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I projektet .To Be Continued undersöker och visar jag exempel 
på hur jag som blivande industridesigner kan underlätta 
materialåtervinningen av elektroniska produkter. Plast som 
material står i fokus i projektet . Den övergripande idén 
är att utveckla och formge smarta metoder och lösningar 
för sammansättning och nedmontering av elektroniska 
produkter.  Det övergripande syftet är att framställa ett 
designförslag som, på grund av hur den är sammansatt, 
ska  kunna främja materialåtervinning och på så sätt  kunna 
ingå i en cirkulär ekonomi. För att presentera tydliga förslag 
på sammansättningar av elektroniska produkter har jag valt 
att formge en kaffemaskin, som alltså är framarbetad utifrån 
de metoder och lösningar som utvecklats i detta projekt. 
Designförslaget, som presenteras längre fram i texten, 
är en kaffemaskin. Kaffemaskinen är uppbyggd med en 
grundstruktur där komponenterna staplas på varandra och 
som tillsammans bildar både formen på insida och utsida av 
kaffemaskinen. 

Under projektets gång har jag bland annat monterat ner och 
analyserat en rad elektroniska produkter. Jag har på så sätt 
fått förståelse om hur komplext det kan vara  att återvinna 
elektroniska produkter och dess material på grund av 
“felaktiga” sammansättningar och mängden av olika material. 
Förutom att nedmontera elektroniska produkter har jag gått 
igenom flera andra steg,  som tillsammans  tagit mig fram 
till mitt designförslag i detta examensprojekt, kandidatnivå, 
Industridesign vårterminen 2019. I denna rapport kommer du  
kunna läsa  om min research, formgivning och tester för att 
skapa dig en tydligare uppfattning av  projektets akademiska 
och konstnärliga inramning  och anledningen till mitt slutliga 
förslag.

1. Introduktion

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som används allt mer och 
oftast förklaras det som ett bättre alternativ till en traditionell 
linjär ekonomi. Istället för att tillverka, köpa och till slut slänga 
produkter ska konsumenter i en cirkulär ekonomi vårda 
produkterna så länge som möjligt. När produkterna sedan 
är förbrukade är målet att kunna återanvända och återvinna 
materialet. Grundtanken med en cirkulär ekonomi är att 
minska belastningen på jordens resurser. För att kunna nå 
en cirkulär ekonomi så finns det vissa specifika aspekter 
som måste utvecklas, till exempel att utveckla och formge 
produkter och förpackningar som är smartare och bättre 
anpassade för återvinning. I en cirkulär ekonomi är det 
dessutom av betydelse att konsumtionen minskar och fler 
produkter måste återanvändas och återvinnas . Det är givetvis 
av vikt att materialen i de produkter som mer effektivt ska 
ingå i en cirkulär ekonomi  är väl valda. Materialen ska fungera 
i ett kretslopp och energin utnyttjas i det som inte går att 
materialåtervinnas.1

Överkonsumtion, slit och släng och planerat åldrande på 
produkter är något som är högst relevanta att motarbeta i en 
cirkulär ekonomi.  
 

1. Jenny von Bahr & Fredrik Sandström, (mfl.) Från värdekedja till värdecykel 
– så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, Regeringens och miljödep. 
betänkande av ”Utredningen cirkulär ekonomi”, kap. 3-5 SOU 2017:22. 
(2017). 

2.  Cirkulär ekonomi, plaster och 
återvinning - en introduktion

2.1 Cirkulär ekonomi - Vad innebär det?
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Bilden nedan illustrerar innebörden av en cirkulär ekonomi 
och är baserad på en bild från Braungart och McDonough 
Cradle to cradle. Det blåmarkerade området är där mitt projekt 
tangerar.

En viktig del i detta projekt har varit att utforska några 
grundläggande aspekter i ett modernt återvinningssystem. 
Återvinningssystemet i Sverige är komplext och att det 
finns flera olika aktörer som återvinner hushållsavfall eller 
bruksprodukter gör det inte mindre komplext. Några av 
dessa aktörer är Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI) ett svenskt privatägt aktiebolag som bildades 2004 
och  som ansvarar för en betydande del av insamlingen och 
återvinningen av förpackningar och tidningar. I FTI:s gröna 
containrar, som de flesta känner till, slängs förpackningar 
som papper, glas, kartong och plast. När du  pantar flaskor 
erbjuds tjänsten Returpack hos de flesta matvarubutikerna. 
För de som vill skänka gamla kläder eller produkter som 
fortfarande fungerar finns det en uppsjö av secondhand 
butiker, bland annat Stockholms Stadsmission eller Filippa 
Ks second hand. När det gäller grovsophantering eller 
hushållssopor erbjuder Stockholms vatten och avfall den 
tjänsten. Återvinningssystemet i Sverige är alltså komplext 
och det är därför inte konstigt att materialåtervinningen inte 
är mer omfattande. 

Enligt statistik från Sopor, Sveriges avfallsportal, förbränns 
50,3 procent av de bruksprodukter, däribland elektroniska 
produkter, som slängs i Sverige. 2

Att drygt 50 procent av avfallet, däribland elektroniska 
produkter, förbränns är ett stort problem och onödigt slöseri 
med värdefullt material.  En betydande anledning till att 
material i olika produkter inte materialåtervinns är bland 
annat för att materialen är sammansatta med andra material 
med hjälp utav till exempel lim och skruvar. 

2.2 Generell fakta om återvinningssystem

 2. https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/statistik/, hämtad den 2019.03.16
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Materialsammansättningen försvårar dels för fragmentering 
av material  - som är en metod under återvinning - men också 
möjligheten till att kvalitetssäkra det återvunna materialet. 
Då problemet framförallt ligger i sammansättningen av de 
olika materialen och komponenterna i produkterna anser jag 
att med större medvetenhet om återvinning och smartare 
sammansättningsmetoder skulle detta problem kunna 
minska betydligt. 

2.3  Teoretiska/samhälleliga referenser - 
Cirkulär design.

Jag har under projektets gång bland annat blivit inspirerad av 
en rad samtida teoretiska/samhälleliga referenser, som utgår 
från cirkulärekonomiska teorier. 

Några av dessa exemplen finns nedan. 

Enligt SVT´s dokumentär Glödlampskonspirationen samlades 
alla glödlampstillverkare i USA, Europa, Asien och Afrika 
år 1924 och bestämde att varje glödlampa inte fick ha en 
längre livslängd än 1.000 timmar.3 Målsättningen var att öka 
omsättningen och år 1932 myntade Bernad London begreppet 
Planned Obsolescence, även kallat planerat åldrande, vilket 
innebar att alla produkterna borde ha ett förbestämt bäst-
före-datum.4 Sen dess har stora delar av konsumentsamhället 
präglas av den filosofin. Företag som Apple har inte sällan 
anklagats för just planerat åldrande och så sent som 2018 
bötfälldes  Apple av bland annat Italien för just detta.  Det 
är dock möjligt att  diskutera om det bara är negativt  att 
påverka livslängden på produkter, för att öka omsättning och 
konkurrenskraften. I  flera fall kan det snarare  vara socialt 
eller ekonomiskt hållbart. De kritiska aspekterna är dock 
övervägande. 

Det är vanligt att produkter och materialet  - där bäst-före-
datumet gått ut - kasseras, och det är först under de senaste 
åren som ett mer allmänt medvetande kring de miljömässiga 
konsekvenserna blivit utbrett.  Allt fler tänker att vi bättre kan 
ta vara på materialet. 

I stora delar av världen brinner förändringens facklor och en 
mottrend är redan igång, inte minst vår egen klimataktivist 
Greta Thunberg är ett exempel på det. Det globala communityt, 
Precious Plastic, är också ett exempel. De arbetar för att 
minska platsföroreningar och har en rad praktiska förslag kring 
materialåtervinning.5 IKEA är inte heller sena att hänga på 
tåget, bland annat med sin agenda 2030, med en målbild att 
alla produkter ska vara tillverkade av förnybart eller återvunnet 
material.6 IKEA har även arbetat fram möbelserien Lisabo, vars 
sammansättningsmetod varken kräver lim, skruv eller verktyg. 
Fjolårets examensarbete här på Konstfack,  av Pia-Marie 
Stute med titeln Open House är ett projekt som ifrågasätter 
konsumtionssamhället. Stute förslag är att  introducera 
konsumenten till insidan av hushållets elektronikprodukter.7
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Dessa referenser anser jag är relevanta i mitt projekt. Detta 
eftersom jag har använt både de föråldrade perspektiven, 
bland annat planerandet åldrandet, och nutida perspektiv 
och rörelser, bland annat Precious Plastic. Dessa perspektiv 
har varit som en bas i min  argumentation för att kunna 
ifrågasätta, men även för att förtydliga och förstärka den 
teoretiska ingången i mitt eget projekt.   

3. Se mer i Sveriges Television Dokumentär utifrån, Glödlampskonspirationen, 
2012. Dokumentären berättar historien om hur de produkter är designade 
för att gå sönder, för att öka konsumtionen, vilket inte är inte något enskilt 
fenomen utan en hörnsten i tillväxtekonomin. Filmen har ett ursprungligt 
namn, The light bulb conspiracy, av manusförfattaren Cosima Dannoritzer 
och producenten Steve Michelson och visades i bearbetad version av SVT.   
4. Se mer om detta i Tim Cooper, Longer Lasting Products: Alternatives To 
The Throwaway Society. Gower Publishing. (2012)
5. Se hemsida https://preciousplastic.com/, läst den 2019.02.01.
6. Jon Röhne, Ikea: Vi blir klimatpositiva till år 2030, i “Aktuell Hållbarhet” nr. 
2018-06-07, läst den 2019.03.16
7. Pia-Marie Stute, Open House, (2018) http://www.diva-portal.org/smash/get/
diva2:1213165/FULLTEXT01.pdf
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2.4 Plastens relevans i projektet.

Plast som materialkategori är av yttersta relevans i detta 
projekt. Och det är då relevant att redovisa ett antal basfakta 
kring plast.  Idag finns det över 30 olika typer av plaster med 
olika egenskaper och användningsområden.8 Plasten har 
fått en viktig roll i  det moderna samhället. Plast är vanligen 
billigt, lätt, hållbart och formbart. Exempelvis kan armerad 
plast göra bilar och flygplan lättare och därmed släpper de ut 
mindre koldioxid. Plastförpackningar skyddar och ökar matens 
hållbarhet och bidrar på så sätt  till minskat  matsvinn.9  Många 
produkter  som idag är tillverkade av plaster är, enligt mig, 
tillverkade i vad som kan benämnas som en övergångsfas. I en 
snar framtid kommer plasten ersätts av andra material, eller få 
ett slutet återvinningssystem. Plasten som redan existerar på 
marknaden idag kan rimligen dessutom inte förbli outnyttjad. 
Plast kan nämligen  återvinnas upp till tio gånger innan den är 
helt förbrukad.10 Det motsvarar 90% mindre koldioxidutsläpp 
än om motsvarande plast skulle nyproducerad. Om mer av 
den befintliga plasten återanvänds  möjliggörs alltså både 
ett fortsatt utnyttjande av de positiva  egenskaperna som 
plasterna kan ge. När plast materialåtervinns och används 
måste dessutom nya material och lösningar utvecklas, som 
med tiden kan ersätta platserna, som de exemplen jag 
nämnde tidigare. En successiv utfasning av plaster är, enligt 
mig, en rimlig strategi för en mer hållbar framtid. 

För att det här ska bli möjligt måste tillverkning av jungfruplast 
minska. Samtidigt måste materialåtervinningen av plaster öka 
och kvaliteten och efterfrågan stiga. Idag materialåtervinns 
endas 16% av all plast  som slängs i Sverige och kvaliteten - 
men även kvantiteten  -  motsvarar sällan det som företagen 
efterfrågar.11

Det finns två stora anledningar till att materialåtervinningen i 
Sverige idag är så låg:

- För det första att: produkternas design inte är anpassade till 
fragmenterings processen i återvinnings systemen.  Detta 
försvårar  separationen av de olika materialen på produkten, 
vilket vanligen leder till blandningar av olika material. 
Blandningen  sänker kvaliteten på plasten. 

- Efterfrågan på lågkvalitativ plast är låg.  Materialåtervinningen 
är kostsam för återvinningsföretagen. Sammantaget  leder 
detta till att en stor del av plasten istället energiåtervinns. 

Med stöd  från statestiken och fakta om materialåtervinning, 
framförallt kring  produkter tillverkade i plast, har lett mig 
till följande slutsats: en mer effektiv materialåtervinning har 
en avgörande roll i en cirkulär ekonomi. Vidare: I framtiden 
behöver ämnesfältet industridesign i större utsträckning än 
tidigare bidra med både kunskap och praktiska lösningar 
som ökar möjligheten att kunna återvinna materialet i 
nyproducerade produkter.

8. Per-Anders Enkvist & Per Klevnäs (m.fl.) Material Economics rapport - the 
circular economy – a powerful force for climate mitigation, 2018
9. Marie Alpman, Behandla plasten som guld, i “Forskning & Framsteg” nr. 
6:2018. läst den 2019.02.23  https://fof.se/tidning/2018/6/artikel/behandla-
plasten-som-guld
10. Se mer om detta ur ett kommersiellt perspektiv på hemsidan i länken. 
(https://www.stenarecycling.se/hallbar-atervinning/materialatervinning/
plast/)
11. Marie Alpman, Behandla plasten som guld, i “Forskning & Framsteg” nr. 
6:2018. läst den 2019.02.23
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I detta projekt har jag valt att fokusera på att arbeta kring 
sammansättningsmetoder i elektroniska produkter. 
Anledningen är bland annat att elektroniska produkter alltid 
innehåller fler material för att fungera.  Detta innebär att det finns 
större relevans att fokusera på just sammansättningsmetoder 
av elektroniska produkter, än att exempelvis fokusera på en 
produkt som inte nödvändigtvist behöver fler material än ett.

Förutom tidigare nämnda anledningar är en viktig komponent 
under denna rubrik att utgå ifrån och förhålla mig till statistisk 
fakta. Jag ska därför redovisa ett antal siffror som är av 
betydelse för val av elektroniska produkter.  

I Elkretsens, som är Sveriges största insamlare av 
elektronikavfall, rapport “Från avfall till resurs” framgår att 
företaget samlar in 80.000 ton diverse elektronik.12 Merparten 
är små till medelstora produkter, som dammsugare, tv-
apparater och mobiler.  Siffran motsvarar mer än hälften av allt 
insamlat elektronikavfall. Många av produkterna som sorteras 
under kategorin diverse elektronik innehåller mer plast och 
mindre metaller än de gjorde förr.  Moderna produkter är dock 
vanligtvis lättare är tidigare. Trenden är dock att konsumenter 
använder och förbrukar allt fler elektroniska produkter.

Att det har blivit ett skifte från metall till plast som 
huvudmaterial i elektroniska produkt säger enligt mig mycket 
om hur industrin och konsumtionssamhället fungera. Företag 
vill sälja allt mer men samtidigt hålla nere kostnaderna medan 
konsumenterna också kräver mer utbud av ny modern teknik 
och konkurrenskraftiga priser. Dessa mål och krav kräver ett 
större ansvar från industrin och designers att utforma bättre 
system och tjänster men framförallt formge bättre alternativ 
till att enklare kunna återvinna det årliga plastavfallet från 
elektroniska produkter.   

2.5 Varför basera projektet på elektroniska 
produkter?

12. Elkretsen är en aktör inom återvinning av elektronikavfall som arbetar 
för att både underlätta, utveckla och förbättra hanteringen av elavfall i 
Sverige. de har skrivit en broschyr som ger inblick i verksamheten, vad 
som händer med materialet som samlas in och vill på så sätt bidra med 
inspiration att för en förbättrad elektronikåtervinning. El-Kretsen ägs av en 
rad branschföreningar inom elektronik och har gett ut broschyren: Elkretsen, 
Från Avfall till resurs, (okänd utgivningsår)

Under rubriken 4.2.4 Val av elektronisk produkt - Kapsel-
kaffemaskin beskriver jag varför jag valde kaffemaskinen som 
elektronisk produkt i projektet. 
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Syfte med detta projektet är alltså att undersöka och visa 
exempel på hur  materialåtervinningen kan effektiviseras när 
elektroniska produkter återvinns. Den övergripande idén är att 
utveckla och formge smarta sammansättningsmetoder och 
lösningar för sammansättning av komponenter i elektroniska 
produkter.  Frågeställningen har jag sammanfattat i följande 
koncentrat: 

- Hur kan jag som industridesigner bidra till att öka 
materialåtervinningen i elektroniska produkter med hjälp av  
smartare sammansättningsmetoder och formgivning?

3. Syfte och frågeställning

Risken att ett projekt kan bli för omfattande är stor och det 
är något jag har lärt mig under  detta examensprojekt. Därför 
finns det några betydande avgränsningar som jag har beslutat 
mig om och som jag har ska redogöra för.  

Återvinningsystemets komplexitet:

Komplexiteten inom återvinningsystemet genererade 
avgränsningar.  Min idé var att få större förståelse av vad 
för produktlösningarna som bäst skulle kunna gynna 
återvinningssystemet i Sverige. Därför  betraktade jag besök till 
återvinningsstationer  som ett bra alternativ. Jag kontaktade 
bland annat FTI, Stena Recycling och El-kretsen. Responsen 
var låg  och därför beslutade jag mig för att begränsa mig till 
rapporter och min egna möjliga påverkan, alltså den påverkan 
som jag kan medverka till som student inom industridesign. 
Det är däremot ett mål att, när projektet är klart, att åka till en 
återvinningsstation och få en utvärdering av mitt designförslag. 

4.1 Avgränsningar

4. Designprocess
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Reparation:

Jag har valt en specifik produkt, kaffemaskinen, och 
detta val har resulterat i många frågor, under samtal med 
studiekamrater och andra involverade.  Bland annat: Handlar 
projektet om reparation och huruvida jag tar hänsyn till 
reparation när jag utvecklar och designar mitt designförslag? 
Om jag undersökt vilka komponenter som brukar gå sönder 
i den specifika kaffemaskinen? Jag insåg att sådan kunskap 
kan påverka min designprocess. 
Jag beslöt mig för att ta reda på mer angående reparation av 
den typen av kaffemaskin. Jag valde att kontakta Monteriva 
i Stockholm som är ett företag som säljer och reparerar 
kaffemaskiner och Nespresso som är ett företag som säljer och 
reparerar sina egna Nespresso maskiner. 

Monteriva berättade att den typen av billigare kaffemaskin 
gjord av plast går inte till reparation, det är i princip nästan lika 
dyrt, om inte dyrare, att köpa en ny som att reparera den. 

På Nespresso var det svårare att få ett utförligt  svar, de 
förklarade att det var svårt att vara specifik eftersom det 
berodde på vilken av deras kaffemaskiner det handlade om. 
Tillslut berättade dom att maskinblockering, som innebär att 
en kabel sitter fast inne i maskinen, är ett vanligt problem för 
deras Gemini modell.

Utifrån dessa två svar och all fakta som jag redogör om 
återvinning ansåg jag att mitt fokus skulle förbli på återvinning. 
Mitt antagande är att om jag kan anpassa produkten bättre 
för nedmontering vi återvinning kommer det dessutom ge 
bieffekter om den skulle behöva reparation vid ett tidigare 
tillfälle av produktens liv.

För att samla mer kunskap och argument tog jag beslutet att 
kontakta olika  ämnesextperter som arbetar eller kan kopplas 
till återvinningsindustrin. I mötena med dessa ämnesexpterter 
inhämtade jag kunskap om återvinning och produktion och 
hur experterna ser på respektive arbete.  

4.2 Metoder och verktyg

4.2.1 Intervjuer/samtal
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Företaget Stena Recyclings affärsmodell är att ta hand om 
uttjänta produkter och material. Företaget återvinner och 
förädlar materiella resurser som blir till nya råvaror.  Företaget  
levererar till industrin över hela världen. 

Taina arbetar som specialist på avdelningen Design för 
återvinning på Stena recycling och hennes fokusområde är 
föreläsningar och demonteringsanalyser åt företag. Hon ger 
konkreta råd om hur återvinningen av produkter kan förbättras. 
Ett viktigt bidrag i hennes kunskapsförmedling  är att förklara 
hur produkternas hopsättning påverkar materialåtervinningen. 
Eftersom Taina arbetar inom återvinning fanns det en stor 
relevans i att intervjua och samtala med henne. Hon hade 
många intressanta aspekter, och lärde mig om såväl praktiska 
delar i en återvinningsprocess  som samspelet mellan företag 
och återvinning. Några av de mest relevanta och användbara 
punkterna från mina samtal med Taina, som jag importerar till 
mitt  projekt redovisas nedan.  

- Företag ställer i regel stora krav på kvaliteten på återvunnet 
material och såsom en samtida materialåtervinningen går till  
är det svårt att säkerställa de efterfrågade  kvalitetsaspekterna. 
En viktig anledning är att många av de produkter som 
återvinns är sammansatta med antingen flera olika material 
eller består av blandningar av olika material. Detta försvårar 
fragmenteringprocessen och kan leda till att fel material 
hamnar i fel återvinningsprocess.

- För att kunna undvika tidigare förklarat problem är 
sammansättningsmetoder mellan material att föredra. 
Genom att tänka på vad som förväntas av produkten och hur 
den ska gå att plocka isär redan i inledningen av  processen, 
kan detta  bidra till högre kvalitet i det återvunna materialet  
och dessutom generera mindre arbetsinsats under en 
återvinningsprocess.

Taina Flink - Stena Recycling - Produkter som produceras idag är vanligen inte anpassade 
efter strukturer i samtida  återvinningssystem, vilket kan orsaka 
problem vid fragmenteringsprocessen. Det är därför viktigt att 
möjliggöra för förbättrad och mer effektiv återvinning redan i 
designprocessen. Det finns nämligen inte lika stor möjlighet för 
återvinningsystemen att anpassa sig till produkterna som det 
finns för produkterna att anpassas efter återvinningssystemet.  
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Företaget Materialbiblioteket utfört uppdrag åt industrier i 
Sverige och utomlands. Sedan  grundandet 2005 arrangerar 
de utbildningar och workshops åt skolor, organisationer och 
företag. Materialbiblioteket utför även materialresearch på 
hög strategisk nivå åt internationella företag. Björn Florman 
arbetar som Creative Project Manager på Materialbiblioteket. 
Han hjälper besökare genom att förmedla sina kunskaper om 
trender i samhället, han guidar kunder och andra intressenter 
till att välja material  efter deras behov. Han utbildar även  inom 
hållbarhetsperspektiv i materialen.  

Björn har alltså en stor kunskapsbank av material och om 
företags behov av råd kring material.  Att samtala med honom 
kändes som en viktigt del av mitt examensprojekt. Hans 
kunskap och intresse kring material ledde våra samtalen in till 
realistiska men även spekulativa resonemang om materialens 
framtid, framförallt plast. De punkter från samtalet som 
påverkat projektet mest redovisas nedan.  

- Miljövänliga material är en benämning som ofta används 
och som kan skapa förhoppningar på om att det är lösningen 
till världens klimatproblem. Det finns dock ingenting som 
kan kallas för ett miljövänligt material. Idag produceras mer 
produkter än vad som behövs, det är därför svårt att ersätta 
ett material mot ett annat och kalla det miljövänligt. Det 
handlar snarare om vilket material som belastar jorden mer 
eller mindre.

- Trots att allt fler blir medvetna om klimatets förändringar, 
så finns det fortfarande ett driv att tjäna pengar. Då fler 
konsumenter blivit medvetna om situationen är intresset för 
miljömärkta produkter större. Efterfrågan av miljövänligare 
material har därför blivit större hos företag av framförallt 
marknadsföringssyfte, dock är det väldigt lite “miljövänligt” 
material som behövs för att använda det i marknadsföring

Björn Florman - Materialbiblioteket och det behöver inte heller menas med att hela produkten 
genomsyras av miljövänligare material.

- En viktigt  fråga i plastindustrin är skillnaden mellan bioplaster 
och fossila plaster. Bioplaster är tillverkade av växter och djur 
som lever under den tiden vi lever. Förbränning av bioplaster 
och utsläppet av koldioxid går därför plus minus noll - växterna 
och djuren fångar in koldioxiden under vår tid och släpper 
även ifrån sig koldioxidet under förbränning i vår tid i form av 
bioplast. Fossila plaster består däremot av växter och djur som 
levde för flera hundra tusen år sedan. Förbränning av fossila 
plaster och utsläppet av koldioxid går därför bara plus eftersom 
växterna och djur fångade in koldioxid för fler hundra tusen år 
sen och släpper istället  ifrån sig koldioxidet när det förbränns i 
nutid. Det är därför viktigt att återanvända de fossila platserna 
innan förbränning, istället för att tillverka nytt.
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Emmy och Martin är industridesigners och äger företaget The 
Makery. De arbetar med klienter i olika designprojekt där fokus 
är formgivning tillsammans med användarupplevelser. Emmy 
och Martin är utbildade till industridesigners och äger en 
designbyrå. Deras perspektiv medförde att deras deltagande 
i projektet är viktigt. Det är relevant att få ett perspektiv från 
aktiva industridesigners, och hur de tänker och/eller arbetar 
med återvinning och hur de inkluderar aspekter om efterlivet 
för sina produkter. De mest intressanta punkterna från mina 
samtal med industridesigners Emmy och Martin från företaget 
The Makery är följande:

- Hållbarhet behöver inte  enbart handla om materialval 
eller möjligheten till att återvinna produkten. Om estetiken 
är väl genomarbetad kan det skapa mervärde och viljan att 
använda produkten längre. Omsorgen över formgivning  
och den faktiska hållbarheten i produkten kan även påverka 
konsumenten att välja denna produkt, istället för produkten 
bredvid som saknar dessa kvaliteter.

- Sammansättningsmetoder skulle kunna vara ett sätt att 
underlätta återvinningsprocessen. Men det viktiga är att 
vara medveten om att samma metod inte fungerar på alla 
produkter. Ett exempel skulle kunna vara produkter för 
småbarn. Om det skulle finnas en enkelhet i att plocka isär de 
olika delarna i produkten kan det bli problematiskt om delar 
lossnar och barnet tar skada.   

- Det är oundvikligt att inte prata om ekonomi i hållbarhetsfrågor. 
För designbyråer som arbetar mot ett större företag kan det 
vara betydligt svårare att påverka miljövänligare materialval 
eller sammansättningsmetoder. De klimatsmarta alternativen 
tenderar oftast att bli dyrare och mer tidskrävande och blir 
oftast därför nekade.

Emmy Larsson och Martin Birath - The Makery Emilie Forsmark - F.d student på industridesign, Konstfack.

Emilie tog sin kandidatexamen 2016 från Konstfack, 
Industridesign, med examensprojektet “Återvinst”.  Idag 
arbetar hon för ZoundIndustries som Industrial Designer 
Packaging. Som tidigare student på Konstfack och med ett 
intresse för hållbarhet och återvinning blev Emilie en viktig 
kontakt.  Hon delade med sig om hennes perspektiv på 
återvinningssystemet i Sverige och påpekade att det är en stor  
skillnad  att arbeta med hållbarhet under studierna jämfört 
med arbetslivet. Hon poängterade att det är lika viktig att 
fortsätta med dessa teman  efter utbildningen. Nedan följer 
flera insikter från samtalet med Emilie, som  varit till hjälp i 
mitt projekt, vilka sammanfattas nedan:

- Sveriges återvinningssystem har inte samma kapacitet och 
motsvarar inte den vilja till att återvinna, som finns bland 
befolkningen. En effekt blir att mycket av skräpet slängs 
felaktigt. Det finns många logistiska problem och olika aktörer 
med  olika ambitioner. En anledningen är bland annat att 
återvinningsbranschen inte är tillräckligt vinstgenererande, 
med effekten att relativt få företag investerar och verkar i detta 
ämnesfält. 

- Beroende på vad en producent  tillverkar finns varierande 
svårighetsgrader att använda miljövänliga material. Ett 
bord kan exempelvis utföras  enbart i trä vilket generell blir 
mer miljövänligt.  Men en elektronikprodukt, kräver den inte 
bara olika egenskaper av materialet, utan också fler typer av 
material.  
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Stockholm Vatten och Avfall AB är ett kommunalägt bolag, 
grundat redan 1860. Företagets uppdrag är bland annat att 
försörja invånarna i Stockholms kommun med dricksvatten 
samt att rena avloppsvattnet, så att vattenmiljön skyddas. David 
Dotzsky arbetar som handläggare på Stockholm Vatten och 
Avfall med fokus på avfall. David har insikter om Stockholms 
avfallshantering och återvinningssystem som alltså är av stort 
intresse för mig,  att få ta del av hans kunskaper till projektet. 
Flera insikter från samtalet med David har varit till hjälp i mitt 
projekt, vilka sammanfattas nedan: 

- Många av dagens produkter är dåligt anpassade efter Sveriges 
samtida återvinningssystem. Större delar av mjölkkartonger 
har till exempel plastkorkar. Mjölkkartonger som viks upp i 
kanten istället finns inte längre i lika stor utsträckning som 
förr. Ur miljöperspektiv är den sistnämnda mjölkkartongen 
en betydligt bättre lösning, då det inte blir problem med att 
material inte går att separera.

- En avgörande faktor varför till exempel företag byter från ett 
fungerande koncept i termer av återvinnings synpunkt, som 
att vika upp mjölkkartongen, är framförallt för att underlätta 
användandet för konsumenterna.

- Det finns ingen bra helhetslösning som underlättar 
återvinningssystemet. Stora delar av allt skräp som kommer in 
sorteras för hand, med hjälp av matningsband och maskiner. 
Det är dessutom väldigt kostsamt att materialåtervinna. 
Stockholm Stad betalar för att kunna återvinna det material 
som kommer in till stadens återvinningscentraler.

David Dotzsky - Stockholms Vatten och Avfall
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Under kursen Action and Failure, en kurs som föregick detta 
examensprojekt, byggde jag en extruderingsmaskin med hjälp 
av ett blueprint från Precious Plastic.13 En extruderingsmaskin 
möjliggör nedsmältning av plast som sedan pressas ut genom 
ett hål med förutbestämd storlek. I industriella sammanhang 
används en sådan maskin bland annat för att tillverka nytt 
filament, som kan användas  vid  3D-printning . I början 
av detta examensprojekt färdigställdes maskinen och den 
användes som ett verktyg för att öka förståelsen för olika 
plastvariationer. Jag fick  därmed en ökad förståelse  av hur 
en förenklad återvinnings- och tillverkningsprocess kan gå 
till. I det här projektet kommer maskinen dessutom användas 
som en manuell 3D-printer,  som maskin för att framställa mitt 
förslag samt kompletterande objekt till mitt designförslag.

4.2.2 Extruderingsmaskin  

13. Se länken med film för en utförlig beskrivning av hur extruderingsmaskin 
kan byggas, (https://preciousplastic.com/en/videos/build/extrusion.html) sedd 
2018.11.04

Bilder på exktruderingsmaskinen vid 
utställningen av projektet “Action 
and Failure”. tillverkad av Sarah 
Bredby  och visad på Konstfack, 
januari 2019.  
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Under en tre dagars workshop med min vän, Ina Johansson 
design student på HDK i Göteborg, undersökte och testades  
plast med hjälp av extruderingsmaskinen.  Maskinen hade inte 
tidigare blivit testad,  så vi inledde med att skapa förståelse 
om maskinen och hur den och plasten samarbetade/inte 
samarbetade. Förståelsen för de plaster vi testade ökade 
genom att bara försöka hitta rätt temperaturen för respektive 
plast. Dessutom fick jag en större förståelse av komplexiteten 
vid plaståtervinning. Uttrycken av test bitarna vi gjorde fann 
jag intressanta och ser potential i att försöka inkludera mer 
in i framställandet av prototyper i mitt designförslag i detta 
projekt.

4.2.3 Workshop

Workshop 1 - Test av extruderingsmaskiner och 
dess potential.

Elektronikboxen till all elektronik till extruderingsmaskinen. Även den måste 
följa mitt tema med att det ska gå att separera och laga. 

Bilder på när maskinen är igång och testas de första gångerna med olika plast.

Bilder på resultatet av workshopen, utförd i samarbete med Ina Johansson, 
design student vid HDK i Göteborg. Vi undersökte och testade  plast med 
hjälp av extruderingsmaskinen. 
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Jag gjorde en halvtimmes workshop med studenter 
på masternivå, årskurs 2, på industridesign, Konstfack. I 
workshopen fick de varsin elektronisk produkt , som de  ombads 
att montera ner. Workshopen genomfördes med mål om att 
uppmärksamma industridesign studenter om  komplexiteten 
i elektroniska produkter vid nedmontering. Jag ville  även bli 
inspirerad av hur andra industridesigners reflekterar kring 
sammansättningen av elektroniska produkter samt vad dom 
anser kan förbättras för att förenkla nedmonteringen. 

De fick två frågor de skulle svara på under workshopen: 

- Vad upplevde du enkelt/positivt med nedmonteringen? 
- Vad tycker du kan förbättras för enklare/bättre nedmontering? 

Workshop 2 - Gestaltumjam 

Före och efter bilder. Workshop med nedmontering av elektroniska 
produkter, med studenter på masternivå, årskurs 2 ,Industridesign, Konstfack. 

Resultat

Vad upplevde du enkelt/positivt med nedmonteringen? 
- Skört material vilket gjorde det enklare att krossa sönder 
delarna. 
- Det upplevdes väldigt roligt att få ta isär och utforska 
produkter.
- Om man hade haft mer tid och haft större fokus skulle det gå 
att hålla delarna relativt intakta så att man skulle kunna sätta 
ihop den igen. 
 
Vad tycker du kan förbättras för enklare/bättre nedmontering? 
- Inga skruvar. 
- Allt i ett material.
- Om skruvar “måste” användas bör det vara samma skruvar så 
man slipper flera olika bitsar. 
- Markeringar på de olika delarna för att vet vad som är vad och 
i vilken ordning man ska plocka isär produkten. 
- Våga visa funktionerna mer för konsumenten. 
Inget lim. 

Bilder från wokrshopen, vissa fick ta till med andra metoder, än att endast 
använda verktyg.
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Målet med denna workshop var att söka inspiration till nya 
sammansättningsmetoder i elektroniska produkter. Workshop 
3 ordnades för kandidatstudenter i årskurs 1 på Industridesign/
Konstfack . En viktig anledningen att inkludera dem var deras 
pågående kurs om cirkulär ekonomi/desig med fokus på DFD 
(Design For Disassembling). Målet var att finna ömsesidig 
inspiration. Varje student fick i uppgift att, med inspiration 
från enskilda sammansättningsmetoder, sätta samman fyra 
skivor av akrylplast. Sammansättningsmetod kunde var bland 
annat, tryckknappar, snörstopp, lego och spännband. 

Workshop 3  - Utforskande av sammansättningsmetoder

Bild på varje hög med akrylplastskivor och dess sammansättningsmetod 
innan workshopen, som ordnades för kandidatstudenter i årskurs 1 på 
Industridesign/Konstfack 

Variationen av förslag fick mig att inse att det förmodligen är 
bristen av kreativitet och investeringsvilja som driver företag 
att producera produkter med en negativ miljöpåverkan. 
Studenterna hade 45 minuter på sig att utföra uppgiften och 
ingen sammansättning var den andra lik. Det finns alltså hopp 
om bättre lösningar för framtiden. 

Bilder under workshopen. 

Fyra deltagares resultat. 
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För att begränsa projektet,  beslöt jag mig för att utgå från 
en elektronisk produkt. Jag valde därför ut nio elektroniska 
produkter som jag ansåg intressanta att arbeta vidare på. 
Följande produkter ingick i urvalet: strykjärn, hårfön, plattång, 
borrmaskin, elvisp, kaffemaskin, brödrost, vattenkokare och 
stavmixer. 

Därefter skrev jag ett formulär. Deltagarna, i form av studenter 
på konstfack, vänner och familj i olika åldrar, fick svara på hur 
ofta de använde respektive elektronisk produkt, detta med 
syfte att ytterligare smalna av urvalet till enbart en produkt.  
Ett annat syfte var att få ökad förståelse vilka av produkterna 
många har en relation till och skulle därmed öka intresset för 
mitt projekt. 

4.2.4 Val av elektronikprodukt - Kapsel-kaffemaskin

Pictogram som användes i formuläret.  

Av 159 personer var kaffemaskinen den produkt  de flesta 
använde. Hela 47% använde en kaffemaskin fem eller flera 
gånger i veckan. 

Resultatet från formuläret gav effekter. Jag valde att 
påbörja utforska kaffemaskiner och valde mer specifikt 
en typ av kaffemaskin:  kapsel- kaffemaskinen. Generellt 
kännetecknande för kapsel-kaffemaskiner är att de bland 
annat har en hanterbar storlek och anses lyxiga. Produkten 
intresserar mig då många är bekanta med kapsel-
kaffemaskinen samtidigt som jag anser att maskinerna i sin 
formgivning inte är tilltalande, vilket möjliggör förbättringar 
inom form också. Kapslarna i kaffemaskiner förespråkar inte 
cirkulär ekonomi vilket skapar en ironisk klang i projektet.  

Kapsel-kaffemaskinen, Caffitaly.
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För att förstå kapsel-kaffemaskinen köpte jag två begagnade 
kaffemaskiner från Caffitaly. Jag monterade ner en och insåg 
att maskinen var betydligt mer komplicerad uppbyggd än 
vad jag väntat mig. Den var sammansatt med en stor mängd  
skruvar och jag hade initialt svårt att förstå i vilken ordning 
som jag skulle ta isär delarna.  Flera delar skadades och en del 
gick sönder. Elektroniken klarade sig någorlunda intakt med 
endast små funktioner som enkelt kunde lagas. 

Jag beslöt mig för att montera ner min andra begagnade 
Caffitaly och med syfta att försöka ta tillvara den kunskapen 
som jag fått från det första försöket. Den här gången ville jag 
att elektroniken skulle förbli helt intakt. Det gick betydligt 
fortare den andra  gången eftersom jag visste vart tillverkaren 
hade gömt skruvar och vilka delar som gick att slita loss 
utan att elektroniken skulle gå sönder. Nedmonteringen 
var fortfarande svårare än vad jag hade föredragit, men 
elektroniken höll sig intakt. Båda försöken krävde   kraft, tid  
och  energi och att de skulle behövas två gånger så mycket 
av vardera för att dessutom få alla delar att sitta ihop igen, 
om det ens skulle vara möjligt. Jag kontrollerade elektroniken 
i den sistnämnda nedmonteringen och som tidigare nämnt 
höll sig allting intakt. Elektroniken fungerade till och med när 
kontakten var inkopplad i ett eluttag. 

4.3 Nedmontering av Kaffemaskinen.

Efter undersökandet av kaffemaskinerna drog jag slutsatsen att 
det inte är tillräckligt att förändra sammansättnigsmetoderna 
av de befintliga delarna. Produkten måste istället ha ett 
samspel mellan insidan (elektroniken) och utsidan (skalet) 
utan att  delarna nödvändigtvis behöver sitta ihop. Det skulle 
exempelvis kunna vara samma relation som en förpackning 
har till dess produkt. En stavmixer, som jag monterade isär 
tidigare, hade dessa kvaliteter. Elektroniken var formad 
efter skalet och satt fast mellan två delar som var skalet på 
stavmixern när man satte ihop dom. Stavmixern blev en 
inspiration till mitt fortsatta formsökande.  

Bilder på nedmonteringen av Caffitaly.

Stavmixern som inspirerade mig till att fokusera 
på både insida och utsida.
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Utifrån det här,  då sammansättningen av stavmixern gav mig 
inspiration till att fokusera på både insida och utsida, insåg jag 
dessutom att den sammansättningsmetod som jag senare 
kommer presentera inte nödvändigtvis behöver fungera 
på någon annan produkt än just i det designförslag som 
utvecklas i detta examensprojekt. Vanligtvis är alla produkter 
“individuella” (även om de kan tillverkas i massupplaga)
och kräver vissa egenskaper som gör att formgivningen och 
sammansättningen måste anpassas, speciellt om hänsyn tas 
till miljöaspekter.
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Det kändes viktigt för mig att komma vidare med 
formgivningsprocessen och ta tillvara på all information, 
inspiration och undersökningar som gjorts hittills i processen. 
En metod att börja formge var att använda checklistan “design 
for disassembly” också kallad “DFD”. Denna checklista har 
varit till stor hjälp, en checklista som är framtagen av Ellen 
Macarthur Foundation som  grundades  2010, med syfte att 
öka takten mot en cirkulär ekonomi. Checklistan delger förslag 
i form utav frågeställningar, utgångspunkter  och strategier  
vid framställandet  av  en ny produkt, som ska vara bättre 
anpassad för materialåtervinning. 

Nedan är ett utdrag från den checklistan. 

4.4 Design for disassembly (DFD) - en metod att 
börja formge

Jag valde ut några av frågorna som jag anser passande  för 
mitt  projekt: “Simple structure and form”, “Requires only few 
standard tool to disassemble”, “minimun number and types 
of fasteners”, “one fastener holds multiple parts” och “Access 
fasteners on the same axis” 

Med dessa frågor/strategier som utgångspunkter och 
en samling av estetiska referenser, gick jag vidare in i 
fomgivningsprocessen som bestod av fyra steg. 

- Steg 1: Fokus var att komma upp i större skala och anpassa 
förslagen efter storleken på kaffemaskinens elektronik. 

- Steg 2: Fokus på att formsöka fram ett mer djupgående 
alternativ till sammansättningsmetoder, detta med inspiration 
från steg 1. 

- Steg 3: En vidareutveckling av steg 1 och steg 2 där jag valt 
ut de alternativen jag ansåg mest relevanta, intressanta och 
inspirerande  att arbeta vidare med.
 
- Steg 4: Materialval. 
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Referenser till ett klokare förhållningssätt till konsumtion och 
återvinning är något som man kan höra om varje dag, iallafall 
om man är mitt i ett projekt med hållbarhetsperpektiv. Jag 
snappar upp en mängd aspekter som på något vis kan relateras 
till mitt projekt. Även analyser av andra produkter och verk, 
som jag kommer i kontakt med, gör att jag ställer frågorna: 
“Undra om uttrycket eller funktionen av den produkten skulle 
gå att applicera som en sammansättningsmetod på min 
produkt?” eller “Undra hur den ser ut på insidan?”. Det banala 
med att spagetti och korv fått mig att testa hur en form går 
igenom den andra och blir något tillsammans  beskriver hur 
djupt  fokuserad jag varit i detta projekt . 

Förutom korv och spagetti finns det andra produkter och 
verk som har inspirerat mig i min formgivningsprocess. 
Stora delar av dessa har kommit från förpackningar och hur 
de samtidigt  interagerar med innehållet.  Två exemplen 
är Butter Plus av Marta Suslow och Mara Holterdof eller 
Matthew Blick förpackning för Edward Bulmer. Likaså har 
grafiska element och kompositioner har inspirerat mig i min 
formgivningsprocess, såsom Urban Shapes av Nortstudio 
och den tidigare Konstfacksstudenten Emma Brålanders 
examensarbete, Färg, Illustration och komposition från 2017 
har gjort att jag experimenterat med nivåer, färger, volymer, 
relationer och storlekar. Andra produkter och konstruktioner 
har också haft betydelse för bland annat funktioner  i mitt 
desingförslag. Stockholm Stadsbibliotek, denna  ikoniska, ja 
världsberömda  byggnad av arkitekt Erik Gunnar Asplund,  
inspirerade mig bland annat till hur alla böcker illustrativt bär 
upp byggnaden.  Det klassiska spelet Tetris inspirerade likaså,  
Spelet skapades av Alekséj Leonidovitj och gavs ursprungligen 
ut 1984 och Tetris blev snart ett av de mest sålda spelen i 
historien. Det bygger på idén, som förövrigt är baserat på ett 
olösligt matematiskt problem, att successivt bygga upp en 
vägg av olika former och färger. 14

4.5 Estetiska referenser

14. På nästkommande sidor i denna rapport återfinns ett antal designreferenser 
som på olika sätt inspirerat mig i mitt form- och gestaltningsarbete. 
Om Erik Gunnar Asplund och Stockholm Stadsbibliotek från 1928, se bland annat 
Sven Ivar Lind & Kjell Ödeen, (red.) Gunnar Asplund : Arkitekt: 1886-1940: Ritningar, 
skisser och fotografier. Stockholm (1943). Om Marta Suslow och Mara Holterdof  och 
förpackningen Butter Plus, se mer på hemsidan  https://www.packagingoftheworld.
com/2015/07/butter-plus.html. Om Matthew Blick och förpackningen Pots of paint 
för Edward Bulmer, se mer på bloggen https://retaildesignblog.net/2015/12/14/pots-
of-paint-sustainable-packaging-by-matthew-blick/. Om Joyce Lin och Exploded 
chair, se hemsidan http://joyce-lin.com/exploded-chair. Om Louis Weisdorf och 
GUBI - Multi-Lite, se mer på https://www.gubi.com/louis-weisdorf . Om Amanda 
Miles och Niche Tea, se mer på hemsidan https://www.thenicheco.com/about/. 
Om NortStudio och Urban Shapes, se mer på https://www.nortstudio.be/work/
bench-urban-shapes/. Om Scott Allen Hill och den grafiska designen för OH 
beautiful BEER, se mer på hemsidan https://www.ohbeautifulbeer.com/2016/02/
design-brawl/. Emma Brålander och Färg, Illustration och kompososition, se mer 
på examensportalen http://konstfack.diva-portal.org/smash/get/diva2:1111353/
FULLTEXT01.pdf. Om Aleksej Leonidovitj Pázjitnov och Tetris, se mer på 
dokumentären, The Story of Tetris | Gaming Historian, skriven och producerad 
av Norman Caruso. Om Kajsa och Nisse Strinning och klassikern ,Stringhylla, se 
bland annat boken,  String Pocket av Rebecka Tarschys, utgiven år 2010.  Om Per B. 
Sundberg och Bordslampa, se mer på hemsidan http://gallerikamras.se/mer/Per-B-
Sundberg.

Referenser till ett klokare förhållningssätt till konsumtion och 
återvinning är något som man kan höra om varje dag, iallafall 
om man är mitt i ett projekt med hållbarhetsperpektiv. Jag 
snappar upp en mängd aspekter som på något vis kan relateras 
till mitt projekt. Även analyser av andra produkter och verk, 
som jag kommer i kontakt med, gör att jag ställer frågorna: 
“Undra om uttrycket eller funktionen av den produkten skulle 
gå att applicera som en sammansättningsmetod på min 
produkt?” eller “Undra hur den ser ut på insidan?”. Det banala 
med att spagetti och korv fått mig att testa hur en form går 
igenom den andra och blir något tillsammans  beskriver hur 
djupt  fokuserad jag varit i detta projekt . 
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Korv och spagetti. Marta Suslow och Mara Holterdof 
Butter Plus 2015 

Matthew Blick, studentprojekt, Pots of 
paint för Edward Bulmer 2015.

Amanda Miles, 
Niche Tea, 
2015.

Scott Allen Hill, grafisk design 
till, OH beautiful BEER, 2016.

Emma Brålander, Färg, Illustration 
och komposition, 2017 

Aleksej Leonidovitj 
Pázjitnov, Tetris, 1984

 Joyce Lin, Exploded 
chair, 2016

Louis Weisdorf GUBI - Multi-Lite, 1972.  NortStudio, Urban 
Shapes, 2018

String Furniture grundad 1949 av 
Kajsa och Nisse strinning, Stringhylla. 

Erik Gunnar Asplund, Stockholm Stadsbibliotek, 
1928.

Per B. Sundberg, Bordslampa, 
2004, utförd i limiterad 
upplaga av Orrefors
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Vad är egentligen framsida och baksida? Den här modellen 
möjliggör till att snurra platån så att elektroniken som vanligtvis 
är på insidan blottas genom en enkel rotation. 

4.6  Formgivning i fysiska material

Steg 1: Fokus-  att komma upp i större skala och anpassa 
förslagen efter storleken på kaffemaskinens elektronik.

Den här modellen är uppdelad så att varje cylinder är bärare 
till en elektronikdel som är öppningsbar, vilket man kan se på 
bild 2. Tanken är att varje del skruvas fast i den andra med hjälp 
av gängor på vardera del för att alla delar ska hållas stängda.  

Modell Cylindern: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack v.t 2019. 

Modell Kikaren: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack v.t 2019

Varje kub i den här modellen är skalet till de olika 
komponenterna i kaffemaskinen. Det som får allt att sitta 
samman är den flexibla cylindern mellan varje del. Tanken är 
att  användaren trycker ihop cylindern och stoppar in den i 
öppningarna och släpper den. Det   resulterar i att cylindern  
spänstar tillbaka och skapar ett tryck mot väggarna som håller 
delarna på plats.

Inget projekt går utan en box, så, här är den. Alla ytor och plan 
går att ta bort, man börjar med att ta loss ytterskalet från taket 
sedan är det bara att dra runt skalet så att insidan blottas och 
hyllorna kan tas ut.  

Modell Spaceship: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack v.t 2019

Modell Boxen: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack v.t 2019
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I den här modellen och i de tre nästkommande modellerna  
har jag fokuserat på insidan och montering av elektroniken. 
Modell Träet visar att varje komponent har sin egna betydelse. 
Modellen är därför uppbyggd med stolpar som har olika snitt 
som underlättar  för att själv kunna bestämma komposition. 

Med modell Spindelnät är tanken att hela kaffemaskinens 
insida består av trådar som man sedan använder för att 
“klämma” in elektroniken. När allt behöver tas ut och återvinna 
finns det flärpar på utsidan som håller fast alla trådar som man 
då klickar upp. Funktion är inspirerad av ett spännband.  

Modell Träet: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack v.t 2019

Modell Spindelnät: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack v.t 2019

Modell Hängmatta fungera på samma sätt som modell  
spindelnät, men där två breda gummiband klämmer 
elektroniken.

Med modell Kokong vill jag uppmärksamma 
omhändertagandet av elektroniken och hur det skulle 
kunna vara möjligt att använda  textila eller mjuka material i 
elektroniska produkter. Kan avlägsnandet från de hårda ytorna 
gör att den håller längre? 

Modell Hängmatta: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack v.t 
2019

Modell Kokong: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack v.t 2019
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Tanken med modell Kupol är att det ska vara enkelt att 
synliggöra insidan genom att dra tillbaka och samla ihop 
väggarna på en sida. 

Steg 2: Fokus - formsöka fram ett mer djupgående alternativ 
till sammansättningsmetoder, detta med inspiration från 
steg 1.

En del håller ihop flera delar. 

Sammansättning Kupol: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack 
v.t 2019

Sammansättning Patch: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack 
v.t 2019

Här gör varje liten del sitt för att få allt att sitta ihop. Tanken 
med modell Hårnål är att en sida har ett stort hål som det går 
att passa in den andra sidan. Den andra sidan har fyra mindre 
hål som man sticker igenom med en hårnåls liknande del. När 
man tar bort hårnåls delarna så är det enkelt att plocka isär allt 
utan större besvärlighet. 

Den här sammansättningen visar på hur enkelt det kan vara 
att använda en del att sätta ihop en annan utan att egentligen 
sätta fast dom i varandra. 

Sammansättning Hårnål: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack 
v.t 2019

Sammansättning Pinnen 1. och Pinne 2: Prototyp/formsökande av Sarah 
Bredby, Konstfack v.t 2019

Pinnen 1. 

Pinnen 2. 
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Slide är uppbyggd på det sättet där pinnarna är en ställning/
räls som väggarna sedan kan glida fram och tillbaka på, 
antingen väljer man att ha helt stängt eller öppnar upp för att 
komma in till insidan.

Stapelbar innebär att grundformen består av pelare som man 
sedan staplar på väggar och olika hyllplan för elektroniken.

Sammansättning Stapelbar: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, 
Konstfack v.t 2019

Sammansättning Slide: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack v.t 
2019

Kramgo för samman två del genom en extra del som “kramar 
om” de två delarna.

På sammansättningen Knit it är tanken att en struktur 
agerar som upphängningsanordningar för textilier, vilket kan 
möjliggöra enklare framkomlighet till insidan.

Sammansättning Kramgo: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack 
v.t 2019

Sammansättning Knit it: Prototyp/formsökande av Sarah Bredby, Konstfack 
v.t 2019
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Jag valde att fortsätta arbetet med Cylindern, Träet och 
Stapelbar. Cylindern för sin form och rotations möjligheter. 
Träet för sin eftertanke om insidan av elektroniska produkter 
men även för hur den förhöjer och sätter värde på varje enskild 
del av elektroniken. Stapelbar för sin enkelhet i att skapa en 
form och hållfasthet utifrån en grundstruktur av stolpar som 
man sedan staplar komponenterna på. De tre tillsammans 
hade dessutom potential att integreras med varandra och 
samtidigt skapa en stor variation av uttryck. 

Av dessa tre blev Stapelbar den centrala modellen för 
fortsatt formsökande eftersom stapelbarheten utgjorde 
grundstrukturen för kaffemaskinen. För att förtydliga 
hur Stapelbar´s egenskaper fungerade gjorde jag en 
funktionell modell i 3D-modelleringsprogrammet Rhino, 
med en slumpmässig form. I modellen kom jag fram till att 
grundstrukturen skulle bestå av en platå, som representera 
kaffemaskinens botten, och nio stolpar, som representera 
byggnadskonstruktionen för resterande komponenter. 

Steg 3: En vidareutveckling av steg 1 och steg 2 där jag valt 
ut de alternativen som ansågs relevanta, intressanta och 
inspirerande att arbeta vidare med. steg 1.

Dessa komponenter fick namnen väggar och nivåer, där 
väggarna representerar skalet men även skyddar elektroniken 
och nivåerna representerar hyllorna för elektronikens 
respektive plats inne i kaffemaskinen.

Stapelbar´s funktioner applicerades sedan på Cylindern´s 
form och tog inspiration från Träet´s nivåer. Nedan visas hur 
kombinationen av alla tre blev.

Kombinationsmodell av Stapelbar, Cylindern 
och Träet.

Funktionell modell 
utförd i Rhino.

Väggarnas vertikala stapling och nivåernas horisontella 
stapling har en viktig funktion i sammansättningen då allt 
tillsammans med grundstrukturen skapar en stabilitet. 
Förutom att väggarna hjälper till med stabiliteten är dess 
estetiska uttryck en central uppgift. Därför formgav jag några 
exempel på variation av uttryck av väggarna. Några exemplen 
på dessa väggar kan ni se nedan. Nr. 1 och nr.4 kommer vara 
dom som inspirerade mest till det slutliga designförslaget.
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Även om projektets syfte är att möjliggöra separation av 
material för att öka materialåtervinningen av elektroniska 
produkter så har jag även valt att lägga vikt i materialvalen. 
Anledningen till det är för att påvisa att en cirkulär anpassad 
elektronisk produkt fortfarande kan ha samma materiella 
uttryck som en icke cirkulär anpassad elektronisk produkt. 
Dessutom visa på möjligheten att använda sig av återvunnet 
plast i elektroniska produkter men också  visa vilka estetiska 
fördelar återvunnen plast kan ha. Det första förslag tillverkades 
därför i svart glansigt akrylplast som ska representera den 
ursprungliga svart/glansiga plasten som återfinns i många 
samtida kaffemaskiner.

Steg 4: Materialval

Nedmontering och kartläggning av alla delar i 
det första förslaget.

Första modellen i svart/
glansig akrylplast.

Det andra förslaget, som senare blev det slutliga 
designförslaget, tillverkades i svart/glansig akrylplast med en 
kontrast av en färgstark återvunnen PP-plast.

I en vidareutveckling ser jag potential i att utmana plasten som 
materialval i kaffemaskinen. Genom att analysera plastens 
egenskaper i vald elektronik produkt kan materialvalen bli 
annorlunda. Vissa delar som tidigare varit plast skulle kanske 
kunna bytas ut mot ett vist träslag då dess egenskaper visar 
sig är detsamma som plastens.
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5. Designförslag Mitt designförslag blev en kaffemaskinen. Kaffemaskinen 
är en kombination av tre sammansättningsmetoderna som 
framkommit under min designprocess: cylinder, träet och 
stapelbar. Kaffemaskinen består av en grundstomme som 
sedan staplar kaffemaskinens yttre och inre väggar samt 
elektroniken och olika nivåer. För att enklare få tillgång till 
insidan och elektroniken går det att snurra kaffemaskinen så 
att insidan bli utsidan. Tillsammans skapar de en kaffemaskin 
som möjliggör enklare återvinning och reparation av alla olika 
delar utan skruvar och lim. Kaffemaskinen är utförd i svart/
glansig akrylplast och flerfärgad återvunnen PP-plast. 

Nedan illustreras hur grundstrukturen ser ut och hur man 
sedan bygger på kaffemaskinens komponenter.
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Här visas hur man även kan snurra fram insidan.
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Vårutställningen på Konstfack vårterminen 2019 blev sista 
delen av projektet .To Be Continued. Fokus i utställningen var att  
synliggöra och åstadkomma en gemensam nämnare mellan 
projektet och utställningen. Därför formgav  jag utställning 
som en slags uppförstoring av mitt designförslag och den 
mest centrala sammansättningsmetoden, med stolpar och 
väggar. Färgerna i olika nyanser av grått syftade till att lyfta 
fram mitt designförslag och dess färger. Jag valde dessutom 
att visa en stop-motion film för att förtydliga designförslaget. 

Responsen av besökarna blev inte som jag föreställt mig. Många 
förstod inte att jag tillverkat kaffemaskin själv utan endast bytt 
ut materialet på en befintlig kaffemaskin till återvunnen  plast. 
När jag däremot förklarade projektet för besökare blev flera 
intresserade och positivt överraskade över hur stor påverkan 
kan vara genom att ändra den mentala inställningen till hur 
man använder designmetoder. Om jag hade förändrat något 
i utställningen för att förtydliga projektet hade jag valt att 
placera en underrubrik vid rubriken och även placera en rubrik 
över min förklarande text på väggen.  

6. Vårutställning, Konstfack 
vårterminen 2019

Överblick av utställningen.

Detaljbild av informationsbordet med 
plasttester och visitkort.

En temporär uppställning i utställningen för 
att visa sambandet mellan kaffemaskinens 
stolpar gentemot utställningens genom 
skuggspelet på väggen.

Nedmontering och 
sortering av materialet från 
utställningen.
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Plast har länge haft en positiv inverkan på världens och 
mänslighetens utveckling. Det är mycket som inte skulle 
kunna göras idag utan plats. I vissa sammanhang kan plasten 
till och med vara till hjälp att minska miljöpåverkan. Inplastad 
mat kan till exempel förlänga hållbarheten på mat och därmed 
minska matsvinnet. Nu vet vi dock att plasten är ett växande 
miljöproblem och det är nu vi måste börja göra konkreta 
förändringar i hur vi tillverkar och använder plast. 

I mitt examensprojekt .To Be Continued, har jag betonat mitt 
eget ansvar som blivande industridesigner och hur jag kan ha 
en positiv miljöpåverkan när jag blir yrkesaktiv. Projektet har 
därför handlat om elektroniska produkter och möjligheterna 
att återvinna materialet de består av vilket stora delar är plast. 
Min frågeställning har varit:

- Hur kan jag som industridesigner bidra till att öka 
materialåtervinningen i elektroniska produkter med hjälp av  
smartare sammansättningsmetoder och formgivning?

I mitt designförslag visar jag ett exempel på hur en 
kaffemaskin kan se ut och fungera med anpassade 
sammansättningsmetoder och återvunnen plast. Jag anser 
att i det projekt och designförslag jag presenterar finns det 
möjligheter att påverka materialåtervinningen av elektroniska 
produkter med hjälp av smartare sammansättningsmetoder 
och formgivning. Under projektet har jag kommit till insikt 
med att klassiska designmetoder bland annat workshops, 
brainstorming, co-creation och reserch går att applicera 
på vilket projekt som helst. Skillnaden är vilket perspektiv 
industridesignen i fråga vill inkludera i designmetoderna. 

7. Summering och reflektion I det här projektet valde jag att utmana gamla perspektiv med 
ett cirkulärt perspektiv. Slutsatsen är att industridesigners kan 
påverka produktens cirkularitet om även perspektivet ändras.  
För min egna del ser jag det som en lustfylld utmaning genom 
att försöka förändra hur vi kan både formge en cirkulär och 
estetisk tilltalande produkt.   

Tidigt i projektet förstod jag därför att det inte finns en 
sammansättningsmetod för alla produkter för att utfallet ska 
bli cirkulärt och miljövänligt. Varje enskild produkts egenskaper 
måste analyseras och därefter anpassad sammansättningen 
efter produktens egenskaper och komponenter.  

Vid en vidareutveckling av projektet hade jag ifrågasatt 
återvinningssystemet och producentansvaret. Hur kommer 
det sig att konsumenter har så svårt att återvinna elektroniska 
produkter på samma tillvägagångssätt som sortering och 
återvinning av tidningar och förpackningar i FTI:s containrar? 
En intressant vidareutveckling av projeket hade därför kunnat 
visat på hur man istället ser kaffemaskinens väggar och 
grundstomme som en förpackning av elektroniken. Vilket 
medför att konsumenten har rätt till att slänga allt förutom 
själva produkten, alltså elektroniken, i återvinningskärlen. 

Det hade även varit intressant att utveckla kaffemaskinen 
till en fördel för konsumenter och elektronikföretag där 
sammansättningsmetoden inte enbart innebär lättare 
materialåtervinning utan estetiska och serviceinriktade 
fördelar. Eftersom delarna är lätta att separera skulle 
konsumenten kunna välja färger eller byta ut delar efter eget 
smak och tycke medan företaget kan se mervärde i att sälja 
extradelar.  
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