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Förord
Denna rapport redogör projektprocessen och dess resultat för ett examensarbete på 22.5
högskolepoäng
inom
produktutveckling
och
innovationsledning
på
utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Även om examensarbetet som
kurs har sträckt sig över fyra läsperioder med början hösten 2018 presenterar denna rapport
ett arbete som inleddes i januari 2019, då projektgruppen valde att byta projektidé.
Vi vill inleda denna rapport med att tacka Fredrik Gröndahl och Martin Sterner på Seafarm
för att de har tagit sig tid att ge oss möjlighet att ta oss an detta examensarbete samt god
vägledning och kunskap under projektets gång. Sedan vill vi ägna ett speciellt tack till vår
handledare Leif Nordin som alltid har funnits tillgänglig, både som handledare för detta
examensarbete och dessutom som studierektor under våra tre år på
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.
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Sammanfattning
Projektets syfte baseras på den övergripande behovsbilden att samhället är i behov av nya
miljövänliga och hållbara produkter och industrier. Genom att identifiera en god
marknadsmöjlighet för en fysisk produkt tillverkad i nedbrytbar algpolymer och att agera på
denna i form av ett produktutvecklingsprojekt kan ett sådant behov tillmötesgås. Efter en 2
månader lång marknadsorienterad produktvalsprocess blev produkten barnkit med en napp
och en nappflaska den valda produkten att gå vidare med.
Produktutvecklingsprojektet inleddes med att undersöka materialegenskaperna för det
material som naturligt kan extraheras från brunalgen med namn alginat. Upptäckten av
mycket bristande materialegenskaper för det valda ändamålet resulterade i beslutet att dela
upp projektet i två separata delar, där det ena fokuserar på design och prototypkonstruktion
och det andra på att undersöka materialmöjligheterna med brunalger.
Resultatet från produktutvecklingsprojektet resulterade i ett koncept som strävar efter att
kommunicera produktvärden som lokalproducerad, hållbar, stilren, och hälsosäker. Detta
gav upphov till ett skandinaviskt präglat och enhetligt barnkit som förpackas i en miljövänlig
och stilren kartongförpackning. Resultatet från litteraturstudien i forskningsprojektet
resulterade i materialvalet algbaserad TPU, som anses sammantaget vara ett lovande
material för den valda produkten, även om många frågeställningar gällande
produktionsprocessen fortfarande behöver besvaras. Framställningsprocessens hållbarhetoch lönsamhetsaspekter behöver vidare forskning undersöka innan sådana frågeställningar
kan besvaras.
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Abstract
The project’s purpose is based on the overall need picture that society is in need of new
environmentally friendly and sustainable products and industries. The need can be met by
identifying a good market opportunity for a physical product made in degradable algal
polymer and pursuing it in the form of a product development project. After a 2-month
market-oriented product selection process, the product was chosen to be a set consisting
of a pacifier and a feeding bottle.
The product development project began by examining the material properties of the material
that can naturally be extracted from the brown algae named as alginate. The discovery of
very poor material properties resulted in the decision to divide the project into two separate
goals, one focusing on design and prototype construction and the other on examining the
possibilities to manufacture suitable materials derived from brown algae.
The result of the product development project resulted in a concept that strives to
communicate the product values locally produced, sustainable, stylish, and health-safe. This
resulted in a simplistic design inspired from Scandinavian ceramics that is packaged in an
environmentally friendly and stylish cardboard package. The result of the research project
resulted in the choice of algal-based TPU, which is considered to be a promising material
for the chosen product, although many questions regarding the production process still
need to be answered. The sustainability and profitability aspects of the production process
needs further research before such questions can be answered.
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1.Inledning
1.1. Bakgrund
Utsläpp, nedskräpning och ohållbara produktioner har i decennier ökat över hela världen
och i accelererande grad bidragit till en ohållbar miljöförstörelse och klimatpåverkan (WWF,
2019). Långsiktig hållbarhet är en av de mest aktuella samhällsfrågorna, vilket sätter hårda
krav vid utveckling av framtidens produkter. Kraven på hållbarhet genomsyrar idag hela
produktens livscykel och dess tillverkningsprocess, från materialframställning till produktens
avyttrande.
Till följd av en ökad globalisering är dagens produktframtagning och tillverkning utspridd
mellan länder, inte sällan belägna på olika kontinenter. Detta medför långa transporter och
således dåliga förutsättningar för en hållbar produktion. Intuitivt borde tillverkning ske
närmare kunden genom lokala industrier eftersom det skulle resultera i en mer kausal
uppfattning om hur våra industrier påverkar vår omgivning och miljö.
I jakt på ett spännande examensarbete upptäcktes projektet Seafarm med projektledare
Fredrik Gröndahl. Seafarm är ett forskningsinitiativ som undersöker möjligheterna att
etablera kommersiella odlingar av brunalger längst Sveriges kust. Alger har potential att
fungera som ett hållbart substitut till dagens fossila polymerer och många andra material
(Seafarm, 2013). Att undersöka affärsmöjligheter och utveckla en produkt med svenska
brunalger passade väl in på projektgruppens krav på miljövänlighet, lönsamhet och önskan
att ta fram en fysisk produkt. Därför togs beslutet att inleda ett samarbete med Seafarm.
Det fanns flera anledningar till att produktutveckling med algpolymer valdes. Raffineringen
av polymerer från brunalger är en ny industriell process med kommersiell potential, som ger
oss goda möjligheter att utveckla en innovativ produkt. Prototypframtagning av produkter
tillhör ett styrkeområde för oss utvecklingsingenjörer, med kunskap i design och
prototypframtagning. Projektgruppen har dessutom goda möjligheter att skapa prototyper
på högskolan.
För att inleda en lönsam produktion av algbaserad polymerer behövs goda möjligheter
identifieras på marknaden med tillräcklig lönsamhetspotential för att kompensera för att
materialet idag är dyrare att producera.
Genom att hitta en lönsam affärsmöjlighet så kommer marknaden öka för algbaserade
produkter, vilket i sin tur sannolikt kommer öka efterfrågan på miljövänliga material som leder
till positiva effekter på både miljö och på sveriges ekonomi.
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1.2. Behov
Projektgruppen utgår från den övergripande behovsbilden där samhället är i behov av nya
miljövänliga och hållbara produkter och industrier. Seafarm är ett initiativ i samma riktning
och har ett intresse av att få ut produkter tillverkade av sin framställda biomassa av alger.
Detta för att kunna etablera sig och inleda en uppskalning av algodling i Sverige.

1.3. Syfte/Mål
Projektet ska resultera i framtagningen av en prototyp och ett komplett koncept..
Projektgruppen väljer att dela upp produktutvecklingsarbetet i två separata fokusområden,
detta för att projektet har två samverkande resultatmål som bör särskiljas för att
åstadkomma ett effektivt arbete.
1. Dels syftar projektet resultera i en prototyp som genom en marknadsorienterad
produktutvecklingsprocess och genom en iterativ design- och prototypframtagning
ska vara väl anpassad för sin användare och ge en tydlig uppfattning om projektets
vision. Här läggs fokus på kunden och denna process sker utan hänsyn till materialets
förutsättningar. Produkten kommer ta hänsyn till identifierade lönsamma
marknadsmöjligheter och målet är att öka efterfrågan på miljövänliga material.
2. Utöver detta mål behöver också alginatets materialegenskaper undersökas, för att få
kunskap kring förutsättningar för att uppnå projektdelmål 1. Genom att tidigt
undersöka alginatets egenskaper så kommer kunskap fås kring tidsåtgång och
svårighetsgrad i uppgiften att tillverka produkten i alginat. Denna del undersöker även
alternativa lämpliga material från makroalger om behovet för detta skulle visa sig.

1.4. Effektmål
● Genom att hitta en lönsam affärsmöjlighet så kommer marknaden öka för
algbaserade produkter, vilket i sin tur kommer leda till positiva effekter på miljö och
stärka sveriges ekonomi.
● Om den svenska algodlingen etableras och skapar en tillräckligt stor industri kommer
det medföra ett lokalproducerat, miljövänligt och hållbart alternativ för nya
verksamheter, samt för verksamheter som för tillfället importerar likvärdiga material.
● En marknadsföring av miljövänliga produkter påverkar konsumenters medvetenhet
om hållbara alternativ och det är en effekt som vårt projekt förhoppningsvis kan bidra
till.
● Studier har visat på positiva effekter på det marinbiologiska klimatet i regioner där
alger odlas och framställningen av algbaserad biomassa har kapaciteten att minska
CO2 halterna i vår atmosfär (Seafarm, 2018).
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● Vid produktion av konkurrenskraftiga och miljövänliga substitut till miljöfarliga artiklar
och varor minskas den skadliga påverkan som onedbrytbara produkter har på hav
och land. Lokalt producerat alginat kan komma att bidra till effektivare flöden i
verksamhetsprocesser, kortare transportsträckor med mindre utsläpp, ett lättare
kontroll- och kvalitetsarbete samtidigt som det skapar förutsättningar för en mer
hållbar produktion.

1.5. Målgrupp & Positionering
Eftersom den framtida produkten ämnar att skapa värde för konsumenter och samtidigt är
ett potentiellt steg mot hållbar utveckling, kan hela samhället ses som potentiella
intressenter. Detta innefattar konsumenter i både privat- och offentlig sektor.
Oavsett produktidé, kommer materialvalet tilltala kunder som värderar lokalproducerade och
miljövänliga alternativ. Utöver dessa värden kommer produkten kunna tillhöra två kategorier
gällande förbrukningstid. Möjliga kunder i denna kategori skulle kunna vara företag i behov
av miljövänliga engångsartiklar av olika slag.

Återanvändningsba
r

Lokalproduce
rad &

Engångsprodukt

Figur 1. Två produktkategorier för nedbrytbar algpolymer
Utmaningen var att välja en kundgrupp som enklast går att skapa värde för, utan att försätta
sig i situationer med stor konkurrens. Den valda kundgruppen ska samtidigt omfatta
tillräckligt många kunder för att vara en attraktiv kundgrupp.

1.6. Avgränsningar
Arbetet exkluderar den industriella odlingen av makroalger, framställningsprocessen av
biomassa och raffineringen till polymerer i sin omfattning, eftersom materialframställning
ligger utanför projektets omfattning. Materialframställningsprocessen kan dock komma upp
i diskussionen gällande undersökning av materialets hållbarhetsaspekt och tillgänglighet
över tid.
10

Projektgruppen hade behov av att avgränsa sig från att fullfölja all märkning, exempelvis CEmärkning,så att produkten når upp till de krav som lagstiftning ställer på produkter som ska
användas av barn.
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2. Metod
2.1. Vald projektmodell
Projektet är av målsökande karaktär där dynamiska produktutvecklingsmetoder anses
lämpliga. Gruppen jobbar med kortsiktiga och specifika mål. I regel sker allt arbete
gemensamt men i undantagsfall för en ökad flexibilitet delegeras arbetsuppgifter ut men
sammanstrålas då med gruppen i ett senare skede.
Projektgruppen väljer att förhålla sig till ett flertal olika metoder ämnade för projektets klimat
som kan karakteriseras av både ordning och oordning. Produktidén i sin funktion finns redan
på marknaden. En produkt i naturliga nedbrytbara material kommer få ett större värde för
miljömedvetna kunder. Enligt Ottosson (2016) är syftet med detta produktutvecklingsprojekt
att utveckla en så kallad Wish-produkt. Projektet blir således av målsökande art där
användandet av dynamiska metoder kommer ge störst effekt för framgång. (Ottosson, 2016)
Utöver detta utgör projektgruppens storlek av tre personer en god grund för en effektiv
självorganisering med ett snabbt beslutsfattande. PU-metoder och tumregler kommer
användas från både Lean Produktutveckling (LPD) och Dynamisk Produktutveckling (DPD).
(Holmdahl, 2016) (Ottosson, 2016)

2.2. Marknadsundersökningsmetoder
2.2.1. Personas
Metoden personas används för att identifiera potentiella kundgrupper. Extrema och
alldagliga personligheter skapas för att försöka förstå alla kundkrav. Identifiering av olika
kundgrupper underlättar vid val av positionering för produkter.
Personas hjälper oss att förstå olika beteenden och levnadssätt som i sin tur ger oss bättre
insikt i hur design, varumärke och marknadsföring effektivt ska kunna utformas utefter
kunden eller kundernas profil. Ett diagram skapas för att analysera medvetenhet och
köpkraft. Kundens medvetenhet är ett mått på hur väl algmaterialets unika produktvärden,
såsom miljövänlighet, hälsosamt, näringsrikt, nedbrytbart, lokalproducerat med andra
passar med kundens krav och önskemål på produkten (Bergman, 2018).
2.2.2. Kvantitativa analyser
Enkät genomförs för att få opartisk data på vilka produkter folk kan tänkas köpa och för att
identifiera vilka egenskaper som prioriteras vid ett hypotetiskt köp av den framtida produkten
(Plattner, 2016).

12

2.2.3. Kvalitativa analyser
Projektgruppen utför kvalitativa analyser för att komplettera det kvantitativa analyserna och
för att få ytterligare kontakt och information från kunden. Förståelse för kundgruppen är
fundamentalt viktigt i alla aspekter av vårt arbete och fungerar ofta som en vägledande
kompass mot ett lyckat projekt. Genom en djupare förståelse kring användarens tankar,
värderingar, behov, erfarenheter, beteenden och incitament ökar förutsättningarna för
projektgruppens möjlighet att ta fram en produkt som skapar mervärde och tillfredsställelse
hos sin tänkta slutanvändare (Plattner, 2016).

