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1 Sammanfattning
Miljöfrågor blir allt viktigare i vårt samhälle och att återvinna har aldrig varit så viktigt som
nu. En viktig del av miljöfrågan är återvinning. För att kunna återvinna mer och bättre så
investerar kommunerna allt mer för att få hushållen att källsortera mer regelbundet och på rätt
sätt.
Målet med projektet har varit att utveckla en källsorteringsstation som ska gynna och
underlätta för hushållen vid källsortering. Genom nära kontakt med Halmstad Energi och
Miljö och marknadsundersökningar gentemot hushållen har en källsorteringsstation för
hemmen tagits fram. ModBin är ett projekt med många potentiella intressenter och ett
framtida samarbete med kommuner och återförsäljare runt om i Sverige ligger inte långt bort.
Genom att studera och konversera med experter inom området har vi tagit fram en
källsorteringsstation som skiljer sig från nuvarande lösningar genom att ge användaren utefter
sina egna behov möjlighet att skapa sin egen station under diskbänken och samtidigt gömma
soppåsarnas kanter, som sticker ut runt andra soptunnor.
Vårt koncept illustreras på vår hemsida modbin.se och är i stora drag redo för att säljas både
till kund och återförsäljare. Om även ett samarbete med kommuner runt om i Sverige kan
knytas så ser ModBin ut att gå en spännande framtid till mötes.
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2 Abstract
Environmental issues are becoming increasingly important in our society and recycling has
never been as important as now. An important part of the environmental issue is recycling. In
order to recycle more and better, the counties in Sweden are investing more money to get
households to sort their waste property and regularly.
The aim of the project has been to develop a sorting station that will benefit and facilitate
households need for recycling. Through close contact with Halmstad Energy and
Environment and with market research towards households, a sorting station for the home has
been developed.
ModBin is a project with many potential stakeholders and future cooperation’s with counties
and retailers around Sweden.
By studying and discussing with experts in the area, we have developed a sorting station that
differs from current solutions by giving the user the opportunity to create their own station
according to their own needs under their kitchen counter. ModBin hides the edges of your
plastic waste bags to give you a more organized sorting station, and the color-coded rings on
each bin helps the user sort right.
Our concept is illustrated on our website modbin.se and is almost ready for sale to both
customers and the retailers. If we can get a cooperation with more counties around Sweden,
ModBin looks forward to meeting an exciting future.
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5 Inledning
5.1 Bakgrund
En ny lag trädde i kraft 2002 i Sverige, där fastslogs det att hushåll är skyldiga att källsortera
sitt avfall. Sverige är idag ett föregångsland inom återvinning men trots detta är det många
hushåll som fortfarande inte källsorterar och därigenom inte följer lagen (Johansson, 2006).
Projektet startades då projektmedlemmarna vid en brainstorming session upptäckte att
källsortering av avfall i Halmstad kommun inte nådde upp till den standard som förväntas av
en svensk storkommun. Gruppen upptäckte att det inte fanns något smidigt sätt att sortera
framförallt matavfall i hemmet. Detta skulle visa sig vara en korrekt uppfattning. Enligt
Avfall Sveriges undersökning 2015 angående sortering av matavfall så är andelen hushåll som
källsorterar matavfall i Halmstad kommun 0–5 % och andelen uppkommet matavfall som
återvinns biologiskt 15% (Avfall Sverige, 2015)
Halmstads återvinning sköts av HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) som ägs av Halmstad
kommun. Gruppen bokade in ett möte med verksamhetschef, John Eriksson, för avfall och
återvinning på HEM och det visade sig att de var upplysta om problemet och redan var på god
väg att bygga en optisk sorteringsanläggning som ska sortera matavfall i kommunen
framöver. Deras planer i nuläget var att allt skulle vara klart för användning i slutet på 2017.
(Eriksson, 2016)
Efter att ha besökt återvinningsmässan på Elmia i Jönköping och konverserat med
branschorganisationen Karin Jönsson på Avfall Sverige så fick vi reda på att de efterfrågar en
källsorteringsstation för hemmens förvarningssystem. Detta pekar på att dagens lösningar inte
är tillräckligt effektiva.
Dessa faktorer blev startskottet för projektet, ModBin.

5.2 Problembeskrivning
Brist på källsorteringsstation i hemmet som uppmuntrar användaren till att källsortera.
Dagens lösningar för sortering av avfall under diskbänken är konstruerade på ett sätt som gör
det svårt att organisera sina soptunnor till en enhetlig sorteringsstation. Det finns
sorteringslösningar som erbjuder en komplett sorteringsstation att montera under diskbänken.
Problemet med dessa är att de är svåra att installera och soptunnorna är inte underhållsmässigt
anpassade, de är svåra att rengöra och byte av påse försvåras när soptunnorna sitter tätt mot
varandra. Idag finns ingen produkt som erbjuder en sorteringsstation under diskbänken som
på ett tydligt sätt hjälper dig att sortera rätt avfall i rätt behållare. Se Bilaga 1 (för nuvarande
lösningar).
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5.3 Effektmål
Detta examensarbete syftar till att skapa en produkt som förenklar och förbättrar källsortering
i hemmet. På sikt är förhoppningen att produkten kan uppmuntra fler hushåll att källsortera
mer då mellanförvaringen i hushållen inte längre utgör ett problem.

5.4 Projektmål
En färdig prototyp ska tas fram med tillhörande underlag för att påbörja produktion av
produkten samt underlag för att marknadsföra produkten i form av en webbsida. Produkten
ska vara anpassad till utrymmet under diskbänken och ska kunna modifieras genom egna
önskemål. Enheterna som utgör modulen ska ta så lite plats som möjligt, vara lätt att rengöra
och ha en enkel men unik design. Produkten ska kunna fraktas på ett smidigt sätt och ta så lite
plats som möjligt tills man väljer att montera ihop den under diskbänken.

5.5 Avgränsningar
Projektet syftar till att behandla källsorteringsstationer lämpade för hemmet och under
diskbänken i köket. Stationen anpassas för inomhusbruk i bostäder. Prototypen ska endast
visualisera projektets funktioner och inte produceras med teoretisk produktionsmetod om inte
budgeten håller för detta.

5.6 Affärsidé
En innovativ & smart källsorteringsstation för sopor i hemmet
I dagens samhälle gynnas miljötänk, man ska återvinna och man ska återvinna på rätt sätt.
ModBins affärsidé är att på ett enkelt sätt underlätta sophanteringen för användaren i hemmet
men även för företaget som har hand om sophanteringen. Genom att erbjuda en
källsorteringsstation som uppmuntrar användaren till att sortera vill ModBin öka antalet
personer som källsorterar hemma.
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6 Metoder
6.1 Idégenerering
6.1.1 Brainstorming
Brainstorming är en metod för problemlösning och för att på ett effektivt sätt komma på nya
idéer. Här skriver gruppens medlemmar ner idéer under ett tidsintervall som sedan
sammanställs i olika huvudgrupper. Dessa diskuteras sedan för att identifiera en eller flera
idéer att vidareutveckla och bearbeta. (Holmdahl, 2010)
Gruppen använder sig av brainstorming under den inledande idégenereringsfasen för att få en
överblick över hur berörda problem kunde lösas genom produktutveckling.
6.1.2 DPD
Förändringar av produkten kommer att ske under projektets gång och gruppen har därför
identifierat Dynamic Product Development (DPD) som metod för projektet. Fördelen med
DPD till skillnad från andra metoder såsom exempelvis Stage gate-metoden är att man inte
binder sig vid en kravspecifikation vilket gör att man kan vara mer flexibel under projektets
gång och anpassa sig till förändringar som uppstår (Ottosson, 2004). Uppdelningen av arbete
kommer att ske löpande under projektets gång då problem uppkommer.
Under projektets gång har gruppmedlemmarna tagit till sig ny kunskap och med hjälp av DPD
kunnat anpassa planering och arbete utefter detta.
6.1.3 BAD-PAD-MAD
Brain Aided Design, Pencil Aided Design och Model Aided design är grundstenarna i denna
modell.
• BAD handlar om att tänka ut lösningar i huvudet. Oftast handlar det om abstrakta
lösningar eller idéer som inte är tillräckligt genomtänka för att utföra skisser på.
Gruppen har använt sig av BAD flitigt under projektets gång.
• PAD handlar om att skissa det man tänkt ut i BAD. Skisserna kan vara allt från enkla
blyertsskisser till avancerade CAD-modeller.
• MAD handlar om att ta fram en fungerande prototyp till sin idé. Gruppen har under
projektets gång tagit fram ett flertal prototyper. (Holmdahl, 2010)

6.2 Verktyg
6.2.1 SWOT
SWOT analysen används för att få en snabb och konkret överblick över projektets framtida
styrkor, möjligheter, hot & svagheter. Både internt och externt (Bokförlaget Redaktionen,
2016).
6.2.2 Gantt-schema
Ett Gantt-schema, heter på engelska Gantt chart, är en typ av flödesschema som används i
projektledning för att beskriva olika faser. Det är en grafisk illustration av projektets fortgång
och visar beroenden mellan olika projektdelar eller –faser. Gruppen valde tidigt att göra upp
ett gannt-schema då tidsaspekten är en vital del av projektplaneringen. (Bengtsson, 2016)
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6.2.3 FMEA
Projektet använder sig av en feleffektanalys även kallad FMEA, i syfte att lyfta fram felrisker
och bedöma dessa för att kunna prioritera förebyggande åtgärder. FMEA-metoden ger ett
systematiskt arbetssätt i grupp som objektivt värderar risker som kan tänkas förekomma hos
en konstruktion eller en process. (Stamatis, 2003)
6.2.4 Parvis jämförelse
När en del i utvecklingsprocessen resulterar i att fler än en lösning finns för problemet eller
lösningar som kan uppfattas likvärdiga, kan man med hjälp av Pughs-matris rangordna
lösningarna mot varandra. (Holmdahl, 2010) På så sätt tas den bästa lösningen fram i en
parvis jämförelse.

6.3 Affärsutveckling
6.3.1 Business Model Canvas
Till ett komplement till vår affärsplan har en Business Model Canvas (BMC) använts. På så
sätt kan man på ett överskådligt sätt dokumentera projektets affärsidé. I modellen redogörs,
produktvärde, infrastruktur, kunder och finanser för ModBin. (Osterwalder, 2010)
6.3.2 Lean startup
Genom ett parallellt projekt i Lean Production, så lästes boken The Lean Startup. I boken
behandlas vanliga fallgropar vid start-up verksamheter och hur man på bästa sätt undviker
dessa genom att använda sig utav metoden ”Lean startup” som beskrivs utförligt i boken.
Metoden bygger på att optimera de resurser som finns på ett så effektivt sätt som möjligt.
Detta för att minimera behov av kapital samtidigt som en produkt tas fram till användaren.
Det viktigaste är inte att ta fram en stabil och perfekt produkt direkt utan istället ta fram en
tillräckligt bra produkt för att få återkoppling på produkten. (Ries, 2012)
6.3.3 Affärsplan
En tydlig affärsplan ligger till grund för att projektet ska nå sin uttänkta kund och marknad.
Affärsplanen är även viktigt vid de investeringar, samarbeten och lanseringar som inleds
under projektets gång. Inte minst är den ett bra verktyg för ledningsgruppen i projektet,
ModBin, då otydligheter och andra strategiska luckor upptäcks när tänkta idéer överförs till
papper. (Kotler, 2013)
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7 Referensram
7.1 Återvinning, en viktig klimatåtgärd
Idag står världen inför stora utmaningar när det gäller avfallshantering. Nyttjandet av
naturresurser sker i en så hög takt att jorden inte hinner med utvecklingen av detta.
Resursanvändningen av jordens råvaror sker i 50% för hög takt för att jorden ska kunna
återhämta sig. Detta innebär enligt (WWF - Världsnaturfonden, 2016) att tillgången på
naturresurser på sikt kommer sina. Det är därför viktigt att människan idag förutom att minska
konsumerandet av naturens resurser, också börjar hushålla med resurserna genom att ta
tillvara på den resurs avfallet utgör.
Materialåtervinning
Genom att använda återvunnet material i tillverkningsprocesserna kan vi spara resurser
genom att inte använda lika mycket jungfruligt material. (Avfall Sverige, 2016)
Biologisk återvinning
Om vi dessutom återvinner det så kallade matavfallet kan mycket av detta återgå till sina
ursprungliga näringsämnen i kretsloppet. Genom att återvinna matavfall kan vi också
producera mer biogas, som är en viktig miljövinst för samhället. (Avfall Sverige, 2016)

7.2 Mål för källsortering
Enligt Avfall Sverige ska EU återvinna 50% av hushållsavfallet år 2020. Återvinning är tredje
steget i deras så kallade avfallshierarki, som är en prioritetslista för hur EU:s medlemsländer
bör behandla sitt avfall. Enligt Sveriges nationella mål ska även minst 35% av matavfallet
från hushåll återvinnas genom biologisk behandling.

