var löst medans rött, X, innebar 
det motsatta). Problemen i fet stil var problem som var tvungna att vara löst 
(olika krav eller detaljer som var essentiella för att lösningen skulle fungera). 

 Vatten bidrog till hög viktökning av dunken och oklart hur vatten 
kopplades till lösningen  

 En stor dunk var besvärlig att skruva fast  
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 Dunk fästes manuellt till röret X 
 Tomma dunkar upptog mycket plats  
 Dunken var otymplig att bära på  
 Svårt att hålla balansen när dunken bars  
 Ingen tanke om hur locket skruvades på eller om hur luckan 

öppnades  
 
Koncept 2 – ”Påsen”: 
Detta koncept baserades framför allt på ”Pressen” (IL5) men även på 
”Flerfraktionen” (IL2) och ”Expansionen” (IL1), se Figur 42. Skillnaden från övre 
konceptet (”Dunken”) var att denna hade två rör som gick ut i breddriktningen 
från torken (på djupet). Runt dessa rör fästes påsar genom att påsarnas öppning 
trycktes runt röret (A1.1) och sedan fästes med ett fjäderlås (A1.3). Därefter 
fylldes en påse med damm och nästa sats hamnade i andra påsen (redundans). I 
övrigt fungerade konceptet som det föregående (använde vakuum, 
värmeförsegling, dammfilter kombinerat med HEPA filter, med mera). 
 

 
 

Figur 42. ”Påsen”. 

Likt för förra konceptet sammanfattade en lista med problemområden som var 
baserad på problemen med idélösningarna (majoriteten från IL5) denna var 
inspirerade ifrån. 

 Ingen tanke om hur påsarna fästes vid röret  
 Dammpartiklar riskerades att sugas ur med luften  
 Oklart hur värmeförseglingen utfördes  
 Processen innebar väntetid för personal  
 Påsarna fästes manuellt X 
 Besvärligt att få in påsen i röret  
 Påsen var besvärlig och slitsam att bära under armen samt var handleden 

inte i rak vinkel X 
 Röret stack ned under 900 mm  

 
Båda konceptet togs vidare i projektet då båda löste problemområdena som var 
essentiella att lösa (fet stil). 
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7 Konceptutvärdering 
Detta kapitel inledde steg 3 i projektets process, se Figur 2. Kapitlet är uppbyggt 
på liknande vis som kapitel 6. Med tillägget att det fanns en tydlig del som 
innebar ett konceptval. Målet i detta kapitel var att identifiera nya 
problemområden med koncepten, fördjupa kunskapen och undersöka hur 
koncepten kunde förbättras. 
 
Kapitlet är uppbyggt på följande vis: 

 Fördjupning 
 Specifikation 
 Idégenerering 
 Konceptval 

7.1 Fördjupning 
I fördjupningen utforskades de två koncepten för att identifiera 
problemområden, fördjupa kunskapen och undersöka förbättringar som kunde 
utveckla koncepten. Detta utfördes genom att redovisa koncepten för en 
fokusgrupp, presentera koncepten för Pegil och utföra tester på olika funktioner 
som krävde ytterligare utforskning och  

7.1.1 Redovisning mot fokusgrupp 
Koncepten redovisades för en fokusgrupp där redovisningen bestod i att delarna 
i koncepten förklarades tillsammans med att processen för respektive koncept 
redovisades. Målet var att identifiera nya problemområden samt 
förbättringsområden som personer utanför projektet kunde upptäcka. 
Fokusgruppen bestod av två externa personer. Den ena var samma person som i 
kapitel 6.3.2 (intern sökning) och den andra var en utbildad konstruktör. 
 
Det uppkom två problemområden. Det första bestod i att HEPA filtret (i 
dammfiltret, se Figur 39) måste bytas ibland (problem för båda koncepten). 
Vilket skulle innebära att dammpartiklar sprids. Det andra problemet bestod i att 
värmeförsegling inte kan utföras på ”Påsen” (koncept 2) om denna pressas ihop 
runt röret då blir ytan ojämn och därför omöjlig att försegla. 
 
Dessa två problemområden togs vidare i projektet som något som måste 
åtgärdas. 

7.1.2 Redovisning för Pegil 
Koncepten redovisades för Pegil för att utforska om det kunde identifieras nya 
problem- eller förbättringsområden. 
 
Pegil hade två förbättringsförslag på ”Påsen” (koncept 2). Det första var att 
påsen skulle utrustas med handtag längst upp på den delen som sitter över röret. 
Detta skulle innebära att påsen skulle kunna bäras med en rak handled. Det 
andra förslaget innefattade att röret (där påsen fästes) skulle ha ett spår som 
gick inåt i röret då detta skulle förenkla när fjäderlåset skulle fästa fast påsen. 
 
Förbättringarna togs vidare i projektet då detta skulle förbättra ”Påsen”. 
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7.1.3 Test av vakuum och värmeförsegling 
När det var känt att koncepten använder vakuum och värmeförsegling utfördes 
två nya tester på detta. Där skillnaderna från första testet (se kapitel 6.1.2) var 
att mängden mjöl som användes var betydligt större samt att (i ett av testerna 
nedan) användes damm från Pegil som var likt dammet som kommer produceras 
på plattformarna. 
 
Innan testerna utfördes införskaffades ytterligare information om OBH Nordicas 
vakuummaskin (då testerna i kapitel 6.1.2 utfördes med denna). Enligt OBH 
Nordicas kundcenter hade maskinen en sugkapacitet på 9 l/min, undertrycket 
som uppnåddes var 0,6 bar och röret som sög ur luften hade en innerdiameter på 
5 mm. 
 
Första testet utfördes för att undersöka hur lång tid det tog att uppnå 0,6 bar 
(om luften sögs ur med 9 l/min) i en påse som var fylld med 4 kg och hade en 
volym på 20 l. I detta test tog vakuumförpackning 39 sekunder och 
värmeförseglingen 6 sekunder (totaltid för processen var alltså 45 sekunder). 
 
Det andra testet utfördes för att undersöka om resultaten från testet i kapitel 
6.1.2 (mjöl sögs inte mot påsens kant och ingenting inträffade när damm låg i 
värmeförseglingen) stämde överens när damm användes istället för mjöl. 
Resultatet från testet visade på liknande resultat som förra testet, inget synligt 
damm spreds mot påsens kant och damm i värmeförseglingen påverkade 
ingenting. 
 
Resultaten från testerna visade att om lösningen skulle suga ur luft med 9 l/min 
(ur ett 5 mm rör) skulle processen ta cirka 45 sekunder och det skulle inte 
spridas något synligt damm ur lösningen (70 mm säkerhetsmarginal används). 
Det fanns vissa skillnader från testerna som utfördes med hur det kommer vara 
på plattformen som kommer påverka lösningens process. Delvis ska lösningen 
ned till 0,4 bar (i testerna var det 0,6 bar) och dammet upptar mer volym än vad 
mjölet gjorde. Detta kommer innebära att tidsåtgången för lösningen kommer 
vara längre. Men då lösningen hade fyra timmar i maximal processtid (K16) 
visade resultaten från testerna på att detta kommer uppnås då resultatet från 
testet visade på en processtid på 45 sekunder. 

7.2 Specifikation 
I detta stadie utvecklades inte kravspecifikationen då skillnaderna i denna 
jämfört med den förra kommer vara marginella. Istället utvecklades denna när 
ett koncept hade valts. 
 
Koncepten jämfördes dock mot kravspecifikationen för att säkerhetsställa att 
inget krav hade förbisetts. Det framkom att alla krav var uppfyllda förutom de 
som var ett resultat från ovanstående problemområden och krav som ännu inte 
var bestämda (på grund av materialval exempelvis). 

7.3 Idégenerering 
Idégenereringen utfördes mot problemområdena som upptäcktes i 
fördjupningen. Det undersöktes hur dessa kunde lösas genom att utforska 
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befintliga morfologiska tabeller (se Tabell 2 och Tabell 5) samt genom en 
Brainstorming. Problemområdena formulerades till följande meningar för att 
användas i idégenereringen: 

 Hur kan HEPA filter bytas utan att sprida damm/hur kan dammfiltret 
omformas? 

 Hur kan påsens bli jämn när denna fästes runt röret? 
 
Från den föregående morfologiska tabellen (se Tabell 5 och lösning B1.1) fanns 
en lösning på problemet med dammfiltret. Detta bestod i att HEPA filtret 
eliminerades ur dammfiltret och ersattes av fyra hål på 5 mm vardera (baserat 
på vad som framkom från testerna i kapitel 7.1.3), se Figur 43. 
 

 
 

Figur 43. Ett modifierat dammfilter där luften sugs genom hålen. 

Från Brainstormingen framkom en lösning som innebar att en stos placerades 
längst ut på röret, som var i likvärdig bredd och djup som öppningen på påsen 
(som fästes runt röret). Då skulle påsens yta vara jämn och därmed skulle denna 
kunna värmeförseglas. 
 
Dessa lösningar togs vidare i projektet för att appliceras på koncepten. 

7.3.1 Utveckling av koncept 
Lösningarna som togs fram i idégenereringen och förbättringarna som togs fram 
i fördjupningen applicerades på koncepten för att förbättra dessa. Nedan 
redogjordes vilka lösningar och förbättringar som applicerades på respektive 
koncept. 
 
”Dunken” (koncept 1): 
För detta koncept modifierades dammfiltret till det som kan ses i Figur 43. I 
övrigt var detta koncept oförändrat. 
 
”Påsen” (koncept 2): 
Även för detta koncept modifierades dammfiltret till det i Figur 43. Vidare 
applicerades en stos längst ned på röret för att göra påsens yta jämn. Slutligen 
applicerades förbättringarna som framkom i samtalen med Pegil (se kapitel 
7.1.2). Detta innebar att ett spår applicerades på röret (stosen i detta fall) för att 
underlätta infästningen av påsen och även ett handtag applicerades på påsen för 
att göra denna enklare att bära. 

7.4 Konceptval 
När problemområdena var lösta och förbättringarna applicerade på koncepten 
skulle det undersökas vilken av dessa som var lämpligast att konstrueras i 
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framtiden. Detta utfördes via att använda en kriterieviktningsmatris och en 
viktad konceptvalsmatris tillsammans med Pegil. 
 
En kriterieviktningsmatris används för att jämföra önskemål (från 
kravspecifikationen) mot varandra för att finna vilken som är viktigast genom att 
placera en etta på raden där respektive önskemål står (om denna var viktigare 
än önskemålet som jämfördes mot). Sedan sammanfattas resultatet och 
önskemålet med flest ettor får en hög procentsats (därmed viktigast) (Cross, 
2008). 
 
Projektets kriterieviktningsmatris, se Figur 44, baserades på önskemål från 
kravspecifikation 2.0. I kriterieviktningsmatrisen togs vissa önskemål inte med 
då båda koncepten uppfyllde dessa likvärdigt eller inte alls (exempelvis att 
dammet inte ska transporteras manuellt till tanken). Vidare bröts vissa önskemål 
ned (från kravspecifikation 2.0) för att få en bättre inblick i vad dessa bestod av 
då vissa kunde bestå av många detaljer. Exempelvis bröts ”minimal manuell 
hantering” ned till ”rör lättåtkomlig”, ”enkel tillkoppling och frånkoppling 
till/från rör”. Slutligen fördelades 150 poäng (en poäng motsvarande 1 %) 
mellan önskemålen, baserat på hur viktigt respektive önskemål var (vilket 
baserades på antal ettor de hade tilldelats). 
 

Önskemål

Rörets diamater 

är i närheten av 

38mm

Kärl går 

inte 

sönder

Koncept 

behöver inte 

tömmas ofta

Rör 

lättåtkomlig

Enkel 

tillkoppling 

av kärl till 

rör

Enkel 

frånkoppling 

av kärl från 

rör

Förvaring 

av tomma 

kärl upptar 

minimal yta 

utanför 

torken

Koncept, när 

kärl är 

tillkopplat till 

rör, upptar 

minimal yta 

utanför 

Fyllda 

kärl är 

små

Drift-

kostnad 

är låg

Produktions-

kostnad är 

låg

Resultat Position Vikt

Rörets diamater är i 

närheten av 38mm
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:a 2%

Kärl går inte sönder 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1:a 28%

Koncept behöver 

inte tömmas ofta
1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8:a 8%

Röret lättåtkomlig 1 0 1 - 1 1 1 1 1 1 1 9 2:a 24%

Enkel tillkoppling av 

kärl till rör
1 0 1 0 - 1 1 1 1 1 1 8 3:a 20%

Enkel frånkoppling 

av kärl från rör
1 0 1 0 0 - 1 1 1 1 1 7 4:a 19%

Förvaring av tomma 

kärl upptar minimal 

yta utanför torken

1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 1 4 7:a 10%

Koncept, när kärl är 

tillkopplat till rör, 

upptar minimal yta 

utanför torken

1 0 1 0 0 0 1 - 0 1 1 5 6:a 15%

Fyllda kärl är små 1 0 1 0 0 0 1 1 - 1 1 6 5:a 17%

Driftkostnad är låg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 2 9:a 4%

Produktionskostnad 

är låg
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 10:a 3%

 

Figur 44. Resultatet för kriterieviktningsmatrisen. 

Procentsatserna (från kriterieviktningsmatrisen) används sedan för att jämföra 
koncepten mot en viktad konceptvalsmatris där koncepten får en siffra från ett 
till fem (P) som multipliceras med önskemålets procentsats vilket resulterar i en 
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viktad poäng (VP). Poängen (P) delas, med fördel, ut genom att jämföra koncept 
mot olika referenslösningar. Där en trea för ett koncept motsvarar likvärdig 
uppfyllnad som för referenslösningen, en femma innebär mycket bättre och en 
etta mycket sämre. Denna metod används för att undvika en kompression av 
mätskalan, vilket kan uppstå om en referenslösning används att jämföras mot 
konstant. Denna kan då få en femma i viktningen mot ett önskemål – vilket skulle 
leda till att koncepten som jämförs mot denna max kan uppnå en trea. Slutligen 
adderas alla viktade poäng ihop för att få ett slutresultat (Ulrich & Eppinger, 
2008). 
 
I Figur 45 kan den viktade konceptvalsmatrisen ses för projektet. Där de 
använda referenslösningarna ses till höger under ”använd referens”. Längst ned i 
figuren ses slutpoängen för koncepten som visade att ”Påsen” fick bättre 
slutpoäng. 
 

 
 

Figur 45. Resultatet från den viktade konceptvalsmatrisen. 

I samråd med Pegil och med resultatet från den viktade konceptvalsmatrisen 
valdes ”Påsen” (koncept 2) då denna framför allt upptog betydligt mindre plats 
samt krävde mindre manuell hantering än ”Dunken”. 

7.5 Redogörelse av slutkonceptet ”Påsen” 
I detta kapitel redogjordes slutkonceptet ”Påsen”, se Figur 46, och valen kring de 
olika detaljerna kring denna förklarades. 
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Figur 46. Slutkonceptet "Påsen". 

En del funktioner hos ”Påsen” ska ske på angiven tid. Dessa tider avgörs med 
framtida prototyptester (utanför detta projekt). 
 
Påsen fylls: 
När torken processat dammet förvaras detta i torken (i vakuum) i strax under 
fyra timmar. Detta innebär att, eventuella, dammpartiklar som senare sugs upp 
ur påsen, med luften, hamnar i nästa sats med avloppsslam (se kapitel 6.3.2). 
Dammet transporteras sedan från torken, via ett dammfilter, till en påse som har 
fästs runt stosen, som sitter längst ned på röret (se kapitel 7.3). Påsen fästes med 
hjälp av ett fjäderlås som placeras runt påsen och i ett spår runt stosen (se 
kapitel 6.3.1 & 7.1.2). 
 
Luften sugs ur och påsen värmeförseglas: 
Luften sugs ur påsen, på en angiven tid, med en hastighet på 9 l/min, via hålen i 
dammfiltret som är 5 mm (båda siffrorna är tagna från testet som gjordes i 
kapitel 7.1.3). När 0,4 bar (undertrycket som finns tillgängligt på plattformen) 
uppnåtts i påsen värmeförseglas denna på en angiven tid. Detta sker genom att 
två block pressas samman, där en eller båda är utrustade med värmeelement, 70 
mm ovanför dammet (säkerhetsmarginal, se kapitel 6.1.1). 
 
Påsen bärs iväg: 
När värmeförseglingen är utförd drar cylindrarna tillbaka 
värmeförseglingsblocken (på angiven tid) och påsen kan enkelt kopplas loss och 
bäras iväg, i handtagen, av personalen. Personalen kasserar sedan påsen i 
containern tillsammans med dammet. Nästa sats med damm kommer hamna i 
det andra röret som går ut från torken (se ”Påsen” i kapitel 6.3.4). 
 
Slutligen är insidan av påsen utrustad med luftkanaler (se Figur 38) för att 
säkerhetsställa att 0,4 bar uppnås i hela påsen. 
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8 Utveckla konceptet 
Detta kapitel inledde steg 4 i projektets process, se Figur 2. I kapitel utvecklades 
koncepten vidare, exempelvis genom materialval. Dessutom utfördes en 
ergonomisk analys och analys om ”Påsen” uppfyllde kravspecifikationen samt 
uppdatering av denna. 

8.1 Fördjupning 
Det utforskades vilken typ av material som kunde vara aktuellt för påsen. Vidare 
valdes värmeförseglingsmetod och en utvärdering mot ergonomi. 

8.1.1 Materialval 
Vissa vakuumpåsar idag består av ett laminat av två termoplaster. Där 0,070 mm 
består av LDPE (”Low-Density Polyeten”) och 0,020 mm består av PA (Polyamid) 
(Vakuumpåsar, 2015). Det utfördes en litteraturstudie för att undersöka om 
dessa plaster kunde vara aktuella som material för påsen. 
 
LDPE har fördelar då det har låg densitet, är billigt och har hög stötstyrka. 
Nackdelar involverar att denna är brännbar. Egenskaper hos denna involverar: 
Maximal arbetstemperatur på 50 °C, brottgräns vid 10 MPa, Izod-inverkan 
(absorberad energi) på 1,06 KJ/m och smälttemperatur på 220 °C (Hough & 
Dolbey, 1995). 
 
PA används idag då denna är billig och goda mekaniska egenskaper men kan bli 
ostabil då den drar åt sig vatten. Det finns en rad olika varianter på Polyamid. 
Det som verkar lämpligast för påsen är PA66 då denna har hög stötstyrka. PA66 
har egenskaper som involverar: Brottgräns på 56 MPa och smälttemperatur på 
255 °C (Platt, 2003). 
 
Slutligen kontrollerades att materialen inte var farliga för miljön. Enligt 
Naturskyddsföreningen (2016) är inte plasterna något som faller inom deras 
urvalskriterier för farliga kemikalier. 
 
Rekommendation är att använda ett laminat av LDPE (0,070 mm) och PA66 
(0,020 mm) då det används i vakuumpåsar idag samt att vid litteraturstudien 
framstod detta som fullgoda alternativ. PA66 används för att förbättra påsens 
mekaniska egenskaper då denna har bättre Izod och brottgräns än LDPE (Izod 
för PA66 varierar beroende på uppbyggnaden men har betydligt högre värde än 
LDPE). Dessa kombinerat innebär att påsen får bra mekaniska egenskaper 
samtidigt som den är formbar och billig. 

8.1.2 Val av värmeförseglingsmetod 
När materialet var känt kunde valdes en värmeförseglingsmetod. Den vanligaste 
värmeförseglingsmetoden när laminerade plaster ska förseglas är 
värmeelementsförsegling (”Heat Jaws Heating”). Denna innebär att två 
upphettade element pressas mot plasten. Denna är fördelaktig då 
temperaturerna på båda sidor av materialet blir samma, till skillnad från en 
värmeförseglingsmetod som använder ett element (Hishinuma, 2009). 
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Valet av värmeförseglingsmetod innebar att ett värmeelement placerades i båda 
armarna för ”Påsen”. 

8.1.3 Utvärdering mot ergonomi 
För att kunna avgöra dimensionerna på påsen gjordes en utredning där 
antropometrisk data användes. Se Figur 47 för ett antal mått på påsen. 
 

 
 

Figur 47. Olika mått på påsen. 

Påsens handtag bör utformas för att vara 100 mm i innerlängd och 70 mm i 
innerhöjd. Detta baseras på uträkningar på bredden på svenska män och 
kvinnors händer som är utförd av Hanson, Sperling, Gard, Ipsen & Vergara 
(2009), där framkom att snittet ligger på cirka 80 mm till 90 mm. Till detta 
utforskades en plastpåses mått där det framkom att denna har cirka 140 mm * 
140 mm (i uträckt läge) i bredd och höjd. 
 
Snittlängden, hos holländska män och kvinnor, från handen (i vila) till golvet är 
mellan 732 mm till 840 mm, enligt Tudelft (2015). Det viktigaste är att påsen 
inte släpar i marken när denna bärs av personalen därför rekommenderas ett 
mått, från handtag till botten på påsen, till 695 mm. Detta innebär att delen av 
påsen som är under röret ska vara cirka 570 mm. Vilket är ett resultat av 695 
mm minus 70 mm (handtagets höjd) och till detta dras ytterligare längd bort för 
att ha ett avstånd mellan handtaget och toppen av påsen samt mellan handtaget 
och de 570 mm på påsen. 
 
Detta innebär att delen av höjden på påsen som fylls med damm är 500 mm, då 
70 mm av de 570 mm är säkerhetsmarginalen för värmeförseglingen. Vilket 
innebär att bredden och djupet ska vara 200 mm vardera för att få en rundad 
stos och att påsen ska kunna fyllas med 20 l.  
 
Det totala måttet på påsen blir därmed 710 mm * 200 mm * 200 mm (där 710 
mm inkluderar avståndet mellan handtaget och toppen av påsen och mellan 
handtaget och de 570 mm). 
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8.1.4 JACK 
Slutligen på ergonomidelen utforskades koncepten med JACK 
(ergonomisimuleringsprogram från Siemens PLM) för att undersöka vad olika 
ergonomiska analyser visade på resultat se Figur 48. 
 

 
Figur 48. Resultatet från ergonomistudierna i JACK. 

 

För arbetet då påsen lyfts av röret utfördes NIOSH och för arbetet där påsen bärs 
till containern utfördes RULA. NIOSH används ofta vid analys av olika lyft vid en 
arbetsstation och RULA används för att undersöka om överkroppen påverkas 
negativt vid arbete. 
 
Höjden på röret sattes till 1100 mm då det framkom från NIOSH att detta var en 
bra höjd att arbeta på. Det antogs att personen i simuleringen stod relativt nära 
röret vid arbetet där ett avstånd på 250 mm valdes. Resultatet på NIOSH visade 
att den rekommenderade maxvikten som kunde hanteras var cirka åtta kilo. 
Därmed var hanteringen av fyra kilo inga problem. 
 
Resultatet då påsen bars visade att detta kunde utsätta personalen för höga 
påfrestningar. Detta åtgärdades inte i projektet då uträkningen var gjort på 2-10 
kilo och vikten på dammet var fyra kilo, vilket var i nedre partierna av vikten. 
Vidare var det största problemet var att det var ojämn belastning för kroppen 
när påsen bars i en hand. Det var dock inget alternativ att dela upp dammet i två 
påsar, i varsin hand, då det krävdes att personalen hade en hand fri enligt K21. 
Vidare arbetar personalen (på plattformen) i skift vilket innebär att arbetet delas 
upp. Slutligen var även alla delar av ergonomiträdet uppfyllt, se Figur 11. 

8.2 Specifikation 
Slutkonceptet jämfördes mot en uppdaterad kravspecifikation, se Tabell 6, för att 
analysera vilka krav som eventuellt inte var uppfyllda. Kraven angavs som 
uppfyllda med information som framkommit i projektet men många krävdes att 
säkerhetsställas genom framtida prototyptester. 
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Slutligen fanns inga önskemål med i sista kravspecifikationen då uppfyllanden mot dessa redogjordes i Figur 45. 
 

Tabell 6. Kravspecifikation 3.0. 

Krav Funktion Enhet Gränsvärde Värde 
Hur 

säkerhetsställs 
uppfyllnad? 

Var kommer 
kravet/önskemålet ifrån? 

Kommentar 

K1 
Det finns permanent tillgång till röret, tomma påsarna och även till 

utrustning (ex. nödstopp och ljus) som behöver vara åtkomligt under; 
uppstart, normal drift, avstängning eller i en nödsituation. 

Ja/Nej 
 

JA 
Framtida 

prototyptester 
Från kravdokument givna 

av Floatel 

Krävs att undersökas att 
framförallt 

värmeelementet inte 
blockerar röret 

K2 
Lösningen innebär ingen risk för skador av skelett eller muskler 

orsakat av hög arbetsbelastning. 
Ja/Nej 

 
NEJ 

Utförda studier 
med JACK 

Från kravdokument givna 
av Floatel 

Argumenterat för i kapitel 
8.1.4 

K3 
Intervall på hur högt tillkopplingen till röret och hur högt utrustning, 

som används varje dag, ska placeras. 
mm 

>=900 
<=1500 

1100 Uppmätt i CAD 
Från kravdokument givna 

av Floatel  

K4 
Ytor med en temperatur på > 70 °C eller < -10 °C grader går inte att nå 

från arbetsområdet, gångområdet eller liknande passagevägar. 
Ja/Nej 

 
JA 

Framtida 
prototyptester 

Från kravdokument givna 
av Floatel 

Värmeelementen är inte 
möjliga att nå när de är 

varma 

K5 Materialet rostar inte. Ja/Nej 
 

JA 
Undersökt 

material 
Från kravdokument givna 

av Floatel  

K6 
Röret på utsidan av torken tål dubbla vikten av vad som hela konceptet 

utsätter den för - när påsen är fylld 
Ja/Nej 

  
Framtida 

prototyptester 

Från kravdokument givna 
av Floatel och utvecklat i 

kapitlet för 
kravspecifikation 2.0 

Krävs prototyptester för 
att undersöka vad hela 

konceptet väger 

K7 
Dammet eller undertrycket, i påsen, läcker inte ut i containern eller 

senare 
Ja/Nej 

 
JA 

Framtida 
prototyptester 

Krav utvecklat i 
avgränsningssektionen 

Krävs prototyptester för 
att avgöra hur länge 

värmeförseglingen håller 

K8 Ingen ny infrastruktur ska behöva konstrueras på plattformen Ja/Nej 
 

JA 
 

Krav från 
uppdragsbeskrivningen  

K9 Ingen personal ska behöva närvara vid körtiden Ja/Nej 
 

JA 
Framtida 

prototyptester 
Krav från 

uppdragsbeskrivningen 

Exakta tiden för konceptet 
process behöver 

fastställas 

K10 
Konceptet sprider inga dammpartiklar till omgivningen, som inte är en 

del av konceptet 
Ja/Nej 

 
JA 

Framtida 
prototyptester 

Krav från 
uppdragsbeskrivningen och 

utvecklat i förstudien 

Krävs prototyptester för 
att säkerhetsställa att det 

inte läcker 

K11 
Röret, till och från konceptet, sprider inga dammpartiklar till 

omgivningen, som inte är en del av konceptet 
Ja/Nej 

 
JA 

Framtida 
prototyptester 

Krav från 
uppdragsbeskrivningen och 

utvecklat i förstudien 

Krävs prototyptester för 
att säkerhetsställa att det 

inte läcker 
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K12 Minsta vikt konceptet kan hantera kg 4 x 
Framtida 

prototyptester 
Krav framkommit i 

förstudien 

Påsen behöver testas för 
att undersöka när den går 

sönder 

K13 Minsta volym påsen kan innehålla l 20 28,4 Uppmätt i CAD 
Krav framkommit i 

förstudien 
Värdet anger om hela 

påsen fylls 

K14 Körtid h 0-4 < 1 
Framtida 

prototyptester 
Krav framkommit i 

förstudien 

Exakta tiden för konceptet 
process behöver 

fastställas 

K15 Maximal temperatur på dammet som påsen tål °C 40 50 
Litteraturstudie 

på påsens 
material 

Krav framkommit i 
förstudien 

Dammet är kvar i torken 
och kyls av, därför är den 
maximala temperaturen 

ändrad från 80 °C till 40 °C 

K16 Ingen risk för dammexplosioner Ja/Nej 
 

JA 
Framtida 

prototyptester 

Krav från 
uppdragsbeskrivningen och 

utvecklat i förstudien 

Krävs framtida 
prototyptester för att 

avgöra hur länge 
värmeförseglingen håller 

K17 Tillväxt av mikrober, i dammet, utsätter ej personal för dålig lukt Ja/Nej 
 

JA 
Framtida 

prototyptester 

Krav från 
uppdragsbeskrivningen och 

utvecklat i förstudien 

Krävs prototyptester för 
att avgöra hur länge 

värmeförseglingen håller 
K18 Det som hamnar i containern är brännbart Ja/Nej 

 
JA Litteraturstudie Utvecklat i förstudien 

 
K19 Påsen kan bäras i en hand Ja/Nej 

 
JA 

 
Krav framkommit i 

användarstudier  

K20 Plast är av typen termoplaster Ja/Nej 
 

JA Litteraturstudie 
Krav framkommit i 

fördjupningen  

K21 Säkerhetsvärde mellan värmeförseglingen och dammet mm 70 70 Mätning i CAD 
Krav framkommit i 

fördjupningen 

Krävs prototyptester för 
att undersöka hur 

dammet placeras i påsen 

K22 Påsen är tät efter förslutning Ja/Nej 
 

JA 
Framtida 

prototyptester 
Krav framkommit i kapitlet 

kravspecifikation 2.0 

Krävs prototyptester för 
att avgöra hur länge 

värmeförseglingen håller 
 

Jämförelsen mot kravspecifikation 3.0 visade på att ett fullgott resultat och att merparten av kraven var uppfyllda. Med undantag av att 
det bör utforskas närmare kring bärmomentet av påsen (ergonomidelen) och utföras flera analyser för att undersöka om det verkligen 
finns en risk då påsen bärs. Men överlag är detta ett projekt som uppnådde målen i uppdragsbeskrivningen. Då konceptet är yteffektivt, 
kräver inga ombyggnationer av befintlig infrastruktur eller personal under körtiden samt ingen risk för dammexplosion. Dessutom 
innebär konceptet att personal inte utsätts för dålig lukt eller exponering av damm. 
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8.3 ”Påsen” 
I Figur 49 kan ”Påsen” ses i relation till torken och en potentiell användare. 
 

 
 

Figur 49. "Påsen" ses i relation till torken och en potentiell användare (användaren är sammansatt av Hans de 
Ridder, se www.grabcad.com). 
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9 Diskussion 
Frågeställningen projektet stod inför ansågs som löst med den informationen 
som uppnåddes i projektet. Dock uppkom nya delar som undersöktes 
kontinuerligt (framför allt det som står i kravspecifikationen). Där fanns det en 
risk att ergonomikravet inte var uppfyllt (se nedan hur det kunde gjorts 
annorlunda). De största anledningarna till att projektets frågeställning kunde 
lösas var följande: 

 Det arbetades kontinuerligt med kravspecifikationen och att produkterna 
kontinuerligt jämfördes mot denna. Vilket minimerade risken att vissa 
krav förbisågs och om dessa gjorde det kunde de åtgärdas tidigt. 

 Det fanns en iterativ process där ett antal problemområden identifierades 
och utforskades, en kravspecifikation skapades/utvecklades och en 
idégenerering utfördes hur problemen kunde lösas. Lösningarna 
kombinerades ihop/adderades till befintlig lösning och utvärderades. 

 Användandet av fokusgrupper var en stor resurs då jag arbetade själv 
med projektet, vilket är en risk då det är lätt att inte kunna se även de 
enklaste lösningar. Varje gång fokusgrupper användes uppkom nya 
aspekter och tankar och projektet hade sett helt annorlunda ut om dessa 
inte använts. 

 
Risker och brister som fanns i projektet: 
Det fanns ingen möjlighet att konstruera en prototyp i projektet då Pegil inte 
hade resurser till detta och det var ett för stort åtagande att utföra själv. Detta 
innebär att det mesta med konceptet inte med säkerhet kan sägas hur eller om 
det kommer fungera. Många detaljer undersöktes om de skulle fungera genom 
exempelvis mockups men detta garanterar inte att de skulle fungera. 
 
Det finns risk att konceptet inte kommer få plats vid torken då ingen information 
fanns tillgänglig om hur stor yta som var tillgänglig. 
 
Det fanns ingen möjlighet att besöka en plattform, vilket innebar att jag inte 
kunde få någon bra uppfattning om omgivning på en sådan. Om denna inblick 
hade fåtts kanske något ny information hade erhållits som kunde påverka 
slutkonceptet. Detta försöktes vägas upp en del med hur scenariosen utfördes 
men det blir givetvis aldrig jämförbart med att vara på plats. 
 
En rad antagande fick göras då dammet som kommer vara aktuellt på 
plattformarna inte hade producerats av torken ännu och därmed kunde detta 
inte analyseras. Detta ledde till att många tester gjordes med mjöl och några med 
ett annat damm (som liknar det som kommer produceras på plattformarna). Det 
finns ingenting som garanterar att dessa tester kommer vara applicerbara på 
dammet som är aktuellt på plattformarna. Vidare innebar brist på information 
om dammet att antaganden fick göras om att partikelstorleken och vibrationerna 
skulle vara tillräckliga för att orsaka en dammexplosion (då Floatel hade som 
krav att detta skulle elimineras). Om detta inte skulle vara fallet kanske ett helt 
annat koncept kunde vara aktuellt. 
 
Slutligen fanns en del risker med att processen på plattformen jämfördes med 
sophanteringsprocessen och att majoriteten av användarstudierna var från 
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denna. Jämförelsen av processerna innebar att det kanske lades för mycket tilltro 
på att den framtagna processen var korrekt. Den var trots allt inte framtagen 
från att jag personligen genomgått processen på plattformen utan den var 
framtagen teoretiskt. Vidare var enkätstudien en risk då det fick sållas bland 
svaren (då många svar inte var applicerbara för projektet) vilket kunde innebära 
att vissa svar sållades bort som kunde användas. 
 
Rekommenderad vidareutveckling: 
Följande områden rekommenderas att Pegil undersöker vidare kring: 
 
Det vore fördelaktig om dammet antingen kunde tömmas utan någon form av 
behållare i containern, utan att kraven bryts, eller att det gick att återanvända 
påsarna (eller något annat kärl). Detta skulle innebära stora fördelar för miljön 
då förbränningen av plasten påverkar miljön negativt. Vidare vore det 
fördelaktigt om dammet transporterades från torken direkt till containern då 
detta skulle vara enormt fördelaktigt, framför allt ur ett ergonomiskt perspektiv. 
Om det inte skulle vara genomförbart att ha dammet bart i containern borde hela 
konceptet flyttas upp till däck och placeras så påsarna ramlar automatiskt ned i 
containern när denna är full. 
 
Förutom detaljerna som angetts i kravspecifikation 3.0, krävs att följande 
detaljer undersöks vidare kring konceptet i framtiden: 
 

 Kan påsen falla ned från röret? Antingen på grund av att fjäderlåset inte 
håller fast eller att påsen går sönder. 

 Kan gångjärnen för dammfiltret göra hål i påsen? 
 Hur sprids dammet ut i påsen, när det kommer från röret? Om inte detta 

sprids ut på ett bra sätt finns en risk att stor del hamnar i 
värmeförseglingen och att dammfiltret blockeras. 

 Elementets material i värmeförseglingen. Denna bör baseras på 
informationen som finns om påsens material. 

 Undersöka om det finns risk att damm fastnar på stosens yta (vid röret) 
när luften sugs ur. Om detta skulle vara ett problem borde en lösning 
undersökas där ett stort och ett mindre rör går inne i stosen. Där det stora 
röret transporterar dammet till ”Påsen" och det andra suger ur luften. 

 Undersöka om dammexplosioner skulle kunna inträffa då dammet 
transporteras till konceptet. Dessutom om de eventuella 
dammpartiklarna som sugs upp med luften ur påsen kan orsaka en 
dammexplosion innan de hamnar i nästa sats med avloppsslam. 

 Undersöka exakt hur högt och hur långt ut cylindrarna behöver placeras 
för att säkerhetsställa att värmeelementen inte blockerar röret när en 
påse ska fästas. 

 Undersöka om det verkligen existerar en risk för höga ergonomiska 
belastingar då RULA resultatet visade på detta. Men då det fanns 
tveksamheter till det resultatet (på grund av att arbetet är fördelat på 
flera personer med mera) borde det undersökas närmare. 

 
Svagheter med utförandet av projektet 
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Nedan redogörs ett antal svagheter med projektets process som skulle gjorts 
annorlunda om projektet gjordes om. 
 
Användandet av fokusgrupper var extremt bra men borde använts frekventare 
och med fler personer. På alla ställen i projektet där fokusgrupper användes 
nyttjades för få personer, exempel i extern sökning för hur damm kunde 
användas. Förklaringen till detta var, främst, att det var svårt att få tag i personer 
som kunde ställa upp samtidigt. Men det borde lagts ned mer tid på att planera in 
dessa sessioner då det hade varit värdefullt. Någon typ av fokusgrupp borde 
också involverats när något, relativt, stort beslut togs eller en idélösning eller 
produkt analyserades, exempelvis när kategorier eliminerades i kapitel 5.3.1, då 
det vore bra att få in nya perspektiv på arbetet för att minimera att ”felbeslut” 
togs. 
 
Vidare borde mer tid lagts på att få fler enkäter besvarade, när det framkom att 
intervjuer med slutanvändare var i princip omöjlig. Nu blev totala svaren från 
användarstudier få och det kunde dessutom inte dras några generella slutsatser 
från så få användarsvar. Även specifika önskemål (både från enkäten och 
intervjuerna) som användare ansåg en ny produkt måste ha, var svåra att 
värdesätta på grund av det låga antalet intervjuer och enkäter. Vilket det inte 
hade varit, på samma sätt, om exempelvis 50 personer ansåg att en automatisk 
löning hade varit att önska. 
 
Tydligare ergonomistudier borde utförts tidigare. Om, exempelvis, ett antal 
ergonomianalyser utförts tidigare kunde kanske risken då påsarna bars 
upptäckas tidigare. Detta kunde då förmedlats till Pegil och Floatel för att få 
deras åsikt på detta och från detta kunde kanske problemets undvikits. Det 
borde även reflekterats över om RULA gav ett tillförlitligt resultat eller om en 
annan ergonomisk analys borde använts. 
 
Slutligen borde mer tid utnyttjats till att konstruera fler mockups och dessutom 
mer avancerade då det alltid framkom relevant information när någon detalj 
testades i verkligheten. 
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Bilaga 1 – Enkätfrågorna 
 

1) Vad för sorts behållare har du soporna i? 
 ICA plastpåse (eller motsvarande storlek) 
 Soppåse (sådan som kommer i en rulle) 
 Annan plastpåse 
 Plastcontainer 
 Annat 

 
2) Vad skulle du uppskatta snittvikten på en av dina behållare, full med sopor, 
till? 

 1-2kg 
 2-3kg 
 3-4kg 
 4-5kg 
 5-6kg 

 
3) Hur ofta måste denna tömmas? 

 Mindre än 1 gång i veckan 
 1 gång i veckan 
 2 gånger i veckan 
 3 gånger i veckan 
 Över 3 gånger i veckan 

 
4) Hur långt skulle du uppskatta du måste bära den när du ska ta det till en 
sopstation/container eller motsvarande utanför ditt boende (angett i meter)? 
 
5) Har du någon gång skadat dig när du hanterat dina sopor (exempelvis 
muskelskada eller liknande)? 
 
6) Vad för skada? 
 
7) Vad anser du vara det största problemet med din sophantering idag? 
 
8) Uppstår det illaluktande doft från soporna ibland? Om ja, hur får du bort 
lukten? 
 
9) Vad är fördelarna med din nuvarande sophantering? Varför anser du detta vara 
fördelaktigt? 
 
10) Vilka förbättringar skulle du göra med din sophantering och vilka 
aspekter skulle du behålla med dagens sophantering? Varför skulle du göra dessa 
förbättringar och varför skulle du vilja behålla dessa aspekter? 
 
11) Hur skulle din sophantering fungera om du fick tänka helt fritt? Varför skulle 
du vilja att det fungerade på det viset? 
 
12) Hur skulle din sophantering fungera om du fick tänka mer realistiskt? Varför 
skulle du vilja att det fungerade på det viset?   
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Bilaga 2 – Intervjufrågorna 
 

Dagens lösning: 

 Berätta om dagens process (vikt, tömningsfrekvens osv) 
 Vad är fördelarna? 

o Varför? 
 Vad är nackdelarna? 

o Varför? 
 Vilka förbättringar skulle du göra/vad skulle du behålla? 

o Varför? 
 Har någon skadat sig i hanteringen av bio-avfallet? 

o Hur? 
 
Framtida lösning: 

 Vad anser du som viktigast med den nya lösningen? 
o Varför? 

 Är det acceptabelt att behöva hantera en del av lösningen manuellt, 
exempelvis tömning? 

o Hur ofta (per skift)? 
o Max vikt på behållare? 
o Hur skulle du vilja bära det? 

 Hur skulle din lösning se ut om du fick tänka helt fritt? 
o Varför? 

 Hur skulle din lösning se ut om du fick tänka mer realistiskt? 
o Varför 
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Bilaga 3 - Klassificeringsträd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Behållare full?: 
 

 
 

 

Hur mäta om 
förvaring är 

full?

Vikt Akustik Optisk Taktil

Hur förmedla 
att förvaring 

är full? 

Akustik Optisk Lukt Övrigt

Temporär 
förvaring

Formbart
kärl

Ett kärl Fler kärl

Ej formbart
kärl

Ett kärl Fler kärl
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Förvaring/kärl 
töms/slängs

Automatiskt Manuellt

Förvaring/kärl 
transporteras till 

container

Hjälpmedel 
sköter hela 

förflyttningen
Manuellt

Hjälpmedel

Förbered ny 
temporär förvaring

Automatiskt Manuellt

Kombinerad 
automatisk och 

manuell

Förvaring/kärl 
flyttas

Hjälpmedel 
sköter hela 

förflyttningen
Manuellt

Hjälpmedel

Förvaring/kärl 
förseglas

Addering 
av fysisk ny 

del

Integrerad 
förslutning

smetod

Användning 
av medium

Användning 
av annat 
externt 

hjälpmedel

Funktioner

Eliminera risk för 
dammexplosioner

Sänk 
syrehalten

Eliminera 
friktion

Bränsle 
obrännbart

Personal 
exponeras ej för 
dålig lukt eller 

för dammet

Personal 
skyddas

Inneslutet 
damm

Generella
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Bilaga 4 – Kravspecifikation 2.0 
 

Krav Funktion Enhet Värde 
Hur säkerhetsställa 

uppfyllnad? 

Var kommer 
kravet/önskemålet 

ifrån? 
Kommentar 

Uppdaterat (U) eller 
nytt (N)? 

K1 
Vätska, som innebär halkrisk, 

spills inte på golvet 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Från kravdokument 
givna av Floatel   

K2 

Det finns permanent tillgång 
till lösningen och även till 

utrustning (ex. nödstopp och 
ljus) som behöver vara 

åtkomligt under; uppstart, 
normal drift, avstängning eller 

i en nödsituation 

Ja/Nej 
 

Kontroll att delar av 
lösningen inte 

blockerar tillgången 
till lösningen 

Från kravdokument 
givna av Floatel   

K3 

Lösningen innebär ingen risk 
för skador av skelett eller 

muskler orsakat av hög 
arbetsbelastning 

Ja/Nej 
 

Utföra studier med 
JACK 

Från kravdokument 
givna av Floatel   
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K4 

Intervall på hur högt 
tillkopplingen till röret och hur 
högt utrustning, som används 

varje dag, ska placeras. 

mm 
>=900 

<=1500 
Mätning 

Från kravdokument 
givna av Floatel  

U 

K5 

Ytor med en temperatur på > 
70°C eller < -10°C grader går 

inte att nå från arbetsområdet, 
gångområdet eller liknande 

passagevägar 

Ja/Nej 
 

Mätning av avstånden 
till områdena i CAD 

Från kravdokument 
givna av Floatel   

K6 Materialet rostar inte Ja/Nej 
 

Litteraturstudie av 
materialet 

Från kravdokument 
givna av Floatel   

K7 

Kopplingen mellan torken och 
lösningen tål den dubbla 

påfrestningen mot vad den 
utsätts för 

Ja/Nej 
 

Kontroll i CAD 

Från kravdokument 
givna av Floatel och 
utvecklat i kapitlet 

för kravspecifikation 
2.0 

Värde 
framkommer när 
påfrestningen på 

kopplingen är 
känt 

U 

K8 
Lösningen orsakar inte att krav 

för denna bryts senare i 
processen 

Ja/Nej 
 

Mockup 
Krav utvecklat i 
avgränsningar & 

begräsningar 

Exempelvis att 
en 

dammexplosion 
sker i containern 

 

K9 
Ingen ny infrastruktur ska 

behöva konstrueras på 
plattformen 

Ja/Nej 
 

Konsultera Floatel och 
Pegil 

Krav från 
uppdragsbeskrivnin

gen 
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K10 
Ingen personal ska behöva 

närvara vid körtiden 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Krav från 
uppdragsbeskrivnin

gen 

Acceptabelt att 
personal krävs 

vid uppstart och 
avstängning 

 

K11 

Lösningen sprider inga 
dammpartiklar till 

omgivningen, som inte är en 
del av lösningen 

Ja/Nej 
 

Mockup 
Utvecklat krav från 

uppdragsbeskrivnin
gen 

För att förhindra 
dammexplosione

r samt minska 
risken att 
personal 

exponeras för 
dammet 

 

K12 

Överföringar till och från 
lösningen sprider inga 

dammpartiklar till 
omgivningen, som inte är en 

del av lösningen 

Ja/Nej 
 

Mockup 
Utvecklat krav från 

uppdragsbeskrivnin
gen 

För att förhindra 
dammexplosione

r samt minska 
risken att 
personal 

exponeras för 
dammet 

 

K13 Ska passa in i torkens yta mm 
Bredd: 340 
Djup: 870 

Höjd: 1050 
Mätning i CAD 

Krav från 
uppdragsbeskrivnin
gen och utvecklat i 

förstudien 

Aktuellt för delar 
av lösningen som 
är integrerade i 

torken 
 

K14 
Minsta vikt lösningen kan 

hantera 
kg 4 Mockup 

Krav framkommit i 
förstudien   

K15 
Minsta volym lösningen kan 

hantera 
l 20 Mockup 

Krav framkommit i 
förstudien   

K16 Körtid h 0 - 4 Mockup 
Krav framkommit i 

förstudien 

Måste vara färdig 
på max fem 

timmar och för 
att ha en bra 

säkerhetsmargin
al valdes fyra 
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K17 
Maximal temperatur på 

dammet som lösningen kan 
hantera 

°C 80 Mockup 
Krav framkommit i 

förstudien   

K18 
Ingen risk för 

dammexplosioner 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Krav från 
uppdragsbeskrivnin
gen och utvecklat i 

förstudien 
  

K19 
Tillväxt av mikrober, i dammet, 

utsätter ej personal för dålig 
lukt 

Ja/Nej 
 

Mockup 

Krav från 
uppdragsbeskrivnin
gen och utvecklat i 

förstudien 
  

K20 
Det som hamnar i containern 

är brännbart 
Ja/Nej 

 
Litteraturstudie om 

material 
Utvecklat i 
förstudien   

K21 
Överföringen från lösningen till 

tanken hanteras med max en 
hand 

Ja/Nej 
 

Mockup 
Krav framkommit i 

användarstudier   

K22 Plast är av typen termoplaster Ja/Nej 
 

Litteraturstudie 
Krav framkommit i 

fördjupningen 

Aktuellt för delen 
av lösningen som 
värmeförseglas 

N 

K23 
Minsta säkerhetsvärde som 

existerar mellan dammet och 
värmeförseglingen 

mm 70 Mockup 
Krav framkommit i 

fördjupningen  
N 
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K24 
Kärlet/behållaren 

innehållande dammet är tätt 
efter förslutning 

Ja/Nej 
 

Mockup 
Krav framkommit i 

kapitlet 
kravspecifikation 2.0 

 
N 

Ö1 
Lösningen upptar minimal yta 

utanför torken 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Utvecklat önskemål 
från 

uppdragsbeskrivnin
gen 

Utvecklat med 
tanke på att ytan 
på plattformen 
är begränsad 

 

Ö2 
Diameter lösningen kan 

kopplas till 
mm 38 Mockup 

Önskemål 
framkommit i 

förstudien 
  

Ö3 
Den existerande lukten, från 

dammet, reduceras 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Önskemål 
framkommit 

uppdragsbeskrivnin
gen och utvecklat i 

förstudien 

  

Ö4 
Personal utsätts ej för 

dammpartiklar 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Önskemål 
framkommit 

uppdragsbeskrivnin
gen och utvecklat i 

förstudien 

  

Ö5 
Personal transporterar inte 
dammet manuellt till tanken 

Ja/Nej 
 

- 
Önskemål 

framkommit i 
användarstudier 

  

Ö6 
Överföringen mellan lösningen 

och tanken går ej sönder 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Önskemål 
framkommit i 

användarstudier 
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Ö7 
Lösningen behöver inte 

tömmas efter varje körning 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Önskemål 
framkommit i 

förstudie 

Aktuellt ifall, av 
någon anledning, 

lösningen inte 
skulle kunna 

tömmas efter en 
körning eller om 

frekvensen på 
hur ofta torken 
körs måste ökas 

 

Ö8 
Lösningen kräver minimal 

manuell hantering 
Ja/Nej 

 
Mockup 

Önskemål utvecklat i 
specifikationen   

Ö9 
Kärlen som transporteras till 

containern är små 
Ja/Nej 

 
Kalkylation 

Önskemål utvecklat i 
användarscenario  

N 

Ö10 Lösningens kostnad är låg Ja/Nej 
 

Jämförelse av 
återförsäljares priser 

Önskemål utvecklat i 
kapitlet 

kravspecifikation 2.0 
 

N 

 
 
 