2.3. Organisatoriska metoder
2.3.1. Business Model Canvas
Business Model Canvas används för att projektgruppen ska identifiera och utveckla en
affärsmodell. Affärsmodellen används för att lönsamt skapa och leverera kundvärde
(Osterwalder och Pigneur, 2010).
2.3.2. Visuell planering
För att underlätta självorganisering, delaktighet, samarbete och transparans under
projektets gång används visuell planering av typ Kanban-tavla. För att förhålla det dagliga
arbetet till projektets milstolpar, övergripande mål och slutdatum används även en översiktlig
tidslinje, för att arbeta i enlighet med tumregel i LPD på Svenska (Holmdahl, 2016).
2.3.3. A3 ‒ rapporter
För att kunna förstå teorier, modeller, metoder och avklarade k-gap bättre, och för att kunna
ha dessa tillgängliga under beslut och kreativa möten kommer projektgruppen förvara och
sätta upp A3- rapporter i projektrummet (Holmdahl, 2016).
2.3.4. K-gap som gruppaktivitet
Visuell planering skapar organisatorisk produktivitet och delaktighet, Aktiviteten används för
att effektivt identifiera kunskapsgap, kategorisera dessa och slutligen utforma och delegera
aktiviteter genom skapandet av to-do post-it lappar och tillhörande A3 rapporter. Denna
aktivitet ökar på så sätt organisatorisk produktivitet och delaktighet (Holmdahl, 2016).
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2.4. Kreativa metoder
2.4.1. Brainstorming
Brainstorming kan genomföras på flera olika vis med metoder och tillvägagångssätt som
skiljer sig åt. Huvudsyftet är alltid att generera nya idéer och lösa ett eller flera problem.
Grundtanken är att en grupp utnyttjar sina gemensamma och individuella förmågor för att
lösa ett problem genom att låta tankegångar och kreativitet flöda obehindrat och utan
avbrott (Österlin, 2016) (Bergman, 2018).
2.4.2. Kompassen
Kompassen kommer att användas som en guide i designprocessen för att underlätta
navigeringen. Projektgruppen kommer svara på frågorna; “varför, när, vad, vem, var” och
slutligen “hur”. Svaret på “hur” är resultatet av de första 5 frågorna (Plattner, 2016).
2.4.3. Imageboards
Projektgruppen skapar olika kollage för att förstå och kunna framföra sin idé. Metoden
förmedlar följaktligen en speciell känsla, eller specifik information till den bestämda
målgruppen. Metoden används för att underlätta utvecklingen genom att på ett enkelt sätt
kunna visa upp vad konceptet/produkten vill förmedla till sin valda målgrupp (Bergman,
2018).
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2.5. Designmetoder
2.5.1. Design Thinking

EMPA
THISE

DEFIN
E

IDEAT
E

PROT
OTYPE

TEST

Figur 2. Design Thinking

Empathise: Det första steget i designprocessen är att få full förståelse över
problemformuleringen och vilket behov som finns. Genom att observera och engagera
intressenter skapas djupare förståelse över projektets formulering och mål.
Define: I det andra steget ska underlag och information sammanställas för att få fram
grundproblemet med kundfokus.
Ideate: I det tredje steget i designprocessen så startar idégenereringen. Nu har
projektmedlemmarna tillräckligt mycket underlag för att gå vidare.
Prototype: För att få ytterligare förståelse om funktion, egenskaper och design så kommer
prototyper skapas.
Test: För att säkerställa att prototypen möter projektgruppens krav.
2.5.2. Produktsemiotik
Inom produktutveckling studeras semiotik för att förstå hur produktens utformning,
färgsättning, textur, kontext och marknadsföring påverkar kunden och användarens
sensoriska intryck och tolkningar. Projektgruppen kommer därför använda sig av
produktsemiotikens teorier för att framställa en så väl anpassad produkt som möjligt (Mey,
1993).
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2.5.3. Pragmatik
Avser läran om hur kontext bidrar till mening och uppfattning (Mey, 1993).

2.6. Prototypframtagningsmetoder
Prototypframtagningen är en iterativ process där projektgruppen genererar “generationer”
av exemplar av den tänkta produkten och undersöker olika lösnings- och designalternativ.
Den grundläggande principen är att låta användaren och projektgruppen uppleva och
reagera på de olika lösnings- och designalternativ som framställs för att vinna insikt i hur väl
anpassad produkten är för sin användare, och kontinuerligt förbättra förståelsen för
användarens behov (Plattner, 2016).
2.6.1. CATIA & SolidWorks
Mjukvaror för datorstödd design som projektgruppen kommer använda sig av för att
utveckla tredimensionella ritningar som sedan blir underlag för att ta fram gjutformar och
prototyper i högskolans FAB-lab.
2.6.2. Keyshot (Rendering)
Ett redigeringsprogram som projektgruppen kommer använda för att ta fram verkliga
renderingar av 3D-modelleringar.
2.6.3. 3D-printer
Maskiner som projektgruppen kommer använda sig av för att skriva ut prototyper.

2.7. Analysmetoder
2.7.1. Konkurrentanalys
En kartläggning för att identifiera vilka befintliga konkurrenter som finns och för att få insikt i
hur de marknadsför sina produkter. Kartläggningen fungerar också som en konkurrentanalys
för att bedöma möjligheterna att träda in på marknaden (Kotler, 2013)
2.7.3. Funktionsanalys
En funktionsanalys används för att fastställa en produkts uppgift, aktivitet och egenskaper.
Analysen genomförs för att underlätta arbetet genom att noggrant gå igenom krav och
önskemål på produkten. Resultatet blir en utförlig sammanfattning och underlag till
framtagning av en ny produkt (Bergman, 2018).
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2.7.4. Kravspecifikation
I kravspecifikationen beskrivs problemet som ska lösas och vad man ska uppnå för resultat.
Kravspecifikationen kan användas som både mall och mål för projektet, för att i slutskedet
sedan användas som ett facit vid utvärdering (Österlin, 2016).
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3. Teoretisk referensram
3.1. Fossilbaserade polymerers problematik
Från 1960 till år 2000 har världens tillverkning av polymerer ökat 25 gånger om, medan
andelen återvunnen plast konstant legat under 5 %. Plasten i havet påverkar vattenlivet
genom att förminska möjligheten för UV strålningen att tränga igenom vattnet. Samtidigt
oxideras plasten på grund av strålningen vilket skapar toxiner som sedan tas upp av djur i
botten av näringskedjan. Även på land förorsakar plast i naturen problem. Plast bryts inte
ner i jorden utan bevaras och försämrar på så sätt grödors förutsättningar att ta upp näring
i jorden. Plastens oförmåga att brytas ned över tid och den enorma kostnad som det innebär
att avlägsna plasten från naturen och haven gör problemet ännu mer allvarligt. (Gregory &
Andrady, 2003)

3.2. Hållbarhetsaspekt
Alger har kallats “the promising plant of the millennium” (Dhargalkar & Pereira, 2005) på
grund av dess stora fördelar jämfört med landbaserad produktion. Det behöver inte land,
färskvatten, bekämpningsmedel eller gödsel och slutprodukten kan användas på många
olika sätt. Mat (Mouritsen, 2017), foder (Fleurence, 1999), material (Maguire, 2016),
biobränslen (Pechsiri et al. 2016) och stabiliseringsmedel för en rad olika
användningsområden är exempel på möjliga produkter (Pangestuti & Kim, 2015). Algodling
i haven bidrar även lokalt till skyddade habitat för marint liv, som fisk och skaldjur. Alger
motverkar även övergödning (Xiao et al. 2017) och försurning av hav (Krause-Jensen et al.,
2015) samt kan fungera som en kolsänka (Chung et al. 2011, 2013; Duarte et al. 2017)
(Thomas, 2014).
För att ge projektgruppen förståelse kring hållbarhetsaspekter kring svensk algodling har
handledare Fredrik Gröndahl hänvisat till avhandlingen Insights on the sustainability of a
Swedish seaweed industry, utförd av doktoranden Jean-Baptiste Thomas som ett
delmoment i forskningsprojektet Seafarm. Avhandlingen syftar till att bedöma hållbarheten i
den pågående utvecklingen av tångindustrin och för en kommande svensk tångindustri,
framför allt vad gäller genomförbarhet, potential och miljöaspekter genom ett
livscykelperspektiv. (Thomas, 2014)
För en detaljerad redogörelse kring specifika hållbarhetsaspekter hänvisas läsaren till de
bifogade artiklarna I - VI i Thomas avhandling. Dessa sex aspekter redogör kring:
● Potentialen av kelp som biobränsle
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● Risken för motstånd mot utveckling av tångbruk till havs på grund av allmänhetens
motvilja
● Livscykelperspektivet på odling och förvaring av tångbiomassa
● Potentiell area längs den svenska västkusten för tångbruk till havs på en industriell
skala
● Den ekonomiska potentialen i en framtida industri
Thomas menar i avhandlingens slutsats att det idag är så gott som omöjligt att med säkerhet
formulera starka argument kring att hela produktionskedjan kommer vara hållbar, på grund
av att utmaningarna är i ständig förändring och ovan nämnda perspektiv är otillräckliga för
att fånga hela bilden. Han menar därför att det finns ett behov för mer forskning för att säkert
kunna fastställa hållbarhet i dess tre aspekter.
Sett enbart till ekonomisk hållbarhet menar Thomas dock att framtiden ser lovande ut för
svensk algproduktion. Både produktion och tillverkning av produkter av svenska alger anses
som framtida lönsamma verksamheter, med potential att kunna skapa en ny biobaserad
ekonomi i Sverige.
En annan orsak till osäkerheten var avsaknaden av andra aspekter, såsom att bedöma
intressenters åsikter kring hållbarhetsfrågor och att i mer ingående studier undersöka hur
produktionen kommer utvecklas över tid.

3.3. Polysackarider från alger
Polysackarider baserade på alger förekommer i olika slag för olika arter. Alger kan delas in i
tre huvudgrupper: bruna, röda och gröna alger. Bland dessa producerar röda och bruna
alger polysackarider av störst kommersiell betydelse, där röda producerar agar agar och
karragenan och bruna alger producerar alginat. Dessa har blivit populära för att tillsammans
med vatten skapa en styv gel och benämns därför som fykokollider; ett vanligt
användningsområde är därför till exempel förtjockningsmedel i mat där fykokollider med olika
metallkatjoner utgör E-nummer 400 till 407A (Malcata et al, 2018).

3.4. Kompositalternativ
Huvudmålet är att nyttja alginat, men detta begränsar inte produktens material från att nyttja
flera material i form av ett kompositmaterial. Beroende på hur väl materialets egenskaper
passar de krav produkten har, kan materialet komma att behöva kombineras tillsammans
med ett annat material för att uppnå passande egenskaper till produkten.
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4. Genomförande
4.1. Inledande experiment med alginat
Genomförandet började med att undersöka alginates materialegenskaper i form av ett
experiment. Projektgruppen försökte till en början ta reda på vilket förhållande mellan vatten,
alginatsyra och kalciumklorid som genererade starkast hydrogel. Det kommersiella alginatet
som användes var Creaform 500 (Panduro, 2018), en produkt som var en blandning av
alginat och ett kalciumsalt och där endast vatten behövde tillföras. Kalciumet frigjordes när
vatten tillfördes vilket förenklade experimenten. För att få en uppfattning kring hur väl
materialet alginat presterade var första steget att gjuta en napp i alginat. En naturgumminapp
inhandlades som fungerade som hanform för en gjutform i silikon. Denna gjutform kunde
sedan nappen i alginat gjutas i. För att förenkla gjutningen av silikonformen alginatnappen
skars handtaget bort från naturgumminappen. Nappens säkerhetsring fästes sedan mot en
platta i vattenfast papp. En nedåtvänd pappmugg limmades fast mot plattan runt nappen
för att skapa en tät behållare där silikonet kunde hällas ned i för att fullständigt omsluta
nappen. Efter härdning kunde pappen och naturgumminappen avlägsnas från silikonformen.
Alginat blandades sedan med 40 % alginatblandning och 60 % vatten och hälldes ned i
honformen. Efter cirka 10 minuter var alginatet tillsammans med kalciumkatjonerna och
vattnet gelat och nappen i alginat togs ut från silikonformen.
Resultatet utvärderades och de materialegenskaper som var undermåliga för ändamålet
noterades. Nya experiment gjordes sedan för att förbättra egenskaperna. Samma
alginatblandning blandades med fiberhusk med hypotesen att det skulle bli en starkare gel,
samt i ett senare skede även med glycerin med hypotesen att hydrogelens vatten på så sätt
inte skulle avdunsta bort. Efter dessa experiment ansågs den ihopsamlade praktiska
erfarenheten kring alginatets möjligheter vara tillräckligt.
För bilder och tabeller kring blandningsförhållanden från experimenten, se bilaga 1 (Experimentell del med Alginat)
Experimentet resulterade i slutsatsen att alginat i sin rena form var olämpligt som
konstruktionsmaterial och att mer arbete för att hitta ett lämpligt material krävdes.
Projektet hade således två olika kunskapsmål. För att åstadkomma ett effektivt arbete insåg
projektgruppen fördelen att skilja dessa åt. Det ena målet var att ta fram en produkt
anpassad efter målgruppens krav och kriterier och det andra målet var att få bättre kunskap
om brunalger och dess förutsättningar. Projektgruppen valde därför att dela upp
produktutvecklingsarbetet i två separata projekt, ett produktutvecklingsprojekt och ett
forskningsprojekt.
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4.2. Produktutvecklingsprojekt
I produktutvecklingsprojektet genomfördes
marknadsundersökningar som innefattar kundoch behovsanalyser för att få kunskap om vilken
produkt som skulle utvecklas, läs mer utförligt
genomförande i bilaga 2 - (Underlag för
produktval). Konceptet som togs fram består
utav en napp, en nappflaska och förpackning.
4.2.1. Idégenerering/brainstorming
Projektgruppen inledde arbetet med en
brainstorm för att ta fram olika utseenden för
nappflaskan, nappen och förpackningen.