7.3 Sorteringssystem i Sverige
Alla svenska invånare har skyldigheten att separera sitt hushållsavfall, detta inkluderar
pappers-, papp-, elektronik-, batterier- och övrigt avfall. Detta ska sen sorteras i
sorteringssystemet som används i kommunen. Kommunerna i Sverige använder sig av olika
sorteringssystem och de tre vanligaste sorteringssystem för hantering av avfallet är:
•

•

•

Avfallspåsen - Användaren sorterar ut sitt matavfall i en separat brun påse gjord av
papp. Påsen är nedbrytningsbar och blir senare biogas. Påsen är vattentålig och gjord
för att hålla även när maten man slänger i är t.ex. soppa. Kommuner som använder
detta systemet tvingar sina användare till att sortera ut sitt matavfall men ger inga
tydliga riktlinjer om det andra avfallet som också ska sorteras ut enligt lag.
Kommunen förser sina användare med gratis påsar.
Eget ansvar - Här tycker kommunen att det är varje invånares skyldighet att på eget
skapa sin egen källsortering och sortera ut rätt saker i rätt container på kommunens
återvinningsstation. Detta ”systemet” används för det mesta hos kommuner som inte
har de ekonomiska muskler som krävs för att implementera något av de andra
systemen.
Optisk sortering - Sorteringen görs i hushållen genom att användarna sorterar olika
typer av avfall i olik-färgade påsar. Alla påsar slängs sedan i samma behållare och
sorteras när påsarna kommer till kommunens optiska anläggning. Påsarna som
kommer in i systemet går längs ett band och beroende på färgen på påsen så skjuts de
automatiskt in i rätt fack. Detta systemet visar de bästa återvinnings resultaten i
Sverige.
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8 Genomförande
Här beskrivs de olika stegen som har lett till det slutgiltiga konceptet.

8.1 Undersökning av marknad, problem och kund
Gruppen bestämde sig tidigt i projektet att besöka återvinnings mässan i Jönköping för att få
en bättre uppfattning om hur det sorteras på olika platser i Sverige, vad det finns för
nuvarande källsorteringslösningar för hemmet och för att få mer information om de olika
sorteringssystemen som används i Sveriges alla kommuner. (Elima, 2016)
Branschorganisationen Avfall Sverige hade en monter på mässan och man fick till ett möte
med en av deras representanter. Det som diskuterades var dagens källsorteringslösningar för
hemmet, sorteringssystem i kommunerna och olika typer av avfallspåsar som är standard i
Sverige. Svaret blev att vi i Sverige använder oss av tre olika typer av sorteringssystem;
optisk sortering, avfallspåsen och eget ansvar. Karin Jönsson på Avfall Sverige
rekommenderade oss att hitta en lösning som är tillämpbar för användare oavsett vilket
system deras kommun använder sig av. Vidare på mässan så träffade gruppen ett antal
tillverkare av påsar och diskuterade dimensionerna på de påsar som används mest frekvent i
de svenska hushållen för att på så sätt även kunna anpassa vår lösning till dessa påsar.
På mässan fanns två företag som hade samma grundtanke som vi, att ta fram en ny
källsorteringsstation i köket. Gruppen undersökte noga deras lösningar och hur de hade gått
tillväga. Se bilaga 2 (Lösningar från utställare på avfallsmässan i Jönköping (ELMIA)) för att
se deras lösningar. Deras lösningar byggde på följande;
•

Det ena företaget gör behållare i wellpapp och var små till storleken, de håller inte
länge eftersom minsta lilla vätska förstör behållarna. Det innovativa i iden var
vickningen samt förvaringen av plastpåsar som fanns i varje behållare. (KulsengVarmedal, 2016)

•

Det andra företaget ville hjälpa användaren att slänga återvinningsbara behållare på ett
bättre och säkrare sätt. Produkten var utformad som ett rör och var inte anpassade till
att ha påsar i sig, de var också små vilket gjorde att en mer frekvent tömning av
sorteringsmaterialen krävs. (Svensson, 2016)

Målet blev att ta fram en lösning som på ett bättre sätt löser de problem som identifierades
hos konkurrenterna.
8.1.1 Marknadsundersökning
Utifrån informationen gruppen kommit över gjordes en marknadsenkät som skickades ut till
fyrtio utvalda människor. Trettio av dessa var medelklassfamiljer i kommuner som använder
sig av någon typ av källsortering. Tio stycken var slumpvis utvalda deltagare. Se bilaga.
De frågorna som gav mest feedback till gruppen och valdes att gå vidare med var:
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Överlag så visar det sig att majoriteten av de undersökta källsorterar på något sätt i hemmet.
Vissa väldigt noga men vissa bara i viss mån.

I undersökningen visar det sig även att majoriteten vill att hemmets soputrymme ska se
fräscht och städat ut.

I en annan fråga visar majoriteten att man endast berättar vad som ska slängas vart (för de
familjer som sorterar) vilket leder till att barnen lätt glömmer och blandar olika typer av avfall
i samma behållare.
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På sista frågan visar det sig att 90% av de svarande vill kunna tvätta sin soptunna i
diskmaskinen.
Marknadsundersökningen gav önskvärt resultat och viktig information för projektets
fortsättning togs fram i form av krav i kravspecifikationen.
8.1.2 Kundsegmentering
Målet med projektet var inte att ta fram en så billig produkt som möjligt utan istället satsa på
kvalitet och tydlighet. Kunderna som valts att fokusera på är barnfamiljer i större hushåll som
värdesätter kvalitet framför pris. Anledningen till detta är att exempelvis en student oftast
värdesätter pris och kommer därför att välja ett billigare alternativ framför vårat. Produkten
kommer även att rikta in sig mot företag och deras sorteringsutrymmen på arbetsplatsen. Vår
önskan är att tunnorna passar alla sorteringssystem i Sverige och vi begränsar därför inte
kundsegmenteringen geografiskt.

15

8.1.3 Omvärldsanalys
När projektet avgränsades till att utveckla en produkt avsedd för hushåll fanns vetskapen om
att utebliven utsortering av matavfall och återvinningsbara material var ett problem. Detta har
i sin tur resulterat i att det idag på marknaden redan finns flertalet alternativ till förvaringskärl
och lagringssystem av källsorteringsmaterial i hemmet. Därför gjordes en omvärldsanalys för
att identifiera våra konkurrenters brister men också fördelar i sina produkter.
Vår omvärldsanalys resulterade i ett stort antal idag redan existerande produkter där sökorden
”källsortering i hemmet” gav ca 32 000 sökresultat. En sökning på engelska ”recycling
storage for households” gav ca 709 000 sökresultat. Genom undersökningens gång påträffades
såpas många olika lösningar för förvaring av källsorteringsmaterial i hemmet att vi var
tvungna att avgränsa oss ytterligare. Sverige väljs som land att rikta sig in på och det visar sig
vara en majoritet av hushållen i Sverige som använder utrymmet under diskbänken som
förvaringsutrymme. Därför gör vi ytterligare en sökning på svenska ”sopsortering under
diskbänk” där ca 9000 sökresultat påträffas.
Detta ger en tydligare bild av den konkurrensundersökning som ska komma att påverka
projektets slutprodukt. Nedan i Figur 1 finns en samling av de alternativ som valts att
analysera. Produkterna är uppdelade i tre kategorier där kategori ett består av produkt a-c,
kategori två d-f och kategori tre g-i.
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1

Praktisk och platseffektiv,
b lätt att fylla och tömma, bra
med olika färger.

Dålig kvalitet, går lätt sönder
a av vassa kanter, ohygenisk.

c

Intressant lösning, svår att
tömma, inte själklart hur
den används.

2

d

Färdig att ta med
till soprum, lätt att
gömma undan, rymlig

e

Ohygenisk, svår att
rengöra, portabel men
ej praktisk, bättre för
frakt än förvaring.

Oklart var man har den och
hur den används, rörigt med
blandade färger, hjälper inte
användaren att sortera rätt.

f

3

g

(STALA)
Svåra att installera, svåra att
rengöra och byte av påse
försvåras när soptunnorna
sitter tätt mot varandra

(Nordiska Plast)
h Konstruerade på ett sätt
som gör det svårt att
organisera sina soptunnor
utefter egna behov och
önskemål

Figur 1 Omvärldsanalys
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i

(IKEA)
Ingenting som hjälper dig
att sortera rätt, alla
soptunnor ser likadana ut

8.1.4 Slutsats Omvärldsanalys
Produkt a-c är produkter där platsen av förvaringskärlen inte har betydelse. Det som var
märkvärt i denna kategori var att det fanns många olika lösningar på hur man hanterade
förvaringen.
För d-f analyserades de produkter som var mer transportvänliga. Produkterna var mindre
praktiska förvaringsmässigt och det var oklart var dessa skulle vara placerade i hushållet.
Avgränsning för sortering under diskbänken gjorde att mest vikt låg hos produkt g-i eftersom
dessa produkter just är avsedda att förvaras under diskbänken. Dagens lösningar för sortering
av avfall under diskbänken är konstruerade på ett sätt som gör det svårt att organisera sina
soptunnor på ett sätt som gör dem till en enhetlig sorteringsstation. Det finns
sorteringslösningar som erbjuder en komplett sorteringsstation att montera under diskbänken,
problemet med dessa är att de är svåra att installera och soptunnorna är inte underhållsmässigt
anpassade, de är svåra att rengöra och byte av påse försvåras när soptunnorna sitter tätt mot
varandra. Det påträffades heller ingen produkt som erbjuder en sorteringsstation under
diskbänken som på ett tydligt sätt hjälper dig att sortera rätt avfall i rätt behållare.
Genom omvärldsanalysen kunde det konstateras att materialet på produkten har en stor
betydelse, både hygienmässigt och praktiskt. Skrymmande lådor och backar samt stora
platskrävande lösningar konstaterades att inte vara tillräckligt platseffektiva. Det som saknas
på marknaden är ”en lösning för alla” där användaren själv kan utforma sitt
förvaringsutrymme utefter hur plats, behov och sorteringsmöjligheter ser ut för enskilt hushåll
och kommun.
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8.2 Konceptgenerering
8.2.1 Krav och önskemål
Utifrån informationen från HEM AB, branschorganisationen Avfall Sverige AB och egna
marknadsanalyser/undersökningar så satte gruppen upp ett antal krav som
källsorteringsstationen ska följa:
Baskrav (a)
1. Modellerbar - Användaren ska kunna modellera ihop olika enheter till önskad station.
2. Storlek - Produkten ska få plats under diskbänken hos en övervägande del av de
svenska köken.
3. Färgkoder - Produkten ska visa användaren genom en färgkod vad som ska slängas
vart för att på så sätt underlätta och uppmana användaren till att sortera rätt.
4. Kvalitet - Produkten ska ge intrycket av en robust station som håller för olika typer av
belastningar.
5. Påsar – Olika typer av avfallspåsar ska passa i enheten.
Önskade krav (b)
1. Hygien - Produkten bör kunna rengöras på ett smidigt sätt.
2. Monteringsbar - En enhet ska inte komma som en färdig enhet utan bör komma i ett
”flat-pack” som man enkelt kan vika upp till en färdig soptunna
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8.2.2 Koncept ”fjäder-tunnan”

Figur 2 Koncept "fjäder-tunna"

I Vårt första koncept försökte vi utforma en modul som passade in i kraven som vi fått fram i
kravspecifikationen. Det första som tas fram är en lösning för att kunna sätta ihop tunnor med
varandra (modellerbar). Detta löses genom en skåra på varje sida av tunnans sidor. Denna
skåra är utformad att kunna föra två väggar i varanandra. Eftersom soptunnorna sitter fast i
varandra blir det svårt att byta påse och därför löses detta genom att ha en inre box som kan
skjutas upp och ner genom en fjäder som är fäst i innerboxen. På toppen av innerboxens sidor
finns också en klämma för att påsen ska sitta på plats runt innerboxen.
8.2.3 Koncept ”push-tunnan”

Figur 3 Koncept "push-tunna"

Detta koncept bygger vidare på ”fjäder” lösningen men här byter vi ut fjädern i botten och
ersätter den istället med två beslag på sidorna av både ytterboxen och innerboxen. Detta gör
att utrymmet i soptunnan utnyttjas på ett bättre sätt och klick-funktionen för att föra
innerboxen upp och ned finns integrerat i beslagen på sidorna. Detta koncept gör att mindre
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lösa delar behövs och innerboxen är löstagbar ur innerboxen, vilket underlättar vid rengöring.
För att hålla påsen runt soptunnans inre box används en ring och den görs i olika färger for
olika tunnor, vilket hjälper användaren att sortera rätt. Detta koncept har ingen lösning för att
hålla ihop tunnorna med varandra.
8.2.4 Koncept ”magnet-tunnan”

Figur 4 Koncept "magnet-tunnan"

För att utveckla koncept ”push-tunna” ytterligare skapar vi i detta koncept plats för magneter,
tanken är då att tunnorna ska kunna sitta ihop med varandra utan att det syns. Samtidig växer
en tanke fram för olika storlekar av soptunnorna, detta för att anpassa sorteringsbehoven
ytterligare för användaren och samtidigt få fler påsar att passa.
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8.2.5 Koncept Push-magnet

Figur 5 Första keyshot animering

Nästa koncept som väljs att utveckla vidare är en kombination av koncept ”push-tunnan” och
koncept ”magnet-tunnan. Vi väljer bort att använda koncept ”fjäder-tunna” eftersom denna
lösning medför en större tjocklek mellan de olika boxarna i sammansatt läge. I ”fjädertunnan”
får vi ett utrymme i botten av varje soptunna som inte utnyttjas lika bra som i de två andra
koncepten, fjädern tar för stor plats och vi behöver en extra lösning för att få innerboxen att
stanna i övre läge/nedre läge. Dessutom är ringen ett bättre sätt att fästa påsen runt innerboxen
än i ”fjäderkonceptet”, då ringen också gömmer påsens kanter samtidigt som kravet för att
hjälpa användaren att sortera rätt uppfylls.
Beskrivning av valt koncept:
Produkten (Soptunna) består av tre delar (Ytterbox), (Innerbox), (Ring).
Innerboxen kan skjutas upp och ned genom att trycka på ringen/locket medhjälp av ”PushTo-Open” beslag som är fäst på två av ytterboxens och innerboxens sidor.
Ring ska klämma fast påsen runt innerboxen, på ovansidan av ringen ska det finnas plats för
symboler som visar vad som ska slängas i soptunnan.
Ytterboxen är designad för att kunna fästas ihop med varandra för att skapa en komplett
modul av soptunnor, en källsorteringsstation i hemmet. Det görs med hjälp av magneter som
ska fästas i ytterboxens insida.
Krav som fortfarande saknas:
• Kunna fraktas på ett enkelt sätt
• Vara enkelt att fälla ihop och stoppa in i diskmaskinen
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8.2.6 Koncept Flatpack tunnan
Det slutgiltiga konceptet blev Flat-Pack tunnan. Genom att varje enhet blir levererad i delar så
kan en ModBin numera fraktas nästan helt platt. Enheten kan enkelt monteras både ihop och
isär vilket underlättar om man behöver städa soptunnan eller soputrymmet. ModBin flatpack
modellerna kommer att levereras i tretton delar, fem delar till ytterboxen, fem delar till
innerboxen, två push-open beslag och en ring. Dessa monteras enkelt ihop utan några verktyg
med hjälp av en beskrivande manual och en påse pluggar. Pluggarna fästet i kanten på varje
vägg-del och trycks därefter samman med ett ”klick”. Push-open beslagen klickas enkelt i
fästena som redan är monterade i ytterväggen. Konceptet uppfyller alla kraven som sattes upp
i kravspecifikationen.

Figur 6 Två väggar som illustrerar hur montering av en innerbox fungerar

ModBin Flatpack kommer att finnas i tre storlekar:
MiniBin – (210x110x320mm) Denna storlek är anpassad för lagring av påsar, diskborstar och
diskhandskar.
MidBin – (210x210x320mm) Denna storlek är anpassad för utsortering av diverse typer av
avfall som skiljer sig från övrigt avfall. T.ex. plast, tidningar, glas och kartong.
BigBin – (210x310x320mm) Denna storlek är anpassad för en vanlig ”ICA-kasse” och
används för sortering av övrigt avfall.
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Flatpack paketen

Figur 7 LillBin flatpack med tillhörande manual och pluggar (220x320x25mm)

Figur 8 MidBin flatpack med tillhörande ring, manual och pluggar (220x320x50mm)

Figur 9 BigBin flatpack med tillhörande ring, manual och pluggar (320x320x50mm)
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8.3 Prototypframtagning
8.3.1 Test av magneter

Figur 10 Magnet-tester

För att vara säkra på att vårt koncept med magnetfunktionen i soptunnans ytterbox fungerar i
praktiken, 3D-printas två testmodeller med samma tänkta plast-tjocklek (5mm) samt
urgröpningar för magneter (radie 10mm). Resultaten är tillfredställande och vi fortsätter
utveckla vidare detta till den tänkta prototypen. Vi kommer fram till att det krävs två stycken
magneter per sida av ytterboxen och att placering är en viktig faktor för att kunna modellera
boxarna med varandra på så många olika sätt som möjligt. Två av sidorna måste ha magneter
med nordsida utåt och respektive två resterande sidor behöver ha sydsidan på magneterna
utåt.
8.3.2 Push-To-Open beslag

Figur 11 Push-To-Open beslag

Två olika beslag köptes in med likvärdiga specifikationer. Den vita modellen var något
svagare i fjädringen samt lite tjockare, därför valdes den grå modellen att använda i
prototypen. Se tabell 1 för en överblick på de olika beslagen samt en fjäderlösning, detta
viktat i en parvis jämförelse (Pughs-matris).
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Specifikationer:
Grå:
Längd: 79 mm
Höjd: 12 mm
Bred: 22 mm
Push-längd: 40 mm
Viktkapacitet: 2–3 kg/beslag

Vit:
Längd: 89 mm
Höjd: 15 mm
Bred: 9 + 36 mm
Push-längd: 32 mm
Viktkapacitet: ca 1,5–2 kg/beslag

Tabell 1 Pughs-matris (Parvis Jämförelse)

Längd
Höjd
Bredd
Push-längd
Viktkapacitet
Totals

Viktning (1-5)
1
2
4
4
5

Referens
0
0
0
0
0

Vit
3
3
2
3
3
44

Grå
3
3
3
4
5
62

Fjäderlösning
3
2
3
2
2
37

8.3.3 3D Print av första prototyp fullskaliga prototyp
Första lösningen för att få fram en fysisk prototyp av CAD-filerna var att använda sig av 3D
printing. En wanhao 3D printer hyrdes in av en extern källa och användes till att laborera och
skapa lärdomar om hur 3D printing fungerar. Gruppen bestämde sig för att ta fram en 3D
printad prototyp byggd i PLA (vanlig plast). Med hjälp av 3D printade bitar, lim, lack och
push-open beslag började första riktiga prototypen att ta form.
Resultatet finns att tillgå nedan:

Figur 12 Första prototypen
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8.3.4 Flat-pack modeller 3D print
För att testa om flat pack idén fungerade printades en prototyp av en ytterbox i skala 1:8 med
en pusselbits lösning för att få väggarna att passa ihop med varandra. Denna lösningen visade
sig senare inte vara den optimala och vi valde istället att använda oss av plugg-metoden som
nämnts tidigare.

Figur 13 Flat-pack modeller med pussellösning

8.3.5 Laserskärningsprototyp fullskala av akrylplast
För att ta fram en prototyp i fullskala köptes ark av akrylplast i storlek 600x600 in och
beskärdes med hjälp av laserskärning. För denna fullskaliga prototyp togs beslutet att låta bli
att göra den till ett flat pack då detta inte var ekonomisk hållbart vid tillfället. Den fullskaliga
prototypen används för att visa upp alla funktioner som ModBin ska innehålla förutom flat
pack delen som istället valts att illustreras genom animerade filmer.

Figur 14 Laserskärare
Figur 15 Arbetsstation i projektrum
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8.3.6 Slutprototyper
De laser skurna akrylplattorna frättes samman till en enhet med hjälp en vätska som vi fått
från Polonia AB, denna vätska smälter samman akrylplasterna i varandra. Push-open beslagen
limmades med LocTite och magneterna fästes i ytterboxarnas infräsningar. Det byggdes tre
MidBins, en MiniBin och en BigBin. Prototyperna visar alla funktioner som sattes upp i
kravspecifikationen med undantag från flat-pack funktionen.

Figur 16 Stationen i illustrerande miljö

Den färdiga prototypen är fysiskt fullt
fungerande och klarar de uppsatta krav
som nämns i konceptgenereringen. Pushfunktionen fungerar felfritt och de olika
boxarna klarar många typer av påsar. På
bilden till vänster ser vi en BigBin med
en klassisk ICA-kasse, som kanske är det
vanligaste att ha i det svenska hushållet. I
de tre MidBin:s finns två olika typer av
miljöpåsar, den gröna som är avsedd för
HEM:s optiska matavfallssortering och
den vita som är en nedbrytningsbar påse
avsedd för matavfall. Den sista blå påsen
är en vanlig shoppingpåse från okänd
klädvarukedja. MiniBin har ingen påse
utan används här istället till förvaring av
påsar. Även magneter fungerar bra,
stationen kan modifieras i önskad
utformning.

Figur 17 Färdig exemplifierad prototypstation
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8.4 Hemsidan
Via Loopia köpte vi domännamnet www.modbin.se och gick vidare därifrån. En hemsida
byggdes via hemsideverktyget Wix (www.wix.com). Hemsidan består av en startsida, en
shop, lite kort om ModBin och en sorteringsguide för de olika kommunerna i Sverige. För
mer detaljerad beskrivning av hemsida se bilaga 8 (Modbin.se).

8.5 Immaterialrättsliga skydd
Vi har genomfört en granskning och en exempelansökan för immaterialrättsliga skydd för
ModBin. En nyhetsgranskning har gjorts där möjligheterna kring eventuella skydd tagits
fram. De skyddsformer som har undersökts är patentskydd, designskydd samt
varumärkesskydd. Patentskyddet innefattar den tekniska lösning för ModBin, designskyddet
för utformningen av produkten som helhet samt dess enskilda delar och varumärkesskyddet
för själva varumärket “ModBin” med eventuell logga. Se bilaga 3 (Bedömning av patent).

8.6 Riskanalys
I uppstarten av projektet gjordes en riskanalys för att tydliggöra de eventuella risker som kan
uppkomma. Dels under projektets gång och utveckling, men även för en eventuell
eftermarknad för ModBin som produkt. Detta tydliggjordes i två separata FMEA
(Process/Konstruktion) där riskerna analyseras och kontroller samt åtgärder togs fram för
dessa eventuella problem eller risker.
Process
Följande steg i utvecklingsprocessen ansågs ha en risk för projektet;
• Budget – Utan pengar försvåras utvecklingen av prototyper, hemsidebygge samt
produktionsstart.
• CAD ritningar – Tillräcklig kunskap finns inte i projektets start att utforma 3D
prototyper samt ritningar, utbildning av projektgrupp krävs alternativt extern hjälp.
• Prototyptillverkning – Kötider samt brist på material i FabLab för 3D-printing, pengar
behövs för alternativa lösningar så som laserskärning.
• Rapportskrivning – Inlämnings tider, projektet stannar upp vid brist på dokumentation.
• Samarbeten – Projektet behöver ta andra vägar in på marknaden om inte nuvarande,
tänkta samarbeten går i lås. Försvårar ModBins tänkta marknads penetrering.
• Hemsida – Brist på kunskap kring hemsidebygge, krävs pengar vid extern hjälp.
Konstruktion
Följande komponenter/funktioner ansågs ha en risk för ModBin som slutprodukt;
• Pluggar – Slutprodukten är ett flatpack koncept där delarna till varje box monteras
med hjälp utav pluggar, detta medför att kunden kan montera själv och detta genom att
inte behöva använda verktyg. För att dettta ska fungera krävs det att dessa pluggar är
av rätt storlek och levereras i rätt antal.
• Push beslag/Magneter – Beslagen och magneterna kommer att monteras av ModBin
för att säkerställa att dessa är rätt placerade. Detta för att inte krångla till det för
kunden, därför krävs det en bra metod för att montera detta så att magneterna kommer
på rätt plats (nord/syd) och att push beslagen testas innan paketering.
• Formsprutning – En risk med att formspruta detaljerna är att få en feldimensionering
av de olika delarna. För att formspruta detaljerna krävs det ett unikt verktyg för varje
unik del, därför är det viktigt att dessa är rätt utformade, då verktygen är en hög
investering för ModBins eventuella slutproduktion.
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•

•

Ringfärger – En stor del av produktens unika fördelar är de olikfärgade ringarna som
är tänkta att kunna anpassas utefter varje kommuns behov. En bra metod för att kunna
variera dessa färger för kunden är därför viktigt. Ett tydligt system på hemsidan krävs
för att underlätta för kunden.
Monteringsbeskrivning – För att göra monteringen ännu enklare för kunden krävs en
utförlig manual, om denna inte stämmer överens med den produkt som levereras, kan
det ske förvirring hos användaren.

Se en mer detaljerad översikt kring bedömningar och analyser i bilaga 9 (FMEA).
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9 Affärsplan
Affärsplanen beskriver hur det går att tjäna pengar på vår produkt. Vilken är den tänkbara
marknaden, vilka kanaler ska distributionen ske genom, hur ska marknadsplanen utformas,
vilka leverantörer ska användas och hur ser framtiden ut. Affärsplanen beskrivs även i en
sammanfattad version i Bilaga 10 (Business Model Canvas (BMC))

9.1 Marknad
Fler och fler tänker på miljön, detta visar flera undersökningar som gjorts i både Sverige och
andra länder i världen. Enligt DN:s undersökning i Stockholm så har framförallt ungdomar
som tänker på miljön ökat med 30% de senaste åren. Att återvinna är att hjälpa miljön.
(Luthander, 2008)
Det finns idag runt fem miljoner hushåll (Statistiska centralbyrån, 2013) och 1 miljon företag
i Sverige (Ekonomi fakta, 2016) och vikten av att återvinna och att återvinna rätt är större än
någonsin. Kommuner i hela landet jobbar aktivt med att få sina invånare att återvinna mer.
(Avfall Sverige, 2016)
Vår källsorteringsstation kommer först och främst att marknadsföras mot målgrupperna:
större hushåll och företag i kommuner som använder sig av optisk sortering. Men genom att
göra olika storlekar på tunnorna och ge användaren möjlighet att forma sin egen storlek på
källsorteringsstationen så finns möjligheten att vår målgrupp kan expandera till alla hushåll
som vill källsortera i hemmet.
9.1.1 Konkurrenter
Källsorteringsstationer säljs till konsumenter i stor utbredning i Sverige. Vår
marknadsundersökning visade att dessa stationer inte uppfyllde de kraven som kunderna inom
segmentet sökte. Vilket är en indikation på att vår produkt behövs.
I omvärldsanalysen Figur 1 så ser vi några av de produkter som vi konkurrerar med. Då vi är
de enda aktörerna på marknaden som för tillfället använder oss av en push-open teknik i vår
tunna finns risken att andra konkurrenter ser fördelarna med detta och gör likadant då vi
saknar patent på lösningen.

9.2 Distribution
Vår första distributionskanal är våran hemsida www.modbin.se. Genom sökordsoptimering
vill vi på ett enkelt och ekonomiskt sätt nå ut till nya kunder. Här säljer vi tunnorna både
separat och till ett förmånligt paketpris för en komplett station.
Vår andra distributionskanal är att sälja produkten genom kommunerna. Vi hoppas kunna få
ett par kommuner i ryggen som vill backa upp våran produkt och erbjuda denna till sina
invånare. Detta gynnar både kommunerna som får sina invånare att källsortera mer och bättre
och oss då vi får fler produkter sålda.
Vår tredje distributionskanal är att erbjuda vår produkt till återförsäljare. Här är fördelarna att
vår produkt visas i en verklig miljö och blir sedd av fler människor. Här kan man tänka sig att
kontakta de stora möbelföretagen, t.ex. Mio, Kvik och Marbodal.
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9.2.1 Paketering
Alla storlekar av ModBin kommer att komma i platta paket. Varje paket består utav 11 delar 4 väggar och en bottenplatta för både innerbox och ytterbox, en manual, en påse pluggar och
en färdigmonterad ring.
Pluggarna trycks in i väggarna och väggarna sätts tryck ihop med varandra och ner i
bottenplattan. Samma sak för innerboxen som sen sätts ner i ytterboxen och tillsist sätter man
på ringen och har sen sin färdiga ModBin. Magneterna och push-open beslagen är redan
monterande i väggarna så det behöver man inte tänka på. Lika enkelt som det är att sätta ihop
den ska det också vara att ta isär den för att på så sätt stoppa in delarna i diskmaskinen när de
behöver tvättas.
Man kan med hjälp av flat-pack paketet frakta 4 gånger så mycket i samma volym som ett
icke-flat-pack-paket.

9.3 Marknadsplan
9.3.1 Värdeerbjudande
Idag har produkten följande funktioner:
• Man beställer önskvärt antal tunnor (ModBins)
• Blir levererade i flat-pack – Bygg ihop tunnorna hemma
• Forma din önskade station med hjälp av magnetfunktionen
• Sätt i påsar och göm påsens kanter med hjälp av push-open funktionen
• Visa för familjen/ företaget vad som ska slängas vart med hjälp av de olika färgerna på
ringarna
• Ta ut påsen och sätt i en ny – Eventuellt ta med hela innerboxen till områdets soptipp
och töm
Följande problem har lösts:
• Bättre koll på sortering i hemmet
• Fraktkostnader för soptunnor
• Utseendet under diskbänken
• Brist på plats för en sorteringsstation
• Transport av avfall som inte kräver en påse i soptunnan
I SWOT-analysen (Se Bilaga 5 SWOT analys) visar sig att fördelarna med projektet är att
produkten är den första av sin sort på marknaden och att konceptet med att bygga sin
station på hemsidan saknar konkurrens.
9.3.2 Kunden
Den första marknaden som vi kommer bearbeta är Halmstad kommun. Här finns cirka 46 000
hushåll och 9 000 företag. (Halmstad Kommun, 2017)
Halmstad Kommun är precis i övergångsfasen till att införa optisk sortering och tvingar på så
sätt invånarna till att sortera ut sitt matavfall i en separat grön påse. Detta ska implementeras i
juli 2016 så tiden är i fas med när vi kan få klart produkten för försäljning. För att nå ut till de
hushåll som kan tänkas fungera som early adopters till vår produkt försöker vi få till ett
samarbete med HEM AB som har hand om avfallshanteringen i kommunen. Om HEM väljer
att t.ex. nämna oss i sitt nyhetsbrev så når vi på så sätt ut till 80% av de hushåll som ligger i
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kommunen. (Halmstad Energi & Miljö, 2017)
För att nå ut till fler kunder har ModBin fått en unik möjlighet. I juli kommer ModBin finnas
med i hållbarhetstältet på plats under The Tall Ship races, eventet lockar mycket besökare och
det är en fantastisk möjlighet för ModBin att visa upp sig och knyta nya kontakter. ModBin
kommer att försöka delta i fler liknande event och mässor, till exempel återvinningsmässan i
Jönköping som kommer tillbaks 2018 igen. (The Tall Ships Races, 2017)
9.3.3 Prissättning
När försäljning av produkten startar har vi valt att använda oss av Penetration Pricing.
Penetration Pricing är en prissättningsmetod som bygger på att man erbjuder kunderna sin
produkt till ett förmånligt pris med små vinstmarginaler för att locka så många köpare som
möjligt. När man har skaffat kunder så kan man efterhand också höja priset och marginalerna.
(Investopedia, 2017)
9.3.4 Marknadsföring
Som nämnt tidigare hoppas vi på att få till ett samarbete med HEM AB då detta ger oss
möjligheter att nå först och främst Halmstad kommuns kunder på ett smidigt sätt. Som också
nämnt är The Tall Ships Races – Detta är en utmärkt möjlighet för oss att visa upp vår
produkt inte bara för allmänheten i Halmstad utan för besökare ifrån hela världen. Vår tanke
är att kontakta de kommuner som använder eller är i övergångsstadiet till att börja använda
optisk sortering och marknadsföra vår produkt genom deras nyhetsbrev som når ut till alla
hushåll i den berörda kommunen.

9.4 Leverantörer och produktion
Våra leverantörer är i dagsläget få. Vår leverantör av magneter till ytterboxarna är en kinesisk
leverantör som vi fått kontakt med via Alibaba China. (Alibaba Group, 2017)
Ytterboxens push-open beslag är inköpte från IKEA Sverige.
För att tillverka delarna till ModBin kommer formsprutning av plast att användas. Vi kommer
att behöva köpa 6–9 olika verktyg till formsprutningsmaskinen för att kunna serietillverka
allting med hjälp av ett företag som jobbar med detta. National Gummi AB kontaktades för att
få en indikation för priset av dessa verktyg och styckepris per tillverkad enhet. För tillfället
har vi bestämt oss för att använda 9 verktyg. Varje storlek av ModBin kräver 3 verktyg.
Tanken är att börja med att tillverka 3 storlekar av ModBin (BigBin, MidBin och MiniBin)
för att sedan öka utbudet successivt. Grundtanken är att tillverka ModBin i polyvinylklorid
(PVC plast) till en början då detta är en ekonomiskt hållbar och ofarlig plast. (formsprutning.se, 2015)
Leverantör av domännamn till vår hemsida www.modbin.se är Loopia. (Loopia AB, 2017)
För att bygga hemsidan har vi använt hemsideverktyget Wix. (Wix.com, Inc, 2017)

9.5 Ekonomisk kalkyl
Hemsidan räknas som en försumbar kostnad då vi själva utbildat oss inom detta och gjort allt
på egen hand. Även kostnad för prototypbygget får anses försumbar i sammanhanget då vi
använt oss av verktygen som FabLab på Högskolan erbjuder studenterna gratis. Animeringar
och framtida CAD ritningar på eventuellt nya storlekar och modeller anses också försumbart
till en början då Christoffer är utbildad inom CAD-teknik.
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Då vi behöver 12 formsprutningsverktyg för att starta tillverkningen bokades ett möte med
National som ligger utanför Halmstad där vi fick ett prisförslag på vad detta skulle kosta oss.
Enligt deras Technical Manager Zakarias Gagner så skulle varje verktyg ha en kostnad på 150
000kr/st. Så för att kunna finansiera tillverkningsmetoden och starta serietillverkningen av
våra tre storlekar och även vår försäljning av produkten gavs ett föreslaget pris från deras sida
på 1 300 000kr. (National, 2017)
Vårt preliminära prisförslag för produkterna är 99kr för MiniBin, 149kr för MidBin och 199kr
för BigBin. Med verktygen och tillverkning hos National så skulle varje tillverkad enhet i
plast kosta oss cirka 20-25kr. Leverantör till push-beslagen kan leverera dessa för ett pris av
5kr/box och magneterna har en kostnad på cirka 5kr/box. Om vi räknar på ett genomsnittligt
pris på 149kr per såld tunna betyder detta att vi har en marginal på cirka 115kr per såld tunna.
I marginalen ska kostnader såsom löner, marknadsföring, lagerhållning, paketering och frakt
också täckas. Det första året tas ingen lön ut och inga lagerkostnader uppkommer då vi
diskuterar möjligheterna att förvara våra enheter i någon av Halmstad fastighets AB:s lokaler
via David Ling (Projektledare på Halmstad Fastighets AB).
Uppskattningsvis kommer vi att behöva sälja runt 11 000 tunnor innan vi har betalt av
kostnaden för tillverkningsverktygen och börjar göra vinst. Se Bilaga 11 (Uppskattad
ekonomisk kalkyl)

9.6 Risker
De största riskerna som projektet anser sig ha idag är befintliga aktörer, ekonomiska
svårigheter och framtiden. (Bilaga 5 SWOT analys)
Befintliga aktörer måste anses som en risk för oss då de redan har breda distributionskanaler
där de kan nå ut till sina kunder, bättre leverantörskontakter och bättre finansiella
förutsättningar.
Ekonomin måste också ses som en risk då verktygen för att serietillverka våran produkt
kräver mycket kapital och vi är beroende av externa investerare.
Framtiden får också räknas in som en risk då bägge projektmedlemmarna tar examen och
måste motstå jobberbjudanden för att kunna arbeta vidare med projektet på fulltid.
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10 Resultat
10.1 Koncept
ModBin är en källsorteringsstation för hemmet där tre olika storlekar på soptunnor kan
moduleras ihop fritt under diskbänken. Användaren kan välja hur många enheter och vilka
storlekar på dessa som man vill modulera ihop till sin egen källsorteringsstation.
Via www.modbin.se kan användaren inte bara köpa produkten utan även få hänvisning till hur
sorteringen i deras kommun ser ut. Vår vision är att underlätta och få så många som möjligt
att börja källsortera på ett enkelt och smidigt sätt med en produkt som erbjuder något mer än
att bara vara en vanlig soptunna.

Figur 18 Koncept

Genom vår hemsida kan vår kund på ett enkelt sätt finna information kring ModBin och även
beställa sina produkter. Genomtänkta produkter som är utformade med smarta funktioner
samtidigt som det går att frakta ModBin i platta paket, gör att ModBin kan erbjuda en
smartare källsortering.
Vi bidrar alltså med både mindre fraktkostnader för oss och för kunden. Användaren får bättre
koll på sortering i hemmet, och återvinningsföretaget får det lättare att återvinna mer. Detta
gör att fler människor källsorterar som i sin tur ger ett bättre utnyttjande av jordens
naturresurser.
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10.2 Produkt
ModBin finns i tre storlekar, enheterna har samma egenskaper vilket gör att de enkelt kan
kombineras ihop med varandra.
MidBin och BigBin är uppbyggd av tre delar – En ytterbox, en innerbox och en ring.
• I ytterboxen sitter magneter som gör att du enkelt kan forma din önskade station på det
sätt som passar just ditt hushåll. Och på så sätt få ett mer organiserat utrymme under
diskbänken.
•

Innerboxen: Genom push-open funktion blir byte av påse enkelt eftersom boxarna inte
behöver separeras från varandra. Det är också enkel att bära med sig innerboxen om
man t.ex. sorterar glas i en tunna utan påse.

•

Ringen hjälper hushållet genom färgmärkning att hålla koll på vad som ska sorteras
var, samtidigt som den gömmer påsens kanter och utrymmet ser fräscht och städat ut.
MiniBin är endast uppbyggd av ytterboxen.
ModBin levereras i platta paket och på så sätt kan man frakta mer än fyra gånger fler paket.
Det sparar på både resurser för miljön och fraktkostnader för ModBin. Produkterna monteras
enkelt ihop utan några verktyg med hjälp av en beskrivande manual och en påse pluggar.
Pluggarna fästet i kanten på varje vägg-del och trycks därefter samman med ett ”klick”. Pushopen beslagen klickas enkelt i fästena som redan är monterade i ytterväggen.

Figur 19 Produkten
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10.3 Materialval
Valet av material styrs av parametrar såsom: miljörisk, funktionskrav, hållbarhetskrav,
prisbild och möjliga tillverkningsmetoder. Målet är att hålla tillverkningen relativt enkel och
därför bara använda en plast för tillverkning av tunnorna. Utifrån dessa parametrar togs
beslutet att gå vidare och studera termoplaster och vilken som skulle passa oss bäst. De plaster
som vi ansåg möta våra krav bäst var polypropen och polyvinylklorid (PVC). (AB Hjalmar
Andren, 2017)
Utifrån dessa parametrar satte vi upp en jämförelsetabell för att se vilken plast som passar oss
bäst. Se Tabell 1 nedan.
Tabell 2 Jämförelse, materialval

Egenskap
Styvhet
Draghållfasthet
Ej fuktabsorption
Beständig mot fetter
Reptålig
Miljö & hälsorisk
Återvinningsbar
Materialpris
Densitet

Enhet
MPa
MPa
Kr/kg
Kg/m3

Polyvinylklorid
2140
35,4
Godkänd
Godkänd
Ja
Låg
Ja
10
1300

Polypropen
896
20,7
Godkänd
Godkänd
Nej
Låg
Ja
13
890

Efter jämförelsen av de uppställda kraven togs beslutet att välja Polyvinylklorid (PVC plast).
Det har en bättre styvhet, draghållfasthet, pris och är till skillnad från polypropen reptålig
vilket passar bättre för en soptunna under en diskbänk. Formsprutningsmaskiner kan utan
problem gjuta former i både polypropen och polyvinylklorid.

10.4 Återkoppling med Halmstad energi och miljö AB
När projektet startades fördes som nämnt en dialog med Halmstad energi och miljö om
behovet av produkten och ett eventuellt framtida samarbete. Den 9 Maj 2017 visades det
färdiga konceptet med prototyp upp för John Ericsson (Verksamhetsområdeschef för avfall
och återvinning). Se bilaga 12 för intervju. Feedbacken var väldigt positiv och ModBins
första order lades. Halmstad energi och miljö beställde en uppsats av varje storlek av
prototyperna för att ha som test på deras arbetsplats. ModBin ska placeras i HEM:s
visningskök där kommunarbetare, kunder mm kan se vår produkt. Ett framtida samarbete
ligger enligt John själv inte långt bort och vidare diskussioner kommer att föras.

10.5 Slutsats
I början av projektet gjordes en kravspecifikation som visar vad som var optimalt att uppnå
med produkten. Projektgruppen har i teorin lyckats uppfylla alla de krav som ställdes upp och
det enda som återstår är kapital för att kunna starta upp en fullskalig produktion. Hemsidan är
färdigbyggd och redo att användas för försäljning och konceptet med ritningar och
animeringar är redo att visas upp för framtida investerare.
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11 Diskussion och reflektioner
11.1 Lean Startup
Att starta upp en verksamhet för två studenter utan något märkbart kapital kräver att man
använder sig av de kompetenser som finns och tar tillvara på de resurser man har.
Projektgruppen anser sig ha lyckats väl med detta. Planen i början var att outsourca följande –
hemsida, prototypbygge, skisser, CAD och animeringar av produkten. Detta skulle visa sig
vara ett stort problem då vår projektbudget uppgick till lite drygt 10 000kr. Se Bilaga 7
(Projektbudget)
Lösningen blev att en av medlemmarna i projektgruppen läste CAD-kurser och lärde sig
hantera skisser och CAD ritningar, den andre valde att inrikta sig på lean produktion för att få
kunna hantera kostnader och produktionsmetoder på ett bra sätt.
Med hjälp av ett verktyg för byggnation av hemsidor lärde projektgruppen sig att skapa en
interaktiv hemsida där användaren både kan köpa och se hur produkten ser ut och fungerar.
För att 3D printa våran prototyp i skala 1:1 var kostnaden dryga 8 000kr och fanns ingen
kännedom om produkten fungerade i praktiken och inte bara i teorin. Lösningen för detta blev
att via en kontakt hyra en 3D printer och på så sätt laborera fram en prototyp som fungerade i
praktiken. Vår enda kostnad var materialkostnaderna.
För tillverkning av slutprototyp användes FABlab på Högskolan i Halmstad som ger studenter
gratis tillgång till laserskärning och vinylklädsel. Även här fick projektet en ekonomisk
fördel.
Med tanke på kostnaderna för att outsourca dessa saker så anser sig projektgruppen ha sparat
tiotusentals kronor i kostnader och samtidigt blivit utbildade inom nämnda områden.

11.2 Utvecklingsmöjligheter
Produkten är för tillfället tänkt att tillverkas i polyvinylklorid som är en vanlig och
kostnadseffektiv plast anpassad för livsmedelsprodukter. Plasten är en termoplast och dessa är
inte de mest miljövänliga materialen och med tanke på vår uppmuntran av att sortera och
sortera rätt för att hjälpa miljön kan andra tillverkningsalternativ vara mer aktuella i
framtiden.
Grundtanken är att starta produktionen av plastbitarna till tunnorna i Sverige men att i
framtiden kolla på tillverkningsalternativ från andra länder där tillverkningskostnaden blir
lägre.
Att förbättra relationer med leverantörer av push-beslag och magneter är en vital del i det
framtida utvecklingsarbetet. Att t.ex. besöka Kina för att knyta nya kontakter och se hur
produktionen fungerar är en möjlighet som kommer att beaktas.

11.3 Tidsplan
En av de första sakerna som gjordes när projektet startades var att sätta upp en tidsplan för
vad som skulle göras och när det skulle vara klart. Se Bilaga 6 (GANTT-Schema). Tidsplanen
uppdaterades under hela projektets gång med nya aktiviteter som uppstod. Tidsplanen har
stämt bra ihop med hur verkligheten utspelade sig under projektets gång.
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11.4 Etik och moral
En av aspekterna med projektets framtid är att kapa tillverkningskostnader och göra ett bra
resultat. Med tanke på detta kan produktionsmetoden komma att flyttas utomlands för att
utnyttja en billigare arbetskraft. Med tanke på detta är det viktigt att hitta tillverkare där
projektgruppens värderingar stämmer överens med företagets värderingar vad gäller
arbetsklimat och arbetsförhållanden. Förhoppningsvis så kan framtida tillverkning av
produkten leda till fler jobbtillfällen i länder där produktionen väljer att placeras, oavsett om
det är i Sverige eller i något annat land.

11.5 Lika villkor
Med tanke på de utvecklingsmöjligheter som finns för ModBin, gällande att flytta produktion
utomlands krävs en eftertanke innan man gör detta. Produktionen bör gynna både miljö,
arbetstillfällen men också arbetsmiljön. ModBins värderingar och kärnvärden som är
självklara i Sverige måste också vara enhetliga i resterande produktionsområden. Här finns
såklart en anpassningsgrad att ta hänsyn till då värderingar i andra länder kan skilja beroende
på kultur och andra levnadsförhållanden. Det krävs alltså en utförlig analys och utvärdering
innan man etablerar en marknad utanför Sverige och Norden. Detta är en av anledningarna till
att vi valt att endast fokusera på den svenska/skandinaviska marknaden där en
analys/utvärdering inte behövs.

11.6 Lärdomar och slutsatser
Under våra tre år på Utvecklingsingenjörsprogrammet har vi ofta jobbat i projekt och lärt oss
mycket om vad som är värdefullt när man gör detta. Det är först under examensarbetet man
får användning av allt man lärt sig och ska försöka på egen hand. Vi började diskutera idéer
om vad vi skulle göra för examensarbete redan ett år innan vi skulle börja med det, vi var runt
på olika företag och fick idéer av vad man kunde göra. Innan vi bestämde oss för vad vi skulle
köra på hade vi valt projekt hela fyra gånger.
När vårt koncept kring ModBin stod färdigt presenterade vi det för Halmstad energi och miljö
och fick bra feedback vilket resulterar i att vi fortsatte arbeta med konceptet.
Genom att ha bestämda dagar och tider för avlagd tid till examensarbetet har vi alltid vetat att
vi kommer få ut en viss tid åt arbetet varje vecka. Detta har lett till att projektet har fortlöpt på
ett smidigt sätt genom hela tidslinjen och förseningar och flaskhalsar har i de flesta fall kunnat
undvikas.
Att kunna arbeta i projektrum i skolan med andra grupper som också gör sitt examensarbete
har varit en stor tillgång för oss. Genom att öppet kunna diskutera och validera våra idéer med
andra har vi snabbt kunnat få tips och feedback på lösningar vi kommit upp med. Att få
positiv feedback på något man gjort ger energi och glädje, att samtidigt få kritik för något som
andra inte tycker är bra får en att tänka till en extra gång och göra eventuella ändringar som
gynnar projektet i slutändan.
Att göra saker på egen hand är inte så svårt som man tror. Att skissa, arbeta i CAD, göra
animeringar, prototyper och hemsidor låter säkert avancerat och svårt till en början men det
finns otroligt mycket bra kurser och teori att tillgå så att vem som helst skulle kunna lära sig
detta med rätt inställning och dedikation. Det man lär sig under projektets gång hjälper inte
bara till i projektet utan kan också visa sig väldigt värdefullt i framtiden.
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Inledning
Denna rapport kommer att behandla möjligheterna kring om det finns eventuella immateriella
skydd att söka för källsorteringsmodulen ModBin. De skyddsformer som kommer att
undersökas är patentskydd, designskydd samt varumärkesskydd. Patentskyddet innefattar den
tekniska lösning för ModBin, designskyddet för utformningen av produkten som helhet samt
dess enskilda delar och varumärkesskyddet för själva varumärket “ModBin” med eventuell
logga.

Bedömning av möjlighet att erhålla skydd
Patentskydd
För att bedöma om en patentansökan är möjlig genomförs först en nyhetsgranskning. All
tillgänglig information som kan utgöra ett nyhetshinder för uppfinningen är nu intressant. Vi
börjar med en sökning i den svenska patentdatabasen, PRV, då Sverige är vår tänkta
huvudmarknad. Här hittar vi ett antal patent på olika avfallsbehållare. Ett av dessa är ett
beviljat patent på en soptunna med källsorteringsfunktion. Ett annat beviljat patent på en
soptunna med anordning för kompaktering av avfall. Vid en noggrannare granskning bedömer
vi att ingen av dessa patent skulle kunna hindra möjligheten för oss att söka paten då vår
produkt inte uppfyller alla de patentkrav dessa patent innefattar, se figur 1 och 2.
Vidare gjordes ett antal sökningar på nätet för att hitta någon liknande produkt med samma
funktioner som ModBin. Självklart går det att hitta massor av soptunnor och avfallsbehållare
men vi kunde inte hitta någon tillräckligt lik som skulle kunna vara ett nyhetshinder. I figur 3
finns bilder på de behållare vi ansåg likna vår lösning mest men som inte är hindrande.
Nästa kriterium för en patenterbar uppfinning är att den uppnår uppfinningshöjd. Den måste
alltså skilja sig väsentligt från vad som tidigare är känt, och lösningen får inte vara uppenbar
för fackmannen. Vi har redan klargjort att ingen av de tidigare avfallsbehållarna är speciellt
lik vår produkt. Vi anser heller inte att vår lösning med avfallsmodulen, push-open
funktionerna och magneterna är uppenbar för en fackman.
Det sista kravet är att uppfinningen är industriell tillämpbar. Den skall lösa ett problem på ett
tekniskt sätt och den skall vara reproducerbar. Detta anser vi att uppfinningen ModBin
uppfyller då beskrivningar och ritningar tydligt kan klargöra hur den är utformad och
fungerar. Från denna undersökning bedömer vi att en patentansökan kan göras.
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Figur 1 Soptunna med källsortering funktion
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Figur 2 Soptunna försedd med en anordning för kompaktering av avfall

Figur 3 Liknande avfallsbehållare
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Designskydd
Genom PRV:s (Patent- och registreringsverket) databas och register för design har vi
undersökt vilka designer inom källsortering som finns registrerad idag. Vi valde huvudklass 9
(Förpackningar och behållare för transport eller hantering av varor) samt underklass 9
(Avfall- och sopbehållare samt ställ till dessa) och sökte både på gällande designregistrering
och registrering under handläggning. Vi valde att hålla oss till den svenska design databasen
då Sverige som sagt är vår tänkta målmarknad. Sökningen resulterade i 57 träffar varar 43 var
ansökningar/registreringar.

Av den registrerade designen som vi fick fram från sökningen hade de inte någon nämnvärd
likhet med vår ModBin. Den slutliga modulen består av X antal enheter som tillsammans
bildar en enhetlig källsorteringsmodul. Vi antar därmed kunna söka ett helhetsskydd för när
delarna för en enhet är sammansatta, samt för de olika beståndsdelarna till en enhet. För
ritningar till mönsterskyddsansökan se ritningar i patentansökan. Innerboxen har en speciell
skärning i sin botten som kan urskilja den mot tidigare rektangulära källsorteringsbehållare.
Ytterboxen är svårare att designskydda då den har ett mer alldagligt utseende och liknar
några av de registreringar som redan finns. Ringen är även den svår att individuellt
designskydda då den består av en rektangelformad ring som inte har någon speciell särprägel
från vad som är känt idag. Alternativ kan den grafiska symbolen på ringens ovansida som
visar vad som ska slängas skyddas. Push Open funktionens beslag kan däremot tänkas få
designskydd genom sin form och kombinationen av material.

Slutsats
Vår bedömning om möjligheten att söka designskydd för ModBin är att det ser hoppfullt ut.
Inom de klasser, huvudklass 9 och underklass, som vi sökte registrerad design i bedömde vi
att det inte fanns någon betydlig likhet med vår källsorteringsmodul och dess delar. Vi anser
därmed att det är fullt rimligt att få ett helhetsskydd för designen av hela produkten som enhet
samt skydd för de sammansatta delarna separat. Där framförallt innerboxen och “push to
open”-funktionen har störst särprägel gentemot övriga delar.
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Varumärkesskydd
För att ta reda på om ModBin är ett nytt och unikt varumärke gjords en sökning i PRV:s
svenska varumärkesregister. Vi sökte på samtliga varumärkesmyndigheter, Nationellt
varumärke, EU-varumärke samt Internationell varumärke. Sökordet ModBin gav inga träffar i
PRV:s register, vilket gör det möjligt för oss att ansöka om skydd.
Vi sökte även på liknande ordkombinationer för att se om det finns några varumärken som lätt
kan förväxlas med ModBin. En sökning på ordet MODBI gav en träff på ett EU-varumärke,
MODBIS som är ett ordvarumärke. Däremot tillhör det klass 25, 35, 38 som är helt skilda
branscher mot källsortering. Vilket vi kan anta inte är något hinder för vår
varumärkesansökan. Vi gjorde även en sökning på Mobin, som också lätt skulle kunna
förväxlas med vårt varumärke, och det finns ett registrerat varumärke som heter just mobin.
Det är däremot ett figurvarumärke, EU-varumärke, inom klass 9, 16 och 42, vilket är skilda
verksamhetsområden från källsortering.

Vi förutsätter även att vi kan söka skydd för ModBin som utstyrselmärke, alltså att själva
modulen i sig tjänar som varumärke då vi anser att den har en unik utformning i sin
helhetslösning som en enhetlig källsorteringsmodul.
Slutsats
Ser vi till varumärkesskydd anser vi att det finns goda chanser att erhålla skydd för ModBin
både som ord, figur och utstyrselmärke. Vi anser att inarbetning av varumärket inte är ett
alternativ då registrering i vårt fall är både smidigare och säkrare då vi är nya på marknaden.
Idag finns det som sagt inget registrerat varumärke av ordkombinationen ModBin. De
varumärken som kan tänkas förväxlas med vårt varumärke, Mobin och MODBIS, tillhörde
skilda klasser och branscher från vårt verksamhetsområde källsortering. Mobin var ett
figurmärke så där är det viktigt att den grafiska utformningen av vårt varumärke särskiljer sig
väsentligt från deras utformning så att de inte är förväxlingsbara. Här anser vi att vårt
figurmärke för Modbin erhåller särskiljningsförmåga från Mobin.
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Avtal och licensiering
Angående licensiering, om vi anser att det blir aktuellt, tänker vi oss en Exklusiv licens i
uppstarten av marknadsintroduktion av vårt varumärke. Skulle verksamheten expandera i
framtiden kan en enkel licens bli aktuell för att bredda verksamheten ytterligare.
Eftersom att utvecklingen av produkten är i full gång och detta sker i en miljö med andra
studenter och handledare har ett sekretessavtal skrivits mellan parterna som vistas i
projektrummet. Detta för att förhindra att parterna inte avslöjar uppgifter kring utvecklingen
som skulle kunna förhindra en patentansökan.
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Patentansökan
Vårt problem
Dålig struktur av sortering under diskbänken medför utebliven utsortering av återvinningsbara
förpackningar samt matavfall. Idag används sopkärl i hemmet som är oberoende av varandra
där ingen tydlig struktur uppmuntrar till att sortera rätt. För att kunna sätta samman soptunnor
med varandra skulle de behöva plockas isär varje gång man är i behov av att byta påsar. Detta
är tidskrävande och det medför att soptunnorna står ostrukturerat ifrån varandra och skapar en
ranglig känsla. När användaren öppnar utrymmet där man förvarar sopor så blir de p.g.a. detta
omotiverade till att källsortera sina sopor.
Genom problemanalysen inser vi att problemet kan lösas genom att skapa en väldesignad
sorteringsmodul som uppmuntrar användaren till att sortera och som är flexibel och gör det
enkelt att modifiera utformningen av sorteringsstationen.

Vår idé
Vår idé är att skapa en ny källsorterings enhet som på ett enkelt sätt kan sättas samman med
en annan enhet för att på så sätt bilda en källsorteringsmodul för hemmet. Med hjälp av en
push funktion så kan användaren byta påsar och gömma kanterna på dessa för att enheten ska
behålla en clean design. Ringen som håller påsarna på plats instruerar och uppmuntrar
användaren att sortera rätt genom olika färgkoder.

Lösningar på problemet
För att lösa problemet med att uppmuntra användaren till att sortera har vi tagit fram en
lösning för att sammansätta enheterna på ett smidigt sätt och en lösning för att behålla en
clean design även efter isättning av valfria påsar.

Patentkrav
En enhet gjord av plast för källsortering av sopor (1), kännetecknad av att enheten består av
tre delar (2) (innerbox, ytterbox & ring). Enheten kan pushas upp och ner med hjälp av pushopen beslag (3). Ytterboxen på en enhet kan sammansättas med andra enheters ytterboxar
med hjälp av magneter som är fästa i plasten (4).
Ytterligare patentkrav för tillverkning osv. är svåra för oss att ta ståndpunkt vid för tillfället då
produkten ännu inte har producerats.
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Beskrivningen
Källsorterings enhet för hemmet - ModBin
Produkten (ModBin) är en källsorterings enhet som genom att kombinera ett antal enheter
tillsammans bildar en enhetlig källsorteringsmodul. Denna modul kan skapas på olika sätt
utefter egna behov. Genom att trycka på ringen som signalerar vilken typ av avfall som ska
sorteras så skjuts innerboxen upp och man kan enkelt byta påse.
Varje färdig enhet består av tre delar Ytterbox - Innerbox - Ring (figur 4)
Förklaring av vad varje enhet består av och lösning för funktionerna:
● Innerboxen (figur 2) har en urgröpning för push-open beslag och kan med hjälp av
dessa skjutas upp och ned genom att trycka på ringen.
● Ring (figur 3) ska klämma fast påsen runt innerboxen. På ovansidan av ringen ska det
symboliseras med färg eller symboler som visar vad som ska slängas i soptunnan.
● Ytterboxen (figur 1) är designad för att kunna fästas ihop med andra ytterboxar, detta
görs med hjälp urgröpningar på sidorna där magneter monteras.
Nedan visas exempel på hur produkten skulle kunna se ut i verkligheten. Övre bild till vänster visar ett exempel
på en sammansättning av fyra ModBins. Till höger visas de olika delarna som en enhet består av och underst
visar hur ModBin ser ut när den är i sitt övre läge avsett för påsbyte.
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Ritningar & figurer
Figurförteckning
Figur 1 - Visar ytterboxen
Figur 2 - Visar innerboxen
Figur 3 - Visar ringen
Figur 4 - Visar en sammansatt enhet, ModBin
Figur 5 - Visar sammansatt enhet med push-funktion i övre läge
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FIGUR 5
SAMMANSATT ENHET,
PUSH - FUNKTION
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Bilaga 4 – Parameterstyrd CAD-modell

1. Design Table
Ytterbox
DesignTable_tunna – Ytterboxen styr hela dimensioneringen av tunnans delar. Innerboxen och
Ringen/locket följer med vald design eftersom alla delar är kopplade till samma parametrar gällande bredd,
längd och höjd. Under Ytterbox finns ett Design Table som skapar 9 olika varianter på hur ytterboxen kan se
ut. beroende av parametrarna; Magnet_langd, Magnety_hojd, Profil_magnet, Tjocklek_ytterbox,
Design_tunna.

2. Resolve Design Table
En Resolve på Ytterboxens Design Table har gjorts, Catalog och alla parter hittas i mappen ”Resolve
DesignTable” En förgranskning av all designtyper syns och en part för varje design skapas.

3. Rule (3 st)
60

Produkt (Soptunna)
Rule_Design – En regel för att koppla ihop DesignTable_tunna och parameter för vald design (Design).
Här aktiveras/avaktiveras även de constraints som är lämpliga för optimeringen av innerboxens volym.

Ytterbox
Rule_magnetprofil – Denna regel bestämmer vilken typ av magnet som ska monteras med hjälp utan
parameter för magnet profil (Profil_magnet), genom att aktivera rätt sketch-profil.

´

Ring/lock
Rule_Ring/lock – Aktiverar pocket i ring/lock som gör att parten blir en ring när längden är över 200
mm och ett lock när längden är under 200 mm. Detta för att design ”Matavfall” ska ha ett lock istället för en
ring.
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4. Reaction (2 st)
Product (Soptunna)
Reaction_Push_To_Open – När parametern Push_To_Open är i läge”Up” aktiveras Offset som är
45mm mellan botten på innerboxen och ytterboxen. När läge ”Down” är aktiverat så är Offset 5 mm
aktiverat och innerboxen i sitt nedre läge.
Reaction_tunna – Beroende av parameter Design_tunna och reagerar på vilken av de tre olika typerna
(soptunna, matavfall, stor tunna) som är aktiverat, därefter kommer information upp som talar om vilken
volym på innerboxen som är önskad och hänvisar att köra optimeringen.

5. Optimering
Produkt (Soptunna)
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Optimization_tunna – Optimerar innerboxens volym beroende på vilken design som är vald. De
parametrar som påverkar volymen är tjockleken på innerboxen samt urgröpningen för Push-To-Open
beslaget. (Tjocklek_innerbox , Urgropning_Langd , Urgropning_Bredd , Urgropning_Djup)

6. Parametrar (23 st)
Produkt (4 st)
• Push_To_Open – styr innerboxens läge, det finns två lägen ”Up” och ”Down”
• Volume – Visar innerboxens volym (Volume_Pad - Volume_Shell)
• Design – Här väljer man vilken design man vill ha på soptunnan, det finns 9 olika lägen och
•

parametern är kopplad till Design Table som ligger under ytterbox
MeasureBetween – har ett antal parametrar som mäter längden på insidan av ytterboxen, utsidan
av ytterboxen, insidan av ringen. Dessa används för att med hjälp av formula styra constraints så att
offset alltid är rätt beroende på längd och bredd av soptunnan.

Ytterbox (10 st)
• Magnet_langd – Styr längden på magnetsns urfräsning i ytterboxens insida.
• Magnety_hojd – Styr höjden på magneternas urfräsning i ytterboxens insida.
• Profil_magnet – Styr profil på magneternas urfräsning, de finns i fyrkantig, cirkulär och
rektangulär form.
•
•

Tjocklek_ytterbox – Styr ytterboxens tjocklek
Chamer_ring – Styr ytterboxens chamfer och är beroende av parametern för ytterboxens
tjocklek.

•

Design_tunna – Styr design på utformning av tunnan, gällande Längd, Bredd och Höjd. Det

•

finns tre typer: ”Soptunna”, ”Matavfall” och ”Stor tunna”.
Length – Styr dimensionering på hela tunnan gällande ytterbox, innerbox och ring.

•
•
•

Width – ”-”
Hight – ”-”
Pattern_Num – När typen ”Matavfall” är vald ska det endast finnas 1 urfräsning på två av
sidorna av tunnan, denna parameter styr antal i Pattern och är kopplad till Reaction_tunna som
aktiverar/avaktiverar olika Pattern beroende på om tunnans design är ”Matavfall” eller inte.

Innerbox (6 st)
• Tjocklek_innerbox – Bestämmer tjocklek på innerboxen
• Urgropning_Langd – Bestämmer dimensioneringen av urgröpning för beslaget som gör Push
•
•
•
•

To Open funktionen möjlig.
Urgropning_Bredd – ”-”

Urgropning_Djup – ”-”
Volume_Pad – Volym för pad av innerbox
Volume_Shell – Volym för shell av innerbox

Ring/lock (3 st)
• Handtag_Langd – Bestämmer dimensioneringen av handtaget på locket, som är aktivt när typen
”Matavfall” är aktiv.
•
•

Handtag_Bredd – ”-”
Handtag_Hojd – ”-”
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7. Formula (77 st)
Ett antal formulas har gjorts eller skapts. Tillexempel för att kunna styra alla delar genom
en och samma parameter.
Exempel; Innerboxens Längd = ((Lenght – 2*Tjocklek_ytterbox)-(2*Tjocklek_innerbox 1mm))osv…
Product(Soptunna) (10 st)
Ytterbox (29 st)
Innerbox (14 st)
Ring/lock (24 st)

8. Check
Product (Soptunna)
Check_PushTo_Open – Ger information om att ringen/locket ska tas av för att kunna byta påse när
parametern Push_To_Open är i läge ”Up”.
Soptunna_Hight – När höjden på tunnan är högre än 400 mm kommer en varning upp som meddelar att
höjden på soptunna är för hög för att monteras under en diskbänk.

9. Profile Feuture
Ytterbox
För att kunna anpassa urgröpningen av magneterna i ytterboxens insida har tre olika sketcher skapats
(”Kvadrat”, Cirkel, ”Rektangel”) och med hjälp av profile future kan dessa programeras med hjälp av
parameter Profil_magnet samt en parameter av typen ”Curve”. Detta kopplas också till DesignTable_tunna.
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Bilaga 5 – SWOT analys

Styrkor

Svagheter

Produkt som gynnar miljön, tilltalande utseende,
smidig. Inga liknande lösningar finns. Gynnar
kommuners återvinningshantering

Användaren måste källsortera för att se någon nytta
med vår produkt. Dyr jämfört med vanliga soptunnor

Möjligheter

Hot

Först på marknaden med vårt koncept ”Build a bin”.
Samarbete med kommuner.

Billigare lösningar. Tillverkningskostnad.
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Bilaga 6 – GANTT-schema
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Bilaga 7 – Projektbudget

PROJEKTBUDGET
Projekt

Upprättad av

ModBin

Christoffer & Karl

Projektform

Upprättandedatum

2017-04-25
Summa inkomster

Summa utgifter

Examensarbete 2016/2017

24 000 kr

14 613 kr

Beskrivning av projektaktivitet

Beräknat
bet.datum

Utgiftsbelopp

Inkomstbelopp

Återvinningsmässa Elmia

2016-09-17

668

2016-10-24

5 378

2016-11-08

639

2016-12-01

674

Mässa i Jönköping för att söka information kring vårt projekt
Prototypframtagning (3D-print)
Plast filament till 3D-print prototyper
Prototyp
Diverse material och verktyg för framtagning av prototyp
Lackering av prototyp
Sprayfärg till första prototypen, 3D-print
Almi

2016-12-17

12 000

Bidrag från Almi för framtagning av prototyp
Prototypframtagning V2

2017-03-25

4 410

2017-04-06

550

2017-04-06

284

Akrylplast för laserskärning
Push-beslag
Beslag för push-to-open funktionen
Magneter
Magneter till slutprototyp
Stipendier

2017-05-01

12 000

Halvtidsstipendier, Fåhre, konceptpresentation (10 000) + Fåhre, eget projekt-bidrag (2000)
Hemsida

2017-05-25

1809

Domän och webhotell till www.modbin.se (domän 129/år) (webhotell 140/mån x 12)
UTEXPO

2017-05-08

600

Poster till monter, 4 st (150kr/st)
Första kund

2017-05-08

John Eriksson, HEM AB köper en uppsättning ModBin (1 x MiniBin 1 x MidBin 1 x BigBin)
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Bilaga 8 – Hemsida www.modbin.se

Startsida

När man som besökare klickar in på modbin.se möts man av en startsida där produkten direkt
visas i en kort film. För att locka besökaren att titta närmare på produkten finns en knapp
(Upptäck ModBin) som sedan länkar besökaren till sidan ”Om ModBin”

Menyrad

Menyraden finns alltid till hands för besökaren oavsett var på hemsidan man befinner sig.
Uppe i höger hörnet finns en varukorg för att snabbt se vad man har i sin kundkorg, till
vänster finns ModBin loggan som tar besökaren till startsidan vid klick. Håller man också
över fliken ”Om ModBin” visas också underfliken ”Produkten”.
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Shop

I Shopen kan besökare enkelt få en översikt över de produkter som ModBin erbjuder, man får
snabbt reda på vad det är för produkt och vad det kostar.

Enskild produkt

Klickar man på en enskild produkt; MiniBin, MidBin eller BigBin kommer man in i en vy där
man bättre får en beskrivning av produkten. Man kan också enkelt välja färg på ringen och se
hur de olika färgerna ser ut.
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Paket

Besökaren har också möjlighet att välja ett färdigt paket till ett rabaterat pris,
ModBin erbjuder 3 olika paket; ModBin 40, ModBin 60 eller ModBin 80. De
olika paketen är anpassade att få plats i ett standardunderskåp, cc 40, cc 60 eller
cc 80.
Kassa/varukorg

Slutligen hamnar kunden på en sida där en enkel översikt på vad man väljer att beställa syns.
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Om Modbin
På sidan "Om ModBin” hamnar man när man trycker på ”Upptäck mer” knappen från
startsidan. Här finns en kort beskrivning kring konceptet samt de olika sorteringssystemen i
Svergie. Längst ner på sidan kan kunden också bli länkad till sidan ”Sortering i din Kommun”
för att på ett enkelt sätt ta reda på hur källsorteringen ser ut i kundenens hemkommun.

Övre del

Nedre del
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Produkten
Sidan som beskriver produkten är uppdelad i tre delar. En del som beskriver hur man
använder produkten i sitt kök och hur man enkelt kan modulera sin önskade station. Nästa del
beskriver funktionen i produkten för varje del. Sista delen på sidan beskriver hur ModBin
levereras, i platta paket och även hur enkelt det är att montera ihop sina enheter. Varje del på
sidan har en animerad film som beskriver funktionerna tydligt för besökaren.
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Sortering i din kommun

Det finns över 190 kommuner i Sverige, på ModBins hemsida kan man klicka sig vidare till
sin hemkommuns sorteringsguide och på så sätt få reda på vilka färger och hur många färger
som används i kommunen. Därefter kan kunden gå tillbaks till modbin.se och beställa sina
ModBin:s i Shopen.
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Kontakt

För att man enkelt ska kunna hitta samt kontakta ModBin, finns en kontaktsida där man enkelt
fyller i sina uppgifter och sitt meddelande, detta skickas sedan automatiskt till vår mail.

Mobilanpassad version

Hemsidan är även anpassad till en smartphone, vilket betyder att när en besökare går in på
modbin.se via sin mobiltelefon så känner webläsaren av detta och gör om sidan till en mer
mobilvänlig layout för samtliga sidor på hemsidan.
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Smart marknadsföring

Vid varje produkt finns en knapp för sociala medier så som: Facebook, Pintrest, Twitter mm.
På så sätt låter ModBin sina användare och kunder på ett enkelt sätt dela produkterna och
skapar en spridning utan att ModBin själva behöver marknadsföra sig.
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Bilaga 9 – FMEA
9.1 Konstruktions – FMEA
FELEFFEKTSANALYS
Projektledare

Upprättad av

1

Pluggar

2

Push beslag

Montering av
boxdelar
Funktoon

Fel
dimensioner
på hål/plugg
Går inte upp
och ner vid
tryck
Dåligt

3

4

Boxdelar

Huvud-del

Monterings-

Montering av

beskrivning

boxdelar

5

Ringfärger

Färger/färgkoder

6

Magneter

Modulering

Feleffekt

Felorsak

Kontroll

Produkten går

Tillverkningsm

Stickprov,

ej att montera

etod

slutkontroll

Innerboxens

Underleverant

Tester vid val

funktion

ör

av leverantör

Passformen

utformade från

får en

formsprutning,
Användare har

oönskad

svårt att
montera

Verktyg i
formsprutning

Missnöjda

Bristande

kunder

beskrivning

Förvirring

Shop

Fel färg

kring syftet

Magneter

med ringfärger
Produktens

fäster inte i

funktion blir

sida av

varandra

meningslös

magnet

(modbin.se)
Syd och Nod

Utförande-

2

5

4

40

3

4

2

24

1

5

4

20

åtgärd

åtgärd

Ansvarig

Se över

Produktion

produktionskvalitet
Byt leverantör eller
diskutera felet med

Inköp

befintlig
Se om det går att

Konstruktör

modifera befintligt

Produktutveckling

verktyg innan nytt
Marknadsdel

3

3

1

9

Hemsidan

3

3

2

18

4

5

2

40

Tydlighet, gör video,
förenkla ännu mer

Produktutveckling

Konternuelig
uppdatering med

Marknadsdel

kommuner
Ta fram ett system i

Stickprov,
slutkontroll

produktionen som

Produktion

eliminerar fel

Förklaring av bedömningsskalor
Felfrekvens

datum av

Rekommenderad

tal

Felsätt

Riskprioritets-

processteg

Tillstånd efter åtgärd

tal

Funktion/

Allvarlighet

Komponent/
huvudfunktion

Anmärkning

Nuvarande tillstånd

Felfrekvens

Ordningsnummer

Felkarakteristik

Detaljnummer

barhet

Projekt ModBin

Upptäck-

Detaljnamn

Karl Oberlies, Christoffer Johansson

Uppföljningsdatum

2016-11-21

Allvarlighet

Deltagare

operation/

Upprättandedatum

Karl & Christoffer

Felfrekvens

Företag

Riskprioritets-

Användare

barhet

Kund

Konstruktions-FMEA

Upptäck-

Typ av feleffektanalys

Kommentarer
Allvarlighet

Upptäckbarhet

Här tar vi upp risker som kan uppkomma hos slutkunden för produkten.

Kriterium

Värde

Kriterium

Värde

Kriterium

Värde

Osannolikhet att fel kan inträffa

1

Ingen inverkan på produkt

1

Upptäcks alltid

1

Mycket liten felsannolikhet

2

Ringa inverkan på produkt

2

Normal upptäckssannolikhet

2

Låg felsannolikhet

3

Störd produktfunktion (medel)

3

Viss upptäckssannolikhet

3

Viss felsannolikhet

4

Utebliven produktfunktion (lindrig)

4

Mycket liten upptäckssannolikhet

4

Mycket hög felsannolikhet

5

Personskada (allvarlig)

5

Upptäcks inte

5

9.2 Process – FMEA
FELEFFEKTSANALYS
Projektledare

Upprättad av

1

Budget

2

CAD ritning

3

Prototyptillverkning

4

Rapportskrivning

5

Sammarbeten

6

Hemsida

Samla ihop pengar
Att göra en ritning i
ett CAD program
Fysisk prototyp
Inlämningsdatum för
rapporter

Feleffekt

Felorsak

Ingen fysisk

Bristande

prototyp eller

ansökning/pre

hemsida
Går ej att

sentation

Ingen
fullständig

tillverka

CAD ritning

prototyp

Inga
investerare

Brist på 3D-

Funkar teorin i

printer

praktiken?

Tidsnöd
Ingen

HEM AB och Kvick

återkoppling
eller

Bygge av
modbin.see

Ingen hemsida

Brist på
kunskap
Avsaknad av
en tillgänglig
3D-printer

Projketet

Fel

stannar upp

prioriteringar

Projektet får
tänka om

Kontroll

Utförande-

Brist på

webshop

kompetetens

2

32

Eget privat kapital

Karl & Christoffer

2

4

2

16

Outsourcing

Christoffer

3

4

2

24

Jeanette

1

3

1

3

Projektgrupp

2

4

5

40

Projektgrupp

4

3

3

36

åtgärd

Examinations
moment i CAD
kurser
FabLabs
printers

Investera i en egen
printer
Planera upp arbetet
Hitta nya
sammarbetspartners

Karl

Karl & Christoffer

Karl & Christoffer

Ta kontakt med
extern utvecklare i

Karl & Christoffer

tid och använd

Copyright DokuMera
Förklaring
av bedömningsskalor

Kommentarer

DM 2001 V 1.29

Felfrekvens

Ansvarig

4

eller resultat

Ingen

åtgärd

4

Dåliga
förberedelser

datum av

Rekommenderad

Allvarlighet

Upptäckbarhet

Här tar vi upp risker som kan uppkomma under projektets gång.

Kriterium

Värde

Kriterium

Värde

Kriterium

Värde

Osannolikhet att fel kan inträffa

1

Ingen inverkan på produkt

1

Upptäcks alltid

1

Mycket liten felsannolikhet

2

Ringa inverkan på produkt

2

Normal upptäckssannolikhet

2

Låg felsannolikhet

3

Störd produktfunktion (medel)

3

Viss upptäckssannolikhet

3

Viss felsannolikhet

4

Utebliven produktfunktion (lindrig)

4

Mycket liten upptäckssannolikhet

4

Mycket hög felsannolikhet

5

Personskada (allvarlig)

5

Upptäcks inte

5
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tal

Felsätt

tal

processteg

Tillstånd efter åtgärd

Riskprioritets-

Funktion/

huvudfunktion

Allvarlighet

Komponent/
operation/

Anmärkning

Nuvarande tillstånd

Felfrekvens

Ordningsnummer

Felkarakteristik

Detaljnummer

Riskprioritets-

Projekt ModBin

barhet

Detaljnamn

Karl Oberlies, Christoffer Johansson

Uppföljningsdatum

2016-11-21

Upptäck-

Deltagare

Upprättandedatum

Allvarlighet

Karl & Christoffer

Felfrekvens

Företag

barhet

Kund

Process-FMEA

Upptäck-

Typ av feleffektanalys

Bilaga 10 – Business Model Canvas (BMC)

MODBIN

HEM AB

Sammarbeten

Halmstad Energi och Miljö

Familjehus, större hushåll

Tall Ship Race

Låg produktionskostnad

Tall Ship Race

Medelklass, svenska hushåll

National Gummi

Fler kommuner
Detaljvaruhandeln/köksåterf
örsäljare

Bättre koll på sortering i hemmet
Kompetens i projektgruppen
Underleverantörer av
material

Fraktkostnader för soptunnor

modbin.se shop

Utseendet under diskbänken

Via kommuner

Brist på plats för en sorteringsstation
Transport av avfall som inte kräver en påse i
soptunnan

Produktionkostnader

Penetration Pricing

Löner

Försäljning av produkten

Marknadsföring
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Detaljvaruhandeln/köksåterf
örsäljare

Bilaga 11 – Uppskattad ekonomisk kalkyl

Bilaga 12 Återkopplande intervju Halmstad Energi och Miljö AB

Intervju med John Eriksson
– Verksamhetschef för avfall och återvinnings på Halmstad energi
och miljö AB
Vad är din spontana tanke när du ser vårt koncept/produkt?
Produkten är en nytänkande lösning på ett verkligt problem. Designen är tilltalade
och man blir intresserad av att veta mer av produkten när man snabbt tittar på den.
Hur tror du att ModBin kommer att gynna hushållsanvändarna till att
källsortera mer och bättre?
Just att ni har fått ihop ett koncept med plock-ihop paket (man kan forma sin egen
station) och funktionen att pusha upp innerboxen för att byta påsar tror jag är något
som kommer locka kunder till eran produkt. Jag tror absolut att detta kan leda till att
fler sorterar och att de på ett enklare sätt kan sortera rätt.
Vad tycker du om upplägget på vår hemsida?
Snyggt, tilltalande och väldisponerat. CC 40, 60, 80 kan beskrivas tydligare för
användaren så att man vet vad som menas med det, alla har inte koll på att det är
standardmått på diskutrymmen.
Tror du att vårt koncept håller i en verklig produktion och försäljning?
Ja det tror jag. Om ni inte har kapital och har svårt att hitta investerare till att
finansiera verktygen till formsprutningen kan det ju vara en idé att patentera
konceptet och sälja detta till en större återförsäljare. Jag tror att det skulle finnas en
hel del intressenter.
Vad tycker du om de olika storleksalternativen som vi tagit fram?
Tre storlekar tror jag räcker bra. Rent spontant så tycker jag att de tre storlekar som
ni tagit fram möter de behov som användaren har vid källsortering.
Designen?
Jag gillar designen, den känns fräck, snygg och ger ett väldigt fräscht intryck.
Om vi lyckas med att börja tillverka ModBin på riktigt, är detta något som på
något sätt skulle vara intressant för Hem? T.ex. att erbjuda ModBin till
hushållen i Halmstad kommun
När vi beställer något sätter vi först upp en kravspecifikation på det vi vill ha och
sedan måste det ges ut som en offentlig upphandling där alla aktörer har möjlighet
att lägga in en offert, utefter detta måste vi sedan välja det billigaste alternativet som
möter våra krav. Här tror jag till en början att ni får det svårt mot större aktörer som
har varit i branschen ett tag och förmodligen har billigare tillverkningskostnader än
vad ni har. Men jag utesluter inte ett samarbete på andra vägar såsom t.ex. berätta
för hushållen att ”Såhär gör vi på HEM” och ha en bild på eran lösning som finns på
våra kontor, visa upp er i vårt nyhetsbrev och samarbeta på kommande Tall Ship
Race.

Bilaga 13 Antal hushåll i Sverige
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Karl Oberlies

Christoffer Johansson

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