Figur 3. Skiss på Napp

Formspråk och Semiotik
För att komma fram till den framtida produktens utseende tog projektgruppen inspiration
från Skandinavisk keramik och design. Projektgruppen använde sig av skissmetoder för att
förstå innebörden av olika sorters former och eftersträvade
en originell och särpräglad design. Under designarbetet
togs det hänsyn till att slutkund och användare är olika
individer.
Funktionella aspekter
Konceptets
funktioner
bestämdes
delvis
i
kravspecifikationen men ytterligare inspiration hämtades
från befintliga aktörer på marknaden. Funktionella aspekter
som greppvänlighet, vikt, storlek, hur enkel den är att ta med
sig samt hur designen kan underlätta vid förberedelse av
bebismat diskuterades. Dessutom togs det hänsyn till
ovissheten kring produktionsmöjligheter.
4.2.2. Jämförelse med befintliga produkter

Figur 4. Inspiration från
Skandinavisk keramik

Projektgruppen analyserade marknaden genom att fysiskt
undersöka och testa konkurrenters produkter. Resultatet blev underlag till val av
dimensioner.
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4.2.3. Utmaningar
Vikt
En flaska som är för tung blir svår att hantera för bebisar och därför är det viktigt att flaskan
inte blir för tung. Eftersom att projektgruppen valde en flaska i glas som är tyngre än andra
material så är det viktigt att övriga delar inte är för tunga.
Montering och försegling
Projektgruppen behöver hitta en bra lösning för skruvlocket som tillåter dinappens ventiler
att fungera. Det är också viktigt att locket förseglas ordentligt så att flaskan inte läcker.
Gängorna kan konstrueras i SolidWorks men det är ett moment som projektgruppen inte
ställts inför tidigare och var därför en utmaning.
Förseglingen ska ske genom att dinappens kant fungerar som en tätning tillsammans med
gängorna på skruvlocket.
Ventiler
Projektgruppen undersökte befintliga ventilationslösningar för att hitta standardiserade och
opatenterade lösningar att tillgå i ett senare skede. Ventiler är till för att reglera mängden luft
i flaskan och kan placeras på olika ställen av flaskan beroende på konstruktion.
Sugmotstånd (flödet av innehållet genom dinappen) kan justeras genom att reglera
mängden luft i flaskan. Eftersom projektgruppen har valt att använda sig av en glasflaska
som behållare är det mest sannolikt att tillämpningen av ventiler kommer ske på skruvlocket
eller dinappen.
Gjutning
Vid gjutning med silikon var det viktigt att formen var rigid och hade tillräckligt fin yta. Vid
komplexa former som exempelvis dinappen var det viktigt att konstruera en form som kunde
monteras isär efter gjutningen utan att skada gjutföremålet. Under härdningsprocessen var
det också viktigt att reglera mängden härdare för att låta oönskad luft ta sig ur. Detta kunde
även åtgärdas med hjälp av vibration som tvingade luftbubblorna till ytan.
4.2.4. Val av dimensioner
Projektgruppen utgick från dimensioner och volymer som fanns hos befintliga nappar och
nappflaskor på marknaden. Hänsyn togs också till slutanvändarens hantering av produkten
eftersom den behöver vara lätthanterlig och säker att använda. Vid beslut om dimensioner
tog projektgruppen hänsyn till de funktionella aspekterna som hade tagits fram under
idégenereringen.
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4.2.5. Förpackning
Projektgruppen ville ha en förpackning som var enhetlig med napp och nappflaskan.
Projektgruppen försökte få tag på en förpackning som hade en annorlunda form
jämförelsevis med konkurrenter, en förpackning som ska vara lika miljövänlig och
lokalproducerad som produkterna.
4.2.6. 3D-modellering & rendering
Projektgruppen visualiserade konceptet genom 3D-modellering och rendering. I detta skede
fick projektgruppen en bättre uppfattning om vilka utföranden som fungerade och vilka som
inte stämde överens med uppsatta krav. Arbetet skedde iterativt och projektgruppen fick
flera gånger gå tillbaka till Steg 1. Idégenering och Brainstorming.
4.2.7. Prototypframtagning
När projektgruppen slutligen hittat ett koncept som mötte uppsatta krav så startades
prototypframtagning med hjälp av 3D-maskiner i FabLab. För att lättare utveckla produkten
delades de ingående komponenterna upp bearbetades efter varandra. Samtliga
komponenter förutom glasflaskan utvecklades vidare i SolidWorks. Nappen består av en
solid del och utvecklades först.
Napp
Med skisser som underlag använde
projektgruppen
Solidworks
för
att
konstruera en 3D ritning som sedan
renderades och granskades i KeyShot. Där
kunde små justeringar i dimensioner och
fasningar
prövas
innan
gjutformen
framställdes i 3D-printers med hjälp av
SolidWorks och FlashPoint. Dimensioner
som längd på handtag, radier på
Figur 5. Gjutform Napp
handtagets detaljer, sköldens diameter,
sugdelens storlek och lufthålens placering
prövades innan gjutformen tillverkades. De
3D-printers som användes printar i PLA plast och med hjälp av FlashPoint ställde man in
inställningar som bland annat höjd på skikten, hastighet och temperatur. Första gjutningen
gick bra förutom en lite för grov yta som resultat av yt-kvaliteten på den printade formen och
bubblor i gjutföremålet.
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Lufthålen i nappens sköld var omöjliga att åstadkomma i gjutningen eftersom det inte hade
gått att avlägsna gjutföremålet från gjutformen. Därför beslöt projektgruppen att stansa ut
lufthålen i efterhand.
Nappflaska
Likt nappen utgick projektgruppen från de skisser som framställdes under idégenereringen
och tog fram 3D modeller i SolidWorks och KeyShot. Eftersom höljet var den del som präglar
flaskans utseende mest så beslöt sig projektgruppen att börja med just den delen.
Hölje
Inledningsvis konstruerade projektgruppen
höljet i SolidWorks för att printa ut en första
prototyp i PLA plast som är en hårdplast.
Detta va för att få en känsla för utseendet,
storleken, detaljer och greppvänlighet. Innan
höljet hade gruppen konstruerat en behållare
med lock på samma vis för att kunna prova
höljet med en behållare.
Projektgruppen var nöjd med utseendet och
känslan av den första prototypen men storleken var
för liten eftersom den bara rymde 150ml. Dessutom
bestämde projektgruppen sig för att använda en
glasflaska som behållare av miljömässiga,
funktionella och estetiska skäl. I nästa steg beslöt sig
projektgruppen för att ta fram ett likadant hölje fast i
en större storlek och i silikon. För att göra detta
tillverkades en gjutform i SolidWorks som sedan 3Dutskrevs i PLA. För att få till ihåligheten fick
gjutformen bestå av 3 delar.

Figur 6. Gjutform Hölje

Figur 7. Insynshål Hölje

På bilden kan man se en urgröpning i formens botten som fungerar som stabilisator för
kolven och ger höljet ett hål i sin botten. Detta hål togs fram för att det är estetiskt tilltalande
men också för att underlätta när man ska trä på höljet på sin flaska. Hade hålet inte funnits
hade det varit omöjligt att trä på höljet eftersom det bildas en luftficka.
Första gjutningen blev över förväntan förutom att kolven inte var förankrad tillräckligt bra och
resulterade i ojämnheter i tjockleken. Dessutom visade det sig att insyns hålet gjorde att
höljet inte satt åt i den graden som önskades. Projektgruppen beslöt sig för att behålla
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samma stuk på insyns hålet men att dela upp det i flera hål istället för ett stort. För att få en
god passform minskades även innerdiametern på höljet. Vid nästa gjutning användes nya
klamrar för att förankra kolven bättre.
De nya hålen och diametern förbättrade passformen.
Skruvlock
Projektgruppen beslöt sig för att använda en
standard flaska i glas som behållare och
använde sig därför av ett lock som passade
glasflaskans
gängor
vid
prototypframtagningen.
Detta
eftersom
gängor är komplexa att konstruera och för att
fokus låg på det konceptuella och visuella
snarare än att lösa funktioner som just gängat
lock. Locket framställdes likt de andra
Figur 8. Skruvlock
komponenterna med SolidWorks, FlashPoint
och 3D-skrivare. De viktigaste funktionerna
hos locket var att försegla behållaren både vid gängorna men också vid dinappen och filtret
samtidigt som det skulle vara enkelt att skruva på och av.
Det som justerats under prototypframtagningen är höjden på kanten, radien och storleken
på hålet för dinappen.
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Filter
Projektgruppen ville ta fram ett filter som ska
förenkla för användaren när välling ska skakas.
Designen skapades och granskades i SolidWorks
för att bestämma hur tätt filtret skulle vara samt
dimensioner.
Dinapp
Dinappen har fått ett traditionellt utseende
Figur 9.
som passar konceptets tidlösa design.
Mixerfilter
Återigen så ligger främsta fokus på ett
konceptuellt
plan
där
projektgruppen
avgränsat sig från att pröva den faktiska
funktionen i någon större utsträckning.
Dinappen konstruerades först i SolidWorks för
att printas i PLA. Detta för att få en uppfattning
Figur 10. Gjutform Dinapp
om form, storlek och passform. När
projektgruppen var nöjd så tillverkades en
gjutform likt höljet och nappen för att kunna ta
fram dinappen i silikon. Eftersom dinappen är
ihålig behövde gjutformen bestå av 3 delar. Se bild nedan.
Huvudlock
Projektgruppen har valt mellan många olika
typer av lock och utmaningen har varit att ta
fram en design som inte påminner om en
kaffetermos eller vanliga nappflaskor. Det
skulle helst vara tydligt att det är en nappflaska,
utan att efterlikna konkurrenters nappflaskor.
Huvudlockets funktion är att försegla innehållet
genom att pressa ner dinappen och blockera
flödet.

Figur 11. Design Huvudlock

4.3. Forskningsprojekt
Genomförandet i forskningsprojektet bestod av en litteraturstudie med syfte att på ett
teoretiskt plan hitta lämplig väg att förverkliga idén med en napp och en nappflaska baserad
på biomassa från makroalger. Litteraturstudien inleddes med att omformulera den
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kravspecifikation som tidigare formulerats för produkten. Detta gjordes genom att tilldela
specifika materialegenskaper till samtliga krav som skulle påverkas av materialvalet.
När det genom denna omformulering blivit klarare vilka kunskapsgap som behövde täckas
inleddes litteraturstudien med ett sökande av relevant kurslitteratur inom området genom
databasen Ebook Library på högskolans bibliotek. Förfrågningar gjordes till biblioteket att
inhandla Marine Macro- and Microalgae: An Overview samt Algae Based Polymers, Blends,
and Composites vilka senare godkändes.
Litteraturstudien började med att undersöka materialet alginat, där dels tydliga formuleringar
för materialets materialegenskaper eftersöktes men likväl forskarnas föreslagna
tillämpningsområden för materialet samt slutsatser och åsikter för hur framtiden ser ut för
algbaserade material. En slutsats drogs att hållfasthetsegenskaper för alginat var
otillräckliga, något som även experimenten tydligt visade på. Detta ledde till upptäckten av
lösningen att kombinera polymeren polyakrylamid med alginat. Detta dubbelnätverk mellan
dessa två polymerer skulle enligt källa innebära väsentligt bättre mekaniska egenskaper.
Denna lösning presenterade dock inte lösningar på de nackdelar alginat visade i den
experimentella delen för projektdel 2. Dessutom identifierades fler problem med materialet
polyakrylamid.
För att hitta alternativa material utgick studien från en ny frågeställning: Vilka ämnen utöver
alginat kan en biomassa från makroalger erbjuda som resulterar i attraktivare material?
Frågan ställdes till Gröndahl som föreslog lipider. Lipider kan jämföras med fossilbaserad
olja och kan omvandlas genom polymerkemi till exempel polyuretaner, polyestrar,
polyamider och hartser (Zhang et al. 2016).
Frågeställningen kring huruvida makroalger kan agera som källa till lipider gav Gröndahl och
Sterner (2019) vid telefonintervju olika uppgifter om. Sterner menade att det skulle bli svårt
att få det lönsamt med en sådan typ av produktion på grund av den låga halten lipider som
fanns i makroalger jämfört med konkurrenten mikroalger. Gröndahl däremot föreslog att
lipidhalten var högre än vad Sterner menade och att potentialen med lipidrika makroalger
var för Seafarm outforskad.
Detta motiverade till fler litteraturstudier kring metoder att få fram lipider av en biomassa från
makroalger. En artikel om biobränslemöjligheter för makroalger gav större insikt i vilka
metoder som idag ansågs realiserbara. Vidare undersöktes produktionsprocessen för
företaget Terravia. Till följd av denna kunskap uppkom ideér hur effektiva processer skulle
kunna utformas för att öka lipidproduktionen baserat på en biomassa från makroalger med
en hög halt av polysackarider.
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I sökandet av möjliga material att framställa från lipider upptäcktes bioplasten PHA och
termoplastisk polyuretan.
PHA blev intressant på grund av dess unika förmåga att vara en nedbrytbar naturpolymer
som samtidigt är olösligt i vatten, inneha lovande mekaniska egenskaper, vara
temperaturbeständig, biokompatibel, samt dess unika produktionsprocess i form av
fermentering där kolkällan kan komma från glukos. Genom denna upptäckt uppstod
frågeställningen om det är möjligt att nyttja polysackariden lamarin från biomassan från S.
Latissima för att förse en PHA-producerande fermenteringsprocess med glukos. En
artikelsökning visade att en sådan hydrolysprocess hade kunnat genomföras i labbmiljö.
Möjligheten att omvandla lipider från alger till polyuretan undersöktes likväl. Fler studier kring
produktionsmöjligheter ansågs som nödvändigt.
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5. Resultat - produktutvecklingsprojekt
Projektgruppen har lyckats ta fram två fysiska produkter som tillsammans består av 7
komponenter. Konceptet och de valda produkterna består av en napp och en nappflaska
som i sin konstruktion ställt utmanande krav på materialegenskaper.

5.4. Utförande barnkit
Projektgruppen har beslutat att utveckla ett koncept som består av:
Standardnapp
Standardnapp till nappflaska
Kunskap om materialet/produkten (vid försäljning av produkt och i marknadsföring)
Miljövänlig/nedbrytbar förpackning
Tabell 1. Presentation av koncept barnkit
Mer utförlig frågeställning, funktionsanalys och produktspecifikation finns i bilaga 3 (Funktionsanalys och produktspecifikation)

5.5. Kravspecifikation
Funktion

Förklaring

Anmärkning

Erbjuda

Sugprodukt

En napp till bebisar

Underlätta

Amning

Minimera

Vikt

Underlätta

Hygien

Garantera

Hälsosäkerhet

Produkten måste vara säker för
människor

Tåla

Temperaturer

Produkten
måste
temperaturförändringar

Tåla

Vatten

Produkten måste tåla vatten

Tillverkas

Miljövänligt

tåla
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Minimera

Produktionskostnader

Kommunicera

Funktion

Uttrycka

Kvalitet

Uttrycka

Stilrenhet

Tilltala

Användarna/kunden

En välarbetad design som ska
passa användarna/kunden

Anpassa

Storlek

Olika storlekar beroende på
ålder på bebis

Tabell 2. Kravspecifikation

5.6. Slutgiltigt koncept
Det slutgiltiga konceptet har resulterat i ett
skandinaviskt präglat och enhetligt barnkit
tillverkat av enbart alger och en glasbehållare
som förpackas i en miljövänlig och stilren
kartongförpackning.
5.6.1. Napp
Nappens design har tagits fram utefter
Figur 12. Prototyp Napp
tidigare marknadsundersökningar som
visade behov av androgyna och stilrena
nappar. De funktionella aspekterna av
nappen kommer från kravspecifikationen som prioriterade nappar som är enkla att rengöra,
ej irriterar huden, är enkla att hantera för barnet och har inga lösa delar som riskerar hamna
i barnets hals. Dessa krav resulterade i en design som eftersträvar en enkel och solid form,
ett greppvänligt handtag, rätt antal lufthål och rundade kanter som osv.
Produktionskostnader och begränsningar hos materialet har också övervägts vid
framtagningen av nappen.
Projektgruppen har försökt anpassa dimensionerna utefter vad som passar flest antal barn.
Hänsyn har också tagits till viktfördelningen eftersom barnet helst inte ska tappa nappen när
de använder den. Avvägningar har gjorts för att hitta en balans mellan vad som är funktionellt
optimalt i förhållande till utseende och form.
Ritningar och skalor finns i bilaga 4 - (Ritningar Napp).
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5.6.2. Nappflaska

Figur 13. Prototyp Nappflaska
Nappflaskans design har ett enhetligt utseende med nappen och har även den utformats
utefter de kriterier som kravspecifikationen lyft fram. Säkerhet i sitt användande,
användarvänlighet, stilrent och androgynt utseende samt en särprägel från sina
konkurrenter. Det ”räfflade” höljet har ett originellt utseende samtidigt som det fyller
funktionen av att ge ett stadigt grepp om nappflaskan. Insynshålen har designats för att vara
subtila men samtidigt låta användaren ha möjlighet att se hur mycket eller vad deras
nappflaska innehåller. Det breda skruvlocket låter användaren öppna nappflaskan med
enkelhet och dinappen har utformats för att ge en traditionell touch till flaskan. Hålet i höljets
botten sparar material samtidigt som det underlättar när användaren trär på och av höljet.
Dimensionerna har satts utefter vad projektgruppen anser vara en hanterbar nappflaska och
utefter den volym som är mest förekommande bland dagens nappflaskor.
Ritningar och skalor på alla delar finns i bilaga 5 - (Ritningar Nappflaska)
5.6.3. Dinapp till nappflaska
Dinappen har ett typiskt utseende samtidigt som den
skiljer sig från konkurrenternas dinappar. Den breda
kanten fungerar som tätning tillsammans med
skruvlocket. Eftersom föräldrar är måna om säkerheten för
sina barn och inte vill att bakterier gror på nappflaskan, så
Figur 14. Prototyp Dinapp
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har dinappen fått en slät och detaljlös form. Ventilernas syfte är att förebygga kolik.
5.6.4. Filter
Filtret kommer sitta under dinappen och även den fungera som en tätning.
5.6.5. Glasflaska
Vid prototypframtagningen så använde projektgruppen
sig av en befintlig glasbehållare men om konceptet
utvecklas vidare hade en specialbeställd flaska tagits
fram. Anledningen att projektgruppen valde just glas trots
sin tunga vikt är för att det är mer miljövänligt och för att
glas fungerar bra vid uppvärmning i exempelvis
mikrovågsugn. Dessutom ville projektgruppen ha ett
genomskinligt material för att kunna se flaskans innehåll.
Flaskan har en bred mynning för att underlätta tvätt och
hantering.

Figur 16.
Figur 15. Prototyp
Mixerfilter Prototyp

5.6.6. Hölje
Höljet har fått ett originellt och tidlöst utseende med
naturliga former och färger. Den räfflade sidan gör
nappflaskan mer lätthanterlig eftersom den är lätt att
greppa. Insynshålen är subtila och ger användaren
möjligheten att se hur mycket och vad som finns i flaskan.
Hålet i botten har minskat vikten på flaskan och
underlättar även när man ska trä på och av höljet.
Passformen är tajt för att det inte ska finnas någon risk att
höljet trillar av. Tjockleken är tillräckligt tjock för att skydda
mot stötar och om man tappar flaskan men fortfarande
tunt nog för att vara slim.

Figur 17.

5.6.7. Skruvlock
Den slutgiltiga lösningen på skruvlocket försluter
nappflaskan med hjälp av gängor. Tillsammans med
filtret och dinappen får nappflaskan en tät och enkel
förslutning. Tjockleken på skruvlocket har anpassats
efter höljet för att dom ska passa och se bra ut
tillsammans.

Figur 18. Prototyp Skruvlock
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5.6.8. Huvudlock
Huvudlockets utseende har medvetet tagits fram för att passa och se ut som en nappflaska.
Projektgruppen tog fram många olika alternativ men många avfärdades eftersom de fick
flaskan att likna en termos eller en sportig drickflaska. Locket har konstruerats på ett sådant
vis att dinappen kläms åt när locket är på för att försluta flaskan helt och undvika läckage.

Figur 19. Prototyp Huvudlock

5.7. Material till prototyp
Eftersom att materialet bestående av brunalger inte finns tillgängligt på marknaden så
skapade projektgruppen prototyper i materialet silikon. Silikon har liknande egenskaper och
visualiserar konceptet på ett realistiskt sätt.
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6. Resultat - forskningsprojekt
6.1. Litteraturstudie
I Litteraturstudien undersöktes fyra olika identifierade material. Dessa kan direkt eller indirekt
i sin produktion nyttja biomassa från makroalger. Dessa fyra alternativ jämfördes mot
konkurrerande material silikon och naturgummi i en tabell där relevanta materialegenskaper
tas upp utifrån uppställd kravspecifikation för produkten. Denna tabell redovisas i bilaga 6 (Kravspecifikation och Jämförelse mellan konkreta material och Alginat, Alginat–
polyacrylamide, PHA/PHB och TPU). Litteraturstudien tog även upp extraktionsprocess av
alginat från makroalger, tillverkningsprocesser, produktion av lipider genom makroalger.
produktion av fermenterbara sackarider genom makroalger, livscykelanalys av produktion
av biomassa, Socioekonomisk hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet med svenska
brunalger.

6.2. Alginat från svenska brunalger
Alginat är en fykokollid från brunalger som förekommer naturligt i brunalgens cellvägg med
funktion att öka algens styrka och flexibilitet. Tack vare sin nedbrytbarhet, biokompabilitet
och positiva hälsoeffekter används alginat i biotekniska produkter idag som sårförband,
tabletter och gjutningsmaterial för tandläkare. Alginat anses ha antikoagulanta, antitumöra,
antivirala, antioxidanta, antitrombotiska, och antiinflammatoriska egenskaper (Rocha de
Souza, 2004) (Nabors, 2007).
Alginat är en polyelektrolyt bestående av alginatsyra kelaterat med multivalenta katjoner av
olika typer av metaller, till exempel kalcium-, aluminium-, magnesium-, potassium- eller
natriumkatjoner. Alginatsyrans molekylstruktur är en linjär kopolymer med homopolymera
block av antingen mannuronat (M) eller guluronat (G) bundna tillsammans med kovalenta
bindningar. Den linjära kopolymerens struktur kan också alternera mellan M och G. Struktur
och fördelning mellan M och G varierar också mellan algart och påverkar
materialegenskaperna. En större mängd guluronat innebär fler koordinationskomplex med
metallkatjonerna. Detta tvärbinder polymerkedjorna med varandra och skapar på så sätt en
styvare gel. Av denna anledning finner man i kopolymeren mer guluronat i algens stjälk. De
svenska algerna har en högre andel guluronsyra jämfört med kommersiellt köpt alginat från
Asien (Sterner, 2018).
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Figur 20. Koordinationskomplex mellan kalciumjon och L-guluronsyra som tvärbinder
alginatsyrorna med varandra. (Sterner, ss. 6)
Vid en jämförelse mellan naturgummi och kalcium-alginat var kalcium-alginat cirka 1000
gånger mer sprickbenäget än naturgummi (Sun et al. 2012). För att skapa en hållbar produkt
som motsvarar kundens förväntningar kan det därför fastslås att alginat gelat med kalcium
är långt ifrån tillräckligt. Detta bekräftades även av de test projektgruppen gjorde med
kommersiellt alginat tvärbundet av kalciumkatjoner. Andra metallkatjoner kan inte övervägas
då kalciumkatjoner har studerats skapa starkast tvärbindningar mellan alginatsyrakedjorna
(Kaklamani et. al, 2014). Då kalcium också ger en oönskad bismak är det mindre lämpligt
att användas till produkter för oral användning (Vishakha, Kishor, & Sudha, 2012).
Experimenten påvisade att materialet är benäget att torka ut efter ett par dygn i
rumstemperatur. Vidare försvårar dess vattenlöslighet och hydrofilicitet att upprätthålla
hygienen. Efter ett par månader efter gjutning uppstod fläckar som tolkades som
mögelangrepp. Eftersom gelningen behöver vatten förändras konsistensen beroende på
fuktigheten. Alginat smälter vid 90 ℃ och är således ej kokbar.
Även om alginat är en nedbrytbar, biokompatibel och relativt billigt biopolymer direkt härledd
från en potentiellt hållbar produktion från svenska brunalger fann gruppen avgörande brister
i dess egenskaper som omöjliggör ett användande av materialet för produkten napp och
nappflaska.

6.3. Alginat - Polyakylamid

Figur 21. Schematics of three types of hydrogel (a: Alginat, b: Polykrylamid, c:
dubbelnätverk), Sun et al. ss. 134.
Vid sammanställningen av de mekaniska egenskaper alginat besitter upptäcktes försök att
förstärka alginatets motstånd till sprickbildning. Vid utförda experiment upplevdes denna
egenskap vara högst undermålig, alginatet började spricka vid endast en liten töjning. Sun
et al. (2012) bekräftar detta i artikeln Highly stretchable and tough hydrogels med uppgiften
att alginat spricker vid en töjning av endast 1.2 gånger dess egna längd, och artikeln föreslår
sedan ett sätt att öka alginatets brottenergi från 10 J m^-2 till cirka 8700 J m^-2 och dess
töjbarhet bortom 20 gånger sin egen längd. Tekniken går ut på att skapa ett så kallat
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dubbelnätverk bestående av tvärbundna polymerer av alginat och polyakrylamid. Detta ger
även en något högre elasticitetsmodul strax ovanför alginat på 29 KPa, vilket anses
tillfredsställande med tanke på att alginatets elasticitetsmodul är lägre men upplevdes tjänlig
vid experiment. För en mer detaljerad redogörelse kring blandningsförhållanden hänvisas
läsaren till referensen.
Bortsett från elasticitetsmodul kan de mekaniska egenskaperna därför anses likartade med
naturgummi. Däremot innehar Alginat - Polyakylamid andra nackdelar. Eftersom det till sin
natur är en hydrogel innehar det samma nackdelar som alginat. Dubbelnätverket kommer
efter hand torka ut. Materialet klarar inte högre temperaturer än Eftersom materialet är starkt
hydrofilt och 90 % av dess vikt är vatten (Sun, 2012) är det känsligt för mikrobiella angrepp
och svårt att rengöra.
Polyakrylamid för även med sig nackdelar. Polyakrylamid klassas som ofarligt och används
exempelvis i hudprodukter. Emellertid har materialet ett dåligt rykte på marknaden för att
vara hälsofarligt. Polyakrylamid kan brytas ned till akrylamid vilket i studier har visat sig vara
både cancerogent och utgöra ett nervgift (Xiong, 2018).
Även om produkten trots detta faktum skulle kunna gå att göras säker, riskerar ett nyttjande
av ett sådant material underminera kundens förtroende för produkten, och eftersom
säkerhetensaspekten för en produkt för spädbarn inte överhuvudtaget får vara ifrågasättbar
anses denna nackdel avgöra beslutet att ej välja polyakrylamid som produktens material.

6.4. MCL ‒ PHA
Polyhydroxyalkanoats (PHAs) utgör en familj av nedbrytbara polyestrar som framställs av
bakterier utsatta för näringsfattig miljö kombinerat med ett överskott av kol. Detta aktiverar
överlevnadsprocesser där slutprodukten är polyhydroxyalkanoater vilket utgör en kol- och
energireserv för bakterien. (Andersson & Dawes [A&D], 1990). Bland samtliga PHAs är
Polyhydroxybutyrat (PHB) den vanligaste (A&D, 1990), men på grund av förekomsten av
stora kristaller i PHB blir den skör, temperaturkänslig och svårprocessad vilket begränsar
materialets tillämpbarhet (Li et al. 2016) (Ma et al. 2014). Beroende på mängd kol i
monomeren klassificeras PHAs som short-chain-length SCL och medium-chain-length
MCL. Av dessa är MCL särskilt intressanta på grund av dess speciellt låga elasticitetsmodul
för PHAs. Denna egenskap medför dock en låg smälttemperatur mellan 42-65°C (Rai et al.
2011) och denna smälttemperatur tenderar att sjunka vid längre kedjelängder (Li et al. 2016).
Bortsett från de termiska begränsningarna med materialet skulle en specifik kandidat av
MCL-PHA polyestrar kunna vara P(3HO-co-12%3HHx) med en elasticitetsmodul på 0.173
MPa och en brottgräns på 20 MPa (R. Rai et al. 2011). Brottgränsen för denna polyester
motsvarar naturgummits, däremot är dess elasticitetsmodul minst en tiopotens lägre jämfört
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med naturgummits elasticitetsmodul 1.5 - 2.5 MPa (Edupack 2018). Detta kan dock
korrigeras genom att designa nappen med grövre dimensioner, exempelvis genom att göra
sugdelen genomtjock istället för ihålig som den är idag hos naturgumminappen. Detta pekar
även på en egentligen för hög elasticitetsmodul hos naturgummi.
Jämfört med andra naturpolymerer efterliknar PHA ovanligt mycket syntetisk plast och
gummi. Rai et al. (2011) menar att MCL-PHAs är den enda mikrobiellt producerande
biopolymeren som besitter liknande termoplastiska och elastiska egenskaper som
naturgummi.
Då de är elastiska, biokompatibla och nedbrytbara anses tillämpningar för PHA finnas i
medicinteknik såsom kirurgiska implantat och i läkemedelsleveranssystem. Vidare tar PHAs
nedbrytning längre tid jämfört med andra biopolymerer vilket förhindrar vissa biomedicinska
tillämpningar (Reddy, 2003). En längre nedbrytbarhet är dock fördelaktigt för en napp där
en längre hållfasthet ökar produktens värde.
Slutsatsen kring frågeställningen om PHA är ett lämpligt material blir att det ej är det,
eftersom materialets termiska egenskaper är olämpliga för en napp- och nappflaska. Även
om kostnadasaspekten inte är avgörande kostar materialet minst fem gånger mer än
naturgummi och nämns i forskningen vara en avgörande faktor idag att materialet inte
används i större grad (Chen, 2014). Hur priset påverkas genom att nyttja makroalger är
okänt, men antas öka inledningsvis för att sedan över tid sjunka då biomassan kan
konkurrera starkt i kilopris med landbaserade. För många faktorer är dock okända för att
kunna dra en slutsats. Om det inte vore för de termiska egenskaperna skulle materialet
kunna vara ett substitut till naturgummi.

6.5. TPU från algbaserade lipider
Polyuretaner tillverkas genom en polymerisation mellan dioler, polyoler och diisocyanater.
Samtliga av dessa föreningar kan utvinnas från triglycerider (Stuart, 2014) funna i
vegetabiliska oljor inklusive sådana från alger (Petrovic, 2013). Få kommersiella bioplaster
baserade på alger existerar idag, men Stuart menar även att alla naturligt förekommande
lipider har samma kemiska struktur och har således likvärdig potential att utgöra bas för
bioplaster. Ett forskningsprojekt vid University of California lyckades framställa algbaserad
polyuretan från polyoler utvunna från lipider av mikroalger. Detta polyuretan agerade
fyllningsmaterial till en surfbräda (Tessman, 2016). Vid Pittsburg State University lyckades
Petrovic et al. (2013) framställa polyoler och polyuretan med goda egenskaper genom att
epoxidera algolja från mikroalger.
Polyoler från alger skulle kunna användas för att skapa termoplastisk polyuretangummi,
TPU. Detta material kombinerar utmärkt elastitetsförmåga, nötningsbeständighet utan
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behov av en vulkningsprocess vilket minskar miljöbelastning och kostnader (Lundemo,
2014). Det går även att skräddarsy materialegenskaperna för specifika tillämpningar genom
att förändra förhållandet mellan de ingående föreningarna. TPU benämns vara ett lämpligt
material för medicinsk utrustning, kirurgiska implantat, slangar och sårförband då det med
sin biokompabilitet anses säkrare än PVC (Davis & Mitchell, 2008) (Specialchem, 2019). Idag
existerar det inga algbaserade TPU:er på marknaden, däremot existerar det biobaserade
TPUer från andra naturliga lipidkällor än alger vid namnen Elastollan och Bio-TPU (BASF,
2012) (Lubrizol, 2019).
Bland TPU:er finns eterbaserade och esterbaserade. Esterbaserade polyuretaner har
utmärkta mekaniska egenskaper och nötningsbeständighet, men de bryts lätt ned i fuktiga
miljöer. Eterbaserade kännetecknas däremot för sin beständighet för hydrolys och
mikrobiella angrepp (Specialchem, 2019) (Landemo, 2014). En eterbaserad TPU kan
därmed passa för tillämpningen napp och nappflaska. Vidare klarar TPU temperaturer på
över 100॰C (Landemo, 2014). Edupacks databas (2018) visar på möjlighet till låga
elasticitetsmoduler men detta är något som behöver bekräftas experimentellt då polymerer
skiljer sig åt beroende på vilken lipidkälla de har (Stuart, 2014).
Polyuretan är inte ursprungligen ett nedbrytbart material och klassas inte som detta
(Edupack, 2018). Som ovanstående stycke redogör beror detta även på hur de är
uppbyggda. Det förekommer källor som menar att nedbrytbarhet är möjligt (Tessman, 2016)
(Specialchem, 2019).
Algbaserad TPU anses sammantaget vara ett lovande material för våra produkter, även om
många frågeställningar gällande produktionsprocesser fortfarande behöver besvaras.

6.6. Produktion av lipider genom makroalger
För att utvinna TPU från makroalger behöver en lönsam produktionsprocess hittas för att
omvandla biomassa till lipider. Bland kommersiella källor för lipider är mikroalger särskilt
berikade (Mata et al. 2010), men vissa arter av makroalger har även en stor procentuell andel
lipider av sin torrvikt. Exempelvis är tre av dessa Dictyota sandvicensis, Dictyota acutiloba
och Saccharina japonica med upp till 20 % lipidinnehåll. Att utvinna lipider av biomassa från
makroalger är i dagsläget dock ej kommersialiserat. (Suutari et al. 2014).
En mikrobiell process där biomassan istället utgör näring för mikroorganismer som
omvandlar denna till lipider är ett tillvägagångssätt som kan anses mer fruktbart eftersom
dessa idag tar biomassa från landbaserade grödor med en mycket lägre
produktivitetsförmåga (Zia et al. 2016). Terravia är ett exempel på en verksamhet som skulle
kunna effektiviseras genom ett byte till biomassa från makroalger (Terravia, 2016).
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Svårigheten här är att hitta mikrober som kan bryta ned biomassans olika beståndsdelar
och samtidigt tolerera leva med de biprodukter som bildas under nedbrytningsprocessen.
Framgångar har dock på senare tid skett i identifieringen av sådana mikrober (Suutari et al.
2014).

6.7. Tillverkningsprocesser
Produkter i naturgummi formgjuts idag genom formsprutning eller formpressning. Denna
gjutningsmetod är även tillämpbar för termoplastisk polyuretan. Formpressning har en lägre
kapacitet men en lägre investeringskostnad för verktyg och formar. Därför kan formgjutning
vid en första serie även vara aktuellt. Dessa material kan även 3D-printas för tillverkning av
prototyper. Innan bearbetning behöver dessa material förvärmas för att tillfälligt förstöra
tvärbindningarna som uppstår mellan polymererkedjorna.

6.8. Ekonomisk hållbarhet med svenska brunalger
Thomas (2017) ekonomiska analyser pekar tydligt på en ekonomiskt hållbar produktion av
svenska brunalger. En balansanalys för ett algproducerande företag utfördes där värderna
är diskonterade till nuvärden med totala kostnader och intäkter räknat över en tioårsperiod.
Resultatet visade sig bli mycket positivt. Med en omsättning på 2269 000 euro och
produktionskostnad på 303 000 euro gav detta ett finansiellt netto på 1938 000 euro. Efter
avdrag för positiva och negativa externaliteter (28 000 euro) är en sådan algodling beräknad
att ha ett socioekonomiskt netto på 1938 000 euro. Detta innebär ett break-even pris på 3
euro / kg torkade alger, vilket är endast 60 % av minimivärdet och 13.3 % medelvärdet på
marknaden. Thomas argumenterar för att detta innebär en stor potential att använda
svenska brunalger för produktionen av biobaserade material för att konkurrera ut
fossilbaserade.

6.9. Livscykelanalys av produktion av biomassa
Vid en livscykelanalys kring produktionen av makroalger upptäcktes speciellt två steg i
produktionen bidra till en ökad påfrestning på miljön (Gröndahl et al. 2017). Den största var
konserveringsfasen som uppskattades bidra till upp till 70 % av totalt bedömd påverkan.
Om de emellertid bevaras genom hängtorkning eller ensilage minskar den totala påverkan
till en försumbar nivå, detta gäller särskilt för hängtorkning som inverkar minst på miljön.
(Thomas, 2018)
Produktionens infrastruktur utgjorde därefter mellan 20 - 30 % av total påverkan på
produktionens miljöpåverkan. Orsakerna var ökad giftighet på grund av utsläpp från
produktion av stålkätting och beslag som bidrar i sin produktion till utsläpp av arsenik, krom
och kvicksilver. Även rep i polypropylen orsakar inverkan på grund av att materialet
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ursprungar från råolja, att produktionen och avyttrandet släpper ut CO2 i atmosfären samt
att den bidrar till mer mikroplaster i den marina miljön. Thomas föreslår som alternativ till
dessa nedbrytbara rep i hampa eller manila för att minska dessa negativa inverkningar.
Thomas (2018) menar även att det finns en riskfaktor gällande brominutsläpp vid algodlingar,
då innebörden och omfattningen av dessa utsläpp ännu inte är förstådda till fullo. Se bilaga
7 - (Miljöpåverkan genom livscykelanalys av produktion av biomassa) för en mer detaljerad
redogörelse kring Seafarms uppskattningar av produktionens miljöpåverkan.

6.10. Socioekonomisk hållbarhet
En algbaserad odling (22 kg m2 /år) är mycket mer effektiv jämfört med skördemängden
från landbaserade grödor / m2 (0.5 - 4.4 kg m2 /år) (Zia et al. 2017). En produktion av
biomassa från makroalger är således fördelaktig jämfört med landbaserade alternativ sett i
ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta eftersom biomassan från alger minskar
påfrestningen på den begränsade produktionskapaciten för landbaserade grödor, en
kapacitet som i en värld av begränsade resurser i första hand bör användas för
matproduktion. Algodlingar förhindrar på samma sätt skövling av skogar för en större
landbaserad odlingsareal. Utöver detta är det betydligt billigare att använda algers biomassa
då produktionen är betydligt mer effektiv.
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7. Diskussion
7.1. Diskussion - Material
Inspirerade av vad forskning och media kommunicerat kring algernas möjligheter hade
projektgruppen en stor tilltro i projektets startskede till produktutveckling baserat på
algbaserade polymerer. I efterhand har projektgruppen insett att denna tilltro snarare var en
naiv övertro och att en mer realistisk syn kring rådande förutsättningar kunde fåtts genom
att vara mer ifrågasättande i de inledande diskussionerna med Seafarm.
Produkten napp är en speciell produkt då den kombinerar speciellt höga krav på
biokompabilitet tillsammans med höga krav på mekanisk och termisk hållfasthet samt
elasticitet. Av denna anledning har problemet att hitta ett material till konceptet nedbrytbar
napp varit mycket svårt att lösa. Genom denna djupare kunskap i möjligheter och
begränsningar för naturpolymerer har en mer ödmjuk inställning fåtts till utmaningen att
ersätta syntetiska polymerer med nya nedbrytbara.
Även om naturpolyemrer idag är eftersökta tack vare deras biokompabilitet och
nedbrytbarhet orsakar samma egenskaper stora begränsningar i vilka produkter de kan
användas till. Nedbrytbarheten skapar problematik i form av en svårare rengöring, en sämre
termisk och kemisk hållfasthet, produkter som torkar ut samt löses upp i vatten.
Kombination nedbrytbarhet och total tillförlitlighet till produktens hållfasthet är således svåra
materialegenskaper att kombinera. Forskare idag föreslår främst en användning av
hydrogeler som alginat för produkter såsom tabletter, kirurgiska implantat, engångsartiklar
och förpackningar där den snabba nedbrytbarheten fyller en tydlig funktion. Produkter
utanför dessa kategorier där hållfasthet och beständighet istället är nödvändigt för att
bibehålla produktens funktion anses en användning av nedbrytbara material som direkt
olämpligt.
Det är ännu okänt om det går att utvinna TPU från makroalger på ett lönsamt vis. Den
effektiva produktionen av biomassa skulle kunna innebära en konkurrenskraftig position på
marknaden ekonomiskt mot andra biobaserade alternativ; framställningsprocessen
innehåller dock flera steg som behöver undersökas enskilt på forskningsnivå innan detta kan
fastställas.
För att undersöka algernas naturliga material och dess egenskaper användes med framgång
vetenskapliga artiklar och ämnesspecifik facklitteratur. När ytterligare material skulle
identifieras som indirekt skulle kunna tillverkas av en biomassa från alger användes samma
metod. För att behålla effektiviteten kunde här litteraturstudien istället ha bytt fokus och
utforskat vad materialdatabaser och student- och facklitteratur presenterade för
41

övergripande teorier om termoplaster. En bättre överblick hade också på så sätt kunnat
erhållits med mindre risk att vissa material förbisetts och att rätt prioriteringar i sökningen
görs.

7.2. Diskussion - Produkt
Projektgruppen hade tidigt valmöjligheten att byta idé till någonting enklare med mindre
funktionskrav med avseende på alginatets materialegenskaper men valde inte göra så, då
detta bland andra faktorer skulle negligera ett tydligt resultat från marknadsundersökningen
där barnkit låg i toppen.
Projektgruppen har eventuellt förhållit sig för mycket till egna föreställningar om vad som
skulle vara mest lärorikt vid val av produkt, och skulle kunna ha dragit mer nytta från yttre
vägledning i idévalet. En annan sak vi kunde gjort annorlunda var att genomföra
marknadsundersökningen tidigare för att kunna förhålla oss till undersökningar helt opartiskt
och ta del av kundernas behov utan att blanda in projektgruppens egna ideér, önskemål
och krav.

7.3. Positionering av produkt
Enligt kundenkäter har naturgummiprodukter blivit populära på grund av deras imagevärde
som tilltalar en hälso-, miljö- och stilmedveten kund. Projektgruppen såg
marknadsmöjligheten att konkurrera med naturgumminappen genom att identifiera ett
material som liksom naturgummi är naturligt framställt men som kan lokalproduceras i
Sverige från svenska brunalger. Genom att använda ett sådant material skapas en produkt
som kan anses som den mest naturliga och miljövänliga på den svenska marknaden.
Produkten skulle bli först på marknaden för barnartiklar att nyttja hållbara polymermaterial
och tillsammans med en attraktiv design och hälsovänlighet känns konceptet
konkurrenskraftigt.
Andra konkurrenter än naturgumminappen hittades ej, vilket tolkades som att
produktnischen miljövänliga och stilrena nappar i naturmaterial hade plats för fler produkter.
En annan möjlig konkurrent skulle kunna vara nappar och nappflaskor i medicinskt silikon.
Då silikon är energikrävande att producera befinner sig silikonbaserad nappar och
nappflaskor i det dyrare segmentet. Silikon anses som mycket hälsosäkert och
kvalitetsmässigt pålitligt då det är ett material som används bland annat i kirurgiska implantat
(Edupack, 2018). Det konkurrerar på så sätt om samma kunder eftersom vår napp också är
en mer exklusiv produkt för kunder med högre köpkraft. En napp av alger har således svårt
att konkurrera med silikon i kvalitetsaspekt. Det är därför viktigt för Algy att träda in på
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marknaden med en positionering som fokuserar på hållbarhetsaspekter, sin design och den
hälsosäkerhet som medföljer materialet.
Risker med ett nedbrytbart algbaserat material för en produkt till spädbarn blir samtidigt
uppenbara med avseende på den höga säkerhet som krävs för sådana produkter och som
ej kan kompromissas med. Även om alger är beryktade att ha hälsofördelar och ett
materialet klassat som ogiftigt och biokompatibelt innebär en introduktion av ett nytt material
för en produkt till känsliga spädbarn till ofrånkomliga frågeställningar som måste besvaras
innan lansering. Naturvetaren Paracelsus påstående om vad som är gift sammanfattar
problematiken väl: Allt är gift – det är bara en fråga om dos. (Geerk, 1993)

7.4. Hållbar utveckling
Hållbarhetsaspekten är centralt i detta produktutvecklingsprojekt där uppgiften har varit att
hitta en lönsam tillämpning för ett material baserat på biomassa från makroalger. Produktens
material ursprungar från en produktionsprocess som teoretiskt uppvisat ett negativt
koldioxidutsläpp. Utöver denna fördel bidrar algodlingar till en minskad övergödning,
minskad efterfrågan på landbaserade grödor, möjligheter att utvinna biobränslen och ett
minskat överfiske.
Thomas (2016) menar i sin masteruppsats att det är svårt att bedöma om en svensk
algodling är hållbar på sikt på grund av produktionens komplexa natur. Ett säkrare svar kan
först fås genom mer experimentodling över längre tidsperioder.
Biobaserade plaster anses idag som ersättaren till dagens fossilbaserade plaster, vilka är
klart ohållbara då råolja är en begränsad resurs. Bland dessa anses algbaserade polymerer
vara en av de mest lovande tack vare produktionens effektivitet och de socioekonomiska
fördelarna.
Produkten barnkit bidrar inte i direkt mening till en större produktion av makroalger. Å andra
sidan demonstrerar produkten väl möjligheterna med biobaserade polymerer och ökar på
så sätt intresset för detta nya material. Detta anses kommer öka efterfrågan på sikt.

7.5. Etik och moral + lika villkor
Eftersom produktionen är tänkt vara belägen i Sverige anses produktionsprocessen vara
lättöverskådlig och således innebära goda förutsättningar att kunna följa god sed,
upprätthålla god arbetsmiljö med lika villkor och hålla en hög kvalitet igenom processkedjan.
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7.6. Diskussion - Projekt
Det har varit intressant att få vara delaktig i ett utvecklingsarbete som befinner sig i ett så
tidigt stadie och det har varit lärorikt att få ställas inför de oklarheter som det inbegriper.
Övertygelsen om att algbaserade material kommer ha en positiv respons hos kunder och
konsumenter har varit en tacksam trygghet att luta sig mot när arbetet har stött på
motgångar.
Inledningsvis i projektet var det väldigt oklart vad projektet skulle resultera i förutom att det
skulle utgå från Seafarms arbete med alger. Denna ovissheten har tillsammans med
kompetensbrister inom materialkunskap präglat projektet då förutsättningarna stundtals
upplevts som dåliga med tanke på tidspressen.
Tidspressen har å andra sidan gett upphov för många lärdomar ur ett
projektledningsperspektiv då projektgruppen tvingats arbeta effektivt och målinriktat i ett
målsökande projekt. Teorier som 80-20 regeln och teorier inom produktsemiotik har
påvisats vara väldigt effektiva och tillämpningsbara tillsammans med metoder som visuell
planering (Holmdahl, 2016). Det har varit otroligt fördelaktigt att vara en projektgrupp på tre
medlemmar och ha majoritetsmöjligheter i beslutssituationer. Trots många oenigheter har
gruppen alltid känt förtroende för varandra och kunnat delegera ut arbetsuppgifter. Projektet
delades i efterhand upp i två parallella projekt och i efterhand skulle denna uppdelningen ha
kunnat genomförts bättre genom mer regelbundna pulsmöten sinsemellan för att utnyttja
varandras insikter bättre. Under projektet kunde projektgruppen också ha utnyttjat Leif
Nordins kunskaper i en högre grad, exempelvis vid marknadsundersökningar,
designprocesser och vid rapportskrivningen.
Avsaknaden av miljövänliga och säkra barnartiklar gav projektgruppen goda förutsättningar
att skapa ett koncept med originalitet och särprägel som urskiljer sig från konkurrenterna.
Trots de goda förutsättningarna har kreativitetet satts på sin spets eftersom vissa
begränsningar har medföljt det material som vi utgått ifrån. Exempelvis har ovissheten kring
materialets egenskaper frånhållit oss från komplexa designer med många detaljer och även
vissa produktionstekniker som formsprutning, blåsning och typiska tekniker som används
för termoplaster. Projektgruppen har arbetat metodiskt och effektivt och lyckats uppskatta
omfattningen av projektets moment väl och därför lyckats framställa och genomföra sina
prototyper och undersökningar med god tidsmarginal. Projektgruppen hade kännedom sen
innan att 3D-skrivarna lätt kunde bli en problematisk flaskhals eftersom det ofta uppstår fel
under utskrivningen, vilket inte var ett undantag i detta projektet heller. För att undvika
uppehåll i arbetet började projektgruppen därför sin prototypframtagning i god tid.
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1. Bilaga - Experimentell del med Alginat
Den experimentella delen för projektdel 2 resulterade i fastställandet att 40 %
alginatblandning och 60 % vatten skapar en gel som är minst benägen att spricka. Vid
gjutning av napp blev det uppenbart att dessa hållfasthetsegenskaper inte räckte för
ändamålet då nappen tenderade att spricka genom att peta med fingrarna. En kraft som ej
är representativ för vad produkten ska anses klara av, såsom att bitas på av tänder. Utöver
detta avdunstade det absorberade vattnet fullständigt efter ett par dagar vilket gjorde
nappen hård och spröd och således obrukbar.
Fiberhusk bidrog inte till en högre hållfasthet utan det motsatta. Detta ansågs bero på
fiberhusken absorptionsförmåga förorsakade ett ej optimalt förhållande mellan vatten och
alginat vilket resulterade i att alginatet inte gelade lika väl.
Att ersätta vatten med glycerin gav inget gott resultat. Med glycerin gelade inte alginatet
överhuvudtaget, vilket kunde bero på att kalciumkatjonerna inte lyckades lösa sig i
glycerinet.
Bilder och data över blandningsförhållanden redovisas nedan.

Figur 1 & 2. Första formgjutningsförsöket med fel produkt.
Första försöket (Figur 1) att gjuta silikonform med napp misslyckades. Materialet som
användes var ej silikon utan av misstag en härdplast utan elastitetsförmåga. Felet berodde

på ett felaktigt extern rådgivning. Silikon från WV Lures egna märke inhandlades istället
som en form kunde med framgång gjutas med (wvLures.se, 2019).

Figur 3. Tester av olika blandningsförhållanden av CaCl2 med en 25 % alginatblanding 3 /
1.
Olika test gjordes med olika mängder CaCL2 (3 delar vatten och 1 del alginat).
1.
2.
3.
4.

3 g CaCL2
5 g CaCL2
8 g CaCL2
11 g CaCL2

Efter samtal med Martin Sterner 4 mars får vi reda på att alginatet från Panduro redan
innehåller CaCL2 vilket förklarar varför våra tester inte har fungerat, CaCl2 koncentrationen
har varit alldeles för hög och vattnet har på så sätt inte kunda gela alginatet.

F-2T-

Figur 4 & 5. Nya tester med endast panduro alginatpulver CREAFORM och vatten.
Nya tester gjordes därefter med endast alginat och vatten :
1. 25 % Alginat 75 % vatten
2. 33 % Alginat 67 % vatten
3. 40 % Alginat 60 % vatten
4. 50 % Alginat 50 % vatten
Alla tester påvisar olika “hårdhet” men gruppen inser att materialet inte är vidare hållbart.
Vid mindre mängd vatten ökar hållfastheten men så även sprickbenägenheten och
sprödheten, materialet blir benäget att liksom smulas sönder. Vid höga vattenmängder blir
materialet en gele.
Projektgruppen får en idé att blanda alginat med andra ämnen för att få minskad
sprickbenägenhet och minska egenskapen för vattnet att avdunsta prövas alginatet
blandas med fiberhusk.
Projektgruppen testar att blanda 40 % Alginat med fiberhusk
1. 40% alginat + 1 tesked fiberhusk. Resultatet blev ett väldigt mjöligt material
2. 40% alginat + 0,5 tesked fiberhusk. Resultatet blev lite mindre gelé men fortfarande
väldigt sprött och mjöligt
Efter cirka en vecka i rumstemperatur uppstod även kraftiga mögelangrepp på
fiberhuskblandningen. Även alginatet ansågs ha blivit något mögelangripet efter cirka två
månader.

Projektgruppen prövade även en komposit med Silikon och alginat för att undersöka vad
som händer när de två materialen blandas samman och får härdas.
1. Halva består av 40 % alginat + 60 % vatten, andra halvan är silikon + härdare med
blandningsförhållande enligt tillverkarens beskrivning.
Försöket visade att Materialen tenderade att de två materialen skar sig i blandningen.
Kompositalternativet uteslöts därefter.

Figur 6 & 7. Gjutning av napp i alginat (6) och resultat efter 24 timmar (7).
För att få en uppfattning kring hur väl materialet alginat presterade var första steget att
gjuta en napp i alginat. En naturgumminapp inhandlades som fungerade som hanform för
en gjutform i silikon. Denna gjutform kunde sedan nappen i alginat gjutas i. För att förenkla
gjutningen av silikonformen alginatnappen skars handtaget bort från naturgumminappen.
Nappens säkerhetsring fästes sedan mot en platta i vattenfast papp. En nedåtvänd
pappmugg limmades fast mot plattan runt nappen för att skapa en tät behållare där
silikonet kunde hällas ned i för att fullständigt omsluta nappen. Efter härdning kunde
pappen och naturgumminappen avlägsnas från silikonformen. Alginat blandades sedan
med 40 % alginatblandning och 60 % vatten och hälldes ned i honformen. Efter cirka 10
minuter var alginatet tillsammans med kalciumkatjonerna och vattnet gelat och nappen i
alginat togs ut från silikonformen.
Efter härdning ansågs nappen ha tillfredsställande elastiska egenskaper men den var
alldeles för ömtålig för att användas och behövde hanteras varsamt för att behålla sin form.
Nappen torkade efter 24 timmar ihop och nappen krympte, blev hård och spröd.

Projektgruppen återkopplar därefter med Martin Sterner angående resultat och får tips om
Glycerol, med ett viktprocent är 70 % glycerol och resten vatten, eller 50/50. Glycerol
köptes in och experiment med dessa viktprocent prövades med flera andra.
Glycerin (%)

60%

67%

75%

80%

Alginat (%)

40%

33%

25%

20%

Gjutning av napp

x

Tabell 1. Olika blandningsförhållanden med Glycerol.
Experimentet blev ej framgångsrik då glycerolet lyckades ej lösa de kalciumkatjoner som
fanns i alginatpulver blandningen. Blandningen med glycerol kunde därför aldrig härda utan
förblev i rinnande form.

1.1. Referenser

Wvlures.se (2019) 2,06 RTV Silikon inklusive härdare. Wv Lures. Hämtat 2019-06-02 från:
https://wvlures.se/rtv-silikon/2-06kg-rtv-silikon-inkl-hardare-for-tillverkning-av-egna-gjutformar/

2. Bilaga - Underlag till produktval
2.1. Från idégenerering till vald produkt
2.1.1. Idégenerering
Projektet startade med en idégenerering utifrån en värdeanalys och de
materialbegränsingar som Fredrik Gröndahl hade beskrivit, vilket var att alla möjliga typer
av plastprodukter var möjliga att tillverka. Det spånades därför fritt på olika slag av
produkter i konventionell plast.
2.1.2. Kartläggning av befintliga algföretag och redan gjord forskning
För att finna potentiella inriktningsområden för det miljövänliga materialet och undvika
eventuellt dubbelarbete behövde redan befintligt arbete kartläggas. I denna undersökning
upptäcktes bland annat att University of California hade prövat att utveckla flip-flops och
en surfbräda i algpolymer. I en intervju med dem uttryckte de att möjligheten att tillverka
alla möjliga plastprodukter i algpolymer fanns (U.C. - San Diego, 2018). Svenska
startup-företag som Simrisalg upptäcktes också, vilka tillverkar kosttillskott av
svenskodlade alger. Inga företag hittades som producerade produkter i algpolymer i någon
större skala.
2.1.3. Personas
Projektgruppen skapade fem personas som skulle representera olika kundsegments krav
på den framtida produkten. En uppskattning gjordes individuellt vilka personas som tycker
om vilken produkt som följdes av en gemensam diskussion som genererade ett resultat.
Viktningen genomfördes med avseende på fem kriterier: Image, miljömedvetenhet, kvalitet,
kostnad och funktion, samt med avseende på kundernas uppskattade köpkraft och
medvetenhet.
De fem kriteriernas innebörd och mening presenteras nedan.
Image: Projektgruppen använde värdet image för att analysera hur mycket en kund
prioriterar en produkts så kallade metavärden. Dessa metavärden kan vara ökad status
och goodwill.
Kostnad: Användes för att avgöra huruvida priskänsliga olika personas är.

Funktionellt: Kriteriet skapades då Kunden kan kritisera en produkt utifrån dess funktionella
värden, alltså dess förmåga att leverera en lösning på ett specifikt problem kunden har.

Miljövänligt: Detta kriterium användes för att analysera om en kund väljer nedbrytbar plast
eller ej.
Kvalitet: Kriteriet kvalitet kan vara både ett sensoriskt värde, men också liknas med det
funktionella, då en pålitlig produkt tåls att användas mer. Projektgruppen använde kriteriet
för att undersöka huruvida kunden prioriterar kvalitet.
2.1.4. Köpkraft och medvetenhet

Figur 7. Köpkraft och medvetenhet
För att enklare kunna kartlägga personas gjordes en graf utifrån axlarna medvetenhet och
köpkraft. Dessa aspekter ansågs som viktiga att ta hänsyn till vid val av segment, där
medvetna kunder definieras som kunder med fler personliga kriterier och som ställer större
och mer specifika krav på produkten. Kunder med köpkraft har goda ekonomiska
förutsättningar och kostnaden är därför inte en avgörande faktor.
Hur mycket varje persona värderar dessa produktvärden redovisas i Figur 2 med axeln
medvetenhet. I hur stor grad varje persona värderar dessa produktvärden baseras i denna
undersökning på uppskattningar från diskussioner inom projektgruppen.
2.1.5. Kartläggning - Köpkraft mot medvetenhet
De personas som projektgruppen bedömde vara mest sannolik att kunna bli en
framträdande kund var en blandning av en miljömedveten miljöpartist och en
höginkomsttagare med ekonomiska förutsättningar att betala för en dyrare produkt.
Omedvetna kunder och kunder som prioriterar funktionell prisvärdhet ansågs svårfångade
vid lansering av ett nytt dyrare och miljövänligt material.

Utmaningen är att välja en kundgrupp som enklast går att skapa värde för, utan att börja
konkurrera onödigt mycket på marknaden. Den valda kundgruppen ska samtidigt innefatta
tillräckligt många kunder för att vara en attraktiv kundgrupp i lönsamhetsaspekt.
Projektgruppen kom fram till att kraven från kundgrupperna med hög köpkraft och
medvetenhet också skulle kunna tillmötesgås separat. I sådana fall skulle följande kriterier
gälla uppställda utifrån ovan genomförda analyser.
Kraven skulle kunna tillmötesgås genom att:
1. Utveckla en produkt där miljömedvetenhet prioriteras, det vill säga en produkt som
är helt miljövänlig och med hårda krav ur hållbarhetsaspekter, som sedan levererar
en möjlighet till insyn och kunskap kring denna aspekt.
2. Utveckla en produkt som framförallt värnar om hälsa och ett säkert användande.
Säkra och hälsosamma produkter kan rättfärdiga en högre prislapp. Tillgänglighet
och pris kan vara en avgörande faktor för denna kundgrupp.
3. Utveckla en produkt med höga krav på design, presenterat i ett attraktivt format. I
produktbeskrivning måste miljömedvetenheten tas fram och fakta om fördelar med
produkten och dess material. Det är även viktigt att ha i åtanke att kund och
slutanvändare kan vara två olika personer, till exempel förälder och barn, vilket
innebär olika personliga preferenser och köpvillkor.
4. Om höginkomsttagare ska vara en potentiell kundgrupp så måste produkten
leverera ett speciellt värde och med en hög kvalitet.
5. Om företag ska vara en framtida kund så behöver pris och kvantitet prioriteras.
Kundgrupper som projektgruppen valde att att fokusera på inledningsvis:
● Höginkomsttagaren
med hög medvetenhet
● Hälsomänniskan
● Föräldern
● Miljöpartist
● Trendföljaren

● Företag (som har hög köpkraft och hög medvetenhet)
2.1.5.1. Idématris med personas

Olika kundgrupper drivs av olika incitament när de gör sina köp. Fördjupad kunskap kan
fås genom ihopparning av produktideér och identifierade personas. Projektgruppen
skapade därför ett exceldokument för att reda ut vilka idéer som kan vara attraktiva för
vilka och flest personas. Bedömningen över vilka personas som ville ha vilken produkt
diskuterades fram inom projektgruppen. För att få översikt över datainsamlingen skapades
ett stapeldiagram över samtliga produktideér.

Figur 8. Uppskattning av personas per produktidé
Barnkit fick ett högt resultat eftersom projektgruppen ansåg att produkten har egenskaper
som tilltalar alla personas, detta då produkten inte antas utsöndra farliga ämnen vid
användning. Egenskaperna gör så att personas rättfärdigar ett högre pris eftersom det är
en hälsosammare produkt för barnen. Projektgruppen förutsatte att ett miljövänligt och
ofarligt barnkit kan tas fram.
Hudprodukter fick likaså ett högt resultat eftersom projektgruppen föreställde sig kunna ta
fram en ofarlig och hälsosam hudprodukt. Stor andel av personas prioriterar sin egen
personliga hälsa och ser därför vinning av att köpa en produkt som främjar denna.
Barnkit och hudprodukter fick samma resultat i sammanställningen men skiljde sig i sin
poängfördelning. Barnkitet ansågt attraktivt för låginkomsttagaren men inte för företag,

medan hudprodukter var tvärt om. De högst rankade idéalternativen kommer sållas fram
genom att väga samtliga resultat från metoderna i produktvalsprocessen.
Delad första

Delad andra

Delad tredje

Barnkit (Napp, nappflaska)

Plastpåsar

Barnleksak

Hudprodukter
solkräm)

(exempelvis Plastförpackning
Städprodukter

Flip-flop
Blöjor
Köksredskap

Tabell 2. Resultat personas
2.1.5.2. Enkät

Efter undersökningen med personas var projektgruppen i behov av opartisk data på vilka
produkter folk kunde tänka sig att köpa och beslöt sig för att genomföra en
enkätundersökning.
Enkäten
genomfördes
online
med hjälp av tjänsten
Surveymonkey.com och publicerades genom projektmedlemmarnas profiler på
facebook.com. Enkäten genererade 63 stycken svar under 2 dygn.
Deltagarna fick besvara frågan:
Vilka produkter hade ni kunnat betala ett högre pris för, om de var miljövänliga och
hälsosamma för människa och natur?
Deltagarna blev förvissade om att materialet kommer ha samma egenskaper som vanlig
plast, inte utsöndra smak av alger eller andra farliga ämnen samt att priset troligtvis
kommer vara högre än befintliga plastprodukter

Figur 9. Enkätundersökning på idéer från Idégenerering
Enkätundersökningen gav projektgruppen en tydlig bild av vilka produkter som kunder och
konsumenter kunde tänka sig köpa. Resultatet sammanställdes, se tabell 2, för att i ett
senare skede användas som beslutsunderlag.
Första

Delad andra

Delad tredje

Bebisartiklar(napp,
nappflaska)

Köksredskap

Bebisleksaker

Vattenflaska

Gladpak

Mobilskal

Tandborste
Diskborste

Tabell 3. Resultat från enkätundersökning

2.1.6. Projektgruppens krav
Parallellt med kundundersökningen beslöt sig projektgruppen för att granska
projektmedlemmarnas individuella och projektgruppens gemensamma intressen för
produktutvecklingsprojektet.
Projektgruppens gemensamma åsikt var att samtliga deltagare ska känna engagemang till
produktutvecklingsarbetet. Detta var en förutsättning som projektgruppen värderade och
ansåg viktigt för att nå ett bra resultat, därför fick varje medlem värdera produktidéerna
individuellt utefter tycke och smak.
För att få ytterligare underlag till produktvalsprocessen gjordes en gradering som
baserades på medlemmarnas intuition, men också de projektkrav som formulerades av
medlemmarna i projektets inledningsfas.
Barnkit blev den högst graderade produktidén inom projektgruppen, och också den enda
idén som samtliga medlemmar gemensamt röstat på. På andra plats finns cykeldäck och
bildäck, följt av köksredskap och
byggmaterial.

Figur 10. Rangordning av
produktidéer (topp 10) utifrån
projektgruppens krav.

2.1.7. Slutgiltig rangordning
Resultaten
från
produktvalsmetoderna
sammanställdes i en slutgiltig
rangordning
genom
en
poängfördelning. Detta för att
summera samtliga resultat och få
en entydig resultatbild. Varje
produktidé belönades med en viss
poäng för varje placering de fått i

de olika undersökningarna. Nu var nästa steg för projektgruppen att kontakta Martin
Sterner på KTH för att få mer underlag till val av produkt.
2.1.8. Konkurrentanalys
När en entydig och slutgiltig rangordning hade framställts var det dags för projektgruppen
att vidare undersöka de 3 främsta produktidéerna och genomföra konkurrentanalyser.
Konkurrensanalyser genomfördes på produkterna för att undersöka innovationsuttrymmet
på respektive marknad, samt att identifiera hur konkurrensfördelar skapas på dessa
marknader.
Projektgruppen samlade in informationen från internet och sammanställde sedan resultatet
i ett översiktligt dokument. Identifierade marknadsmöjligheter och hot jämfördes sedan mot
produkternas och projektgruppens egna identifierade styrkor och svagheter.1
2.1.8.1. Barnkit

Barnkitet består av en napp och en nappflaska. Denna marknad visade sig vara högt
specialiserad, med många olika produktkategorier för olika kundpreferenser för att möta
olika problem som spädbarn kunde ha. Projektgruppen fann att marknaden präglades av
regleringar och krav som försäkrade att produkter var giftfria och säkra, vilket ansågs vara
till fördel för en produkt bestående av alginat eftersom alginat är ett naturmaterial och
godkänt för att förtäras. Gruppen fann också att det fanns produkter av miljövänliga
material som naturgummi (Ekokul), men produktionen av detta material var inte lika hållbart
i jämförelse med alginat.
Projektgruppen upptäckte vissa grundläggande villkor för att kunna konkurrera på
marknaden. Nappar och nappflaskor måste ha en tilltalande design, med hög kvalitet och
goda produktegenskaper anpassade för kunden. Nyttjandet av materialet alginat ansågs
fördelaktigt eftersom det kunde erbjuda ett mer miljövänligt, hållbart, och hälsosamt
alternativ än konventionell plast.
2.1.8.2. Engångsartiklar

Projektgruppen bedömde att marknaden för engångsartiklar var svår att få tillgång till,
eftersom företagen redan hade konkurrensfördelen i form av kapacitet att leverera stora
volymer till ett lågt pris. Kunden bedömdes prioritera funktionalitet och pris framför design
och specifika materialval för produkter som engångssugrör, -bestick och muggar. Dessa
produkter gick att få tag på i andra miljövänliga material som potatisstärkelse, vetestrå eller

1

Konkurrensanalysen kan jämföras i grova drag med en SWOT - analys.

papper (Jordklok) vilka alla är nedbrytbara material. Konkurrensen ansågs därför vara för
stor.
En till nackdel med engångsartiklar var att de behöver tillverkas i stora volymer för att
kunna säljas till ett godkänt pris. Stora investeringskostnader och stor produktionsteknisk
kompetens hade därför krävts, vilket inte är en styrka inom projektgruppen, relativt mot
marknaden. Möjligheten att träda in på denna marknad ansågs därför som liten.
2.1.8.3. Barnleksak

På marknaden upptäcktes ett flertal företag som utvecklar barnleksaker av miljövänliga
material. Efterfrågan och medvetenheten ansågs ha ökat vilket skulle innebära en möjlighet
för projektgruppen vid lansering av en ny miljövänlig produkt. För att kunna konkurrera mot
befintliga produkter så behöver produkten vara åtråvärd i flera olika aspekter samtidigt
som den uppfyller vissa grundläggande krav. I Sverige måste även alla leksakstillverkare
förhålla sig till regleringar och lagstiftningar som bestämmer vilka leksaker som anses säkra
för barnen att använda.
Utbudet av miljövänliga barnleksaker visade sig vara stort och för att kunna konkurrera
skulle projektgruppen behöva erbjuda någonting unikt, exempelvis en produkt som är
producerad på lokala råvaror som är fördelaktig för miljön och hälsan. Gruppen antog att
det inte skulle räcka att erbjuda ett substitut som bara är miljövänligt. Produkten behöver
vara tilltalande flertal aspekter, till exempel med god kvalitet väl utvecklad design och är
likvärdig i sin kvalitet.
2.1.9. Sammanställning av analyser
Projektgruppen kom fram till att om en åtråvärd produkt kan tas fram de med egenskaper
som möter kundens krav så skulle barnleksak och barnkit vara de produktidéer med störst
potential. Engångsartiklar skulle behöva tillverkas i stora volymer för att kunna säljas till ett
godkänt pris och det fanns ännu inte tillgång till den mängden alginat från svenska
odlingar. Stora investeringskostnader och stor produktionsteknisk kompetens hade krävts,
vilket inte är en styrka inom projektgruppen, relativt mot marknaden. Engångsartiklar
valdes därför bort på grund av för stor konkurrens och för liten möjlighet att hitta en unik
kund bland produktutbudet, där aspekten lågt pris inte är avgörande för kunden.
Resultatet av analyserna sammanställdes i form av nedanstående tabell.
Barnkit

Barnleksak

Engångsartiklar

Fördelar

- Miljövänligt material är en
fördel när produkten ska
vara i kontakt med barn
- Undersök ifall Alginat kan
ha hälsomässiga fördelar vid
användning (ett hälsosamt
ämne som utsöndras vid
användning)
- Mer hållbar produktion än
konkurrerande material

- Miljövänligt material är
en fördel när produkten
ska vara i kontakt med
barn

- Miljövänligt material är en
fördel när produkten ska
vara i kontakt med mat
och människor

- Finns ingen
konkurrens inom
alginat

- Ett bra substitut till
vanliga plast produkter
som förorenar miljön

- Goda förutsättningar
för
prototypframtagning

- Större efterfrågan

- Finns ingen konkurrens
inom alginat

- Finns ingen konkurrens
inom alginat
- Goda förutsättningar för
prototypframtagning

- Goda förutsättningar för
prototypframtagning

Nackdelar

- Högre försäljningspris

- Högre försäljningspris

- Finns ännu inte ett
utvecklat material som kan
användas till produkten

- Säkerhetskrav

- Fler förhållningskrav (t.ex.
Utvecklingsstadier hos
bebis, säkerhetsaspekter)
- Kan vara svårt att ta fram
komplexa designer i alginat

- Eventuellt sämre
hållbarhet

- Finns ännu inte ett
utvecklat material som
kan användas till
produkten

- Högre försäljningspris

- Fler förhållningskrav
(t.ex. Inga små
produkter som kan
sväljas)

- Kan vara svårt att ta fram
komplexa designer i
alginat

- Finns ännu inte ett
utvecklat material som kan
användas till produkten

- Kan vara svårt att ta
fram komplexa
designer i alginat

Tabell 4. Sammanställning av analyser i form av för- och nackdelar
2.1.10. Slutsats och vald produkt
Barnleksak graderades högt på de flesta undersökningar och var därför en potentiell
produkt att gå vidare med, men då barnkit graderades högst på alla undersökningar så
valde projektgruppen att fokusera på barnkit. Produkten hade enligt projektgruppens
bedömning störst potential att skapa en marknad för materialet alginat. Utöver de
fördelaktiga materialegenskaperna så kom gruppen fram till att ev. hälsoeffekter från
användning av alginat ska undersökas.

Materialanalysen var endast av kvalitativ karaktär med rådgivning från handledare. Sterner
(2019) menade att napp var en svår produkt för alginat och rekommenderade istället
förpackningar med tanke på alginatets hydrofila egenskaper.

Vald produkt

Andra

Struken

Barnkit

Barnleksak

Engångsartiklar

Tabell 5. Vald Topp 3

2.2. Från vald produkt till valt koncept
2.2.1. Kartläggning av produktens marknad
När projektgruppen valt vilken produkt de ville satsa på började en kartläggning
genomföras för att identifiera vilka befintliga konkurrenter som fanns och få insikt i hur de
marknadsför sina produkter och med vilka produktvärden. Kartläggningen fungerade
också som en konkurrentanalys för att bedöma möjligheterna att träda in på marknaden.
Projektgruppen hade genom marknadsundersökning och kartläggning insett att det fanns
en stor marknad för nappar och nappflaskor. Den stora variationen på produktegenskaper
visade på detta, vilket också visade att bebisar har många olika behov. Eftersom
föräldrarna är kunden så ansåg gruppen att hänsyn till deras krav på användning, funktion
och kostnad att måste prioriteras. Då det fanns väldigt få nappar och nappflaskor som
erbjöd samma värden som projektgruppens framtida produkt så ansåg projektgruppen att
det fanns goda möjligheter att hitta en marknad.
2.2.2. Värdeanalys på napp och nappflaska
Kvantitativa- och kvalitativa analyser genomfördes för att få fram värden och funktioner
som kunder prioriterade. Projektgruppen ville dessutom förstå hur kunden använder
produkten och vilka funktioner som är av störst vikt. Resultatet från analyserna användes
som underlag till val av produkt, produktens egenskaper och slutgiltigt koncept.

Figur 12. Värdeanalys på marknadens nappar
Marknadsundersökningen över befintliga nappar/nappflaskor och deras identifierade
värden sammanställdes i ett exceldokument för att få större överblick.
2.2.3. Kundanalyser
Efter kartläggningen av befintliga produkter och värdeanalyserna genomförde gruppen en
kundanalys där potentiella kunder fick rangordna de elva högst rangordnade
egenskaperna från värde analysen. 15 deltagare från olika segment ombads kryssa i de
egenskaper som de prioriterade vid ett hypotetiskt köp av napp/nappflaska.
2.2.4. Enkätundersökning på högst rangordnade värden
Kundanalysen genererade tydliga
svar och värdena som värderades
högst sammanställdes i ett
diagram och en tabell.
Projektgruppen utförde kvalitativa
analyser i form av intervjuer för att
komplettera
de
kvantitativa
analyserna och få ytterligare
kontakt med kunden. De elva
intervjuerna genomfördes över
telefon och i direkta samtal där

personerna som deltog bestod av småbarnsföräldrar.
Figur 13. Enkät på identifierade värden från kartläggning
2.2.5. Kartläggning av ålder
När projektgruppen granskade marknaden iakttog de att framförallt nappar kategoriseras
efter olika åldrar. Olika tillverkare marknadsför sina nappar och nappflaskor för olika
åldersspann så gruppen gjorde en egen fördelning baserat på vad de bedömde vara de
mest förekommande fördelningarna. Fördelningen som gruppen sammanställde på både
napp & nappflaska var:
S 0-6 månader
M 6-12 månader
L 12 - 18+ månader
Tabell 6. Kartläggning av ålder
2.2.6. Funktionsanalys av befintliga produkter
Eftersom marknaden hade en hög variation av olika nappar och nappflaskor beslöt sig
gruppen för att sammanställa en tabell över de olika funktioner som fanns och erbjöds.
Sammanställningen gav gruppen en översiktlig inblick i vilka funktioner som erbjöds och
efterfrågades och var användbart som beslutsunderlag vid val av koncept.
På napp & munstycke på nappflaska:
Funktion

Kommentar

Sugfunktion

Bra andningsmöjligheter

Ihopfällbar (av hygieniska skäl)

Lätt att behålla i munnen

Frysbar (för dämpa svullnad i munhåla)

Lätthanterlig

Mjuka kanter (så att bebis kan bita på kant)

Lätt att rengöra (Hygienisk)

Solid konstruktion (hygieniska skäl)

Ortodontisk anpassad (tandreglering)

Avvänjning funktion (svår att suga på)

Komplement till bitring

Naphållare (ha ett fäste)

Efterlikna bröst

Napp med smak och textur

Efterlikna tummen

Konstruktion för att förebygga (t.ex. kolik)

Standardnapp (passar majoriteten)

Allergifri

Självlysande

Giftfri

Främjar hållbar utveckling

Finns i flera storlekar (S,M,L)

Säker produkt (rätt dimensioner)

Utvecklad av lokala råvaror
Tabell 7. Funktionsanalys napp
Flaskan:
Funktion
Hålla värmen
Mikrovänlig
Lätt att rengöra
Standarddimensioner
Miljövänlig
Giftfri
Hållbar
Lätthanterlig
Motståndskraftig mot missfärgning

Lokalproducerat material
Säker produkt
Hålla tätt
Enkel att blanda pulver
Tabell 8. Funktionsanalys nappflaska
2.2.7. Standard eller Specialnapp
Projektgruppen identifierade att konkurrenter som utvecklar nappar med naturmaterial
håller sig till standardnappar med enklare konstruktion. Projektgruppen insåg under
analyser att de funktioner och värden som produkten får från materialet måste prioriteras.
Ytterligare funktioner utöver dessa riskerar att förvirra kunden i sitt köp. För att förtydliga
kan egenskaper utöver materialet alginat innebära att produktens syfte blir otydligt och
produkten kan därmed anses främmande för kund.
Standardnappar lämpar sig åt bebisar utan specifika behov och är utformade efter typiska
kriterier som finns hos majoriteten av bebisar. Specialnappen är däremot utformad och
anpassad efter bebisar med speciella behov eller för bebisar som befinner sig i speciella
utvecklingsfaser.
Standardnapp

Specialnapp

Passar barn

Kolik
Problem med aming
Ortodonstiska behov
Bebisar som är födda för tidigt
Napp som är extra lätt att behålla i munnen
Napp mot spädbarnsdöd när de sover
Stimulerar amning
Napp som avvänjer

Tabell 9. Indelning av nappar
Standardnapp

Specialnapp

Fördelar

Fördelar

Passar ett stort kundsegment

Mindre konkurrens

Oftast första napp föräldern köper
Förstahandsköpare söker kunskap och
alginat material kan leverera det
Föräldrar som har barn utan speciella
behov har större chans till att välja napp
efter speciella krav som t.ex. Miljövänligt
material
Materialets fördelar i fokus
Design i fokus
Få konkurrenter med “miljövänligt” material
Nackdelar

Nackdelar

Mer konkurrens (standardnapp området)

Mindre kundsegment
Större krav på kunskap på projektgruppen
Tar uppmärksamhet
materialet

Tabell 10. Jämförelse av standard och specialnapp

från

det

unika

2.2.8. Konceptframtagning
I konceptframtagningen jämfördes resultat från samtliga undersökningar såsom kvalitativa
och kvantitativa intervjuer och enkäter, personas, konkurrentanalys, värdeanalys av
materialet och marknadsundersökning av konkurrerande produkter på marknaden.
Projektgruppen insåg värdet av att inte tolka kundens krav ordagrant, och strävade därför
efter att i konceptmodelleringen istället försöka se underliggande mönster i behovsbilden,
som kunden själv kanske inte uppfattar.

3. Bilaga - Funktionsanalys och Produktspecifikation
Vilken kundgrupp ska vi rikta oss mot?
Projektgruppen har kommit fram till att föräldrar med bebisar utan behov av speciella
nappar är den mest lönsamma kundgruppen att rikta sig mot. Projektgruppen riktar sig
mot föräldrar som är extra måna om att köpa säkra nappar och nappflaskor som inte
utsöndrar några farliga ämnen. Våra produkter kommer vara mest åtråvärda för
miljömedvetna föräldrar.

Vilken ålder på bebisen?
Projektgruppen ska sträva efter att ta fram en napp för varje åldersspann (S 0-6 månader,
M 6-12 månader och L 12-18+ månader). Konkurrensundersökningar har gjorts och
projektgruppen har identifierat att nästintill alla konkurrenter har nappar i storlek S, M, L.

Standardnapp eller specialnapp?
Fördelar med standardnappar är att det är den första napp som föräldrar köper, innan
barnets speciella behov har identifierats. En standardnapp som passar de flesta barn når
ut till störst kundsegment. Dessutom har föräldrar med barn utan speciella behov mer
valmöjligheter att sätta krav på produkten, så som design, miljövänligt material och
hälsosamma fördelar. Då det är en standardnapp så finns det inga funktioner eller finesser
som tar uppmärksamhet utan det miljövänliga materialet hamnar istället i fokus, vilket är en
fördel för projektgruppen som arbetar med ett miljövänligt material. Projektgruppen har
dessutom identifierat många konkurrenter inom standardnappar men väldigt få
konkurrenter vars produkt består av naturmaterial som är miljövänligt. Än mindre produkter
som är både producerade och framtagna i svenskt miljövänligt material.
Projektgruppen beslutar att utveckla en standardnapp och en standard nappflaska som
passar de flesta barn som inte har speciella behov. Projektgruppen ska ta fram ett koncept
som ska öka medvetenheten kring hållbar konsumtion och skapa nya marknadsandelar för
materialet alginat från svenska brunalger. För att konceptet ska göra så stor inverkan som
möjligt så är det viktigt att kunskap och information till kunden levereras och att en väl
utarbetad marknadsföring görs.
Idag finns få alternativ på marknaden som erbjuder föräldrar ett alternativ som är både
ofarligt och miljövänligt. Projektgruppen ser en möjlighet att göra denna marknaden större

genom att erbjuda en produkt som uppfyller just de kraven men som också förmedlar
kunskap vid köp av produkten.
Huvudfunktionen på produkten är sugfunktion och därefter ska andra nödvändiga
funktioner som giftfri, miljövänlig, solid konstruktion, bra andningsmöjligheter, lätt att
behålla i munnen, lätt att rengöra och utbud av fler storlekar att prioriteras.
På napp & napp på nappflaska:
H= Huvudfunktion

N= Nödvändig funktion Ö= Önskvärd

Funktion

X = Ej prioriterad

Grad Kommentar

Sugfunktion

H

Substitut för amning - lugn och trygghet för bebis

Ihopfällbar

X

Av hygieniska skäl, framförallt när man är på
språng

Frysbar

Ö

För att motverka ömningar och svullnader i
munhålan

Mjuka kanter

Ö

Kunna bita på kanterna samt av hygieniska skäl

Solid konstruktion

N/Ö

Av hygieniska och hållbarhetsskäl

Avvänjningsfunktion

X

För att avvänja bebisen från sitt nappbehov

Napphållare

Ö

För att kunna fästa nappen och ha den lättillgänglig

Napp med smak & textur

Ö/X

Främja bebisens sugförmåga

Förebyggande konstruktion

Ö

Förebygga kolik och andra besvär

Bra andningsmöjlighet

N

Underlätta användningen av napp

Lätt att behålla i munnen

N

Extra viktig för bebisar i ett tidigt stadie

Lätt hanterlig

Ö

Lätt för bebisen att hålla och hantera

Lätt att rengöra

N

Av hygieniska skäl och för föräldrarnas skull

Ortodontisk anpassad

Ö

Vid behov av tandreglering och sund utveckling av
tänderna hos bebisen

Komplement till bitring

Ö

Gynnsamt för en sund tandtillväxt

Efterlikna bröst

Ö

För att underlätta amning

Efterlikna tummen

Ö

Efterlikna beteenden och behov innan födseln

Standardnapp

Ö

För att passa så många bebisar som möjligt

Allergifri

Ö

För att vara säker för bebisen

Giftfri

N

För att ej vara skadlig mot användaren

Finns i fler storlekar

N

Större segment

Självlysande

X

Hitta i mörker

Främjar hållbar utveckling
(genom miljövänlighet)

Ö

Bra för miljön

Utvecklad av lokala råvaror

Ö

Främjar svenska råvaror och blir mer hållbart

Tabell 11. Funktionsanalys på napp
På flaskan:
H= Huvudfunktion

N= Nödvändig funktion Ö= Önskvärd

X = Ej prioriterad

Bevara vätska

H

Grundläggande funktion för en flaska

Hålla värmen

N

Man bevarar innehållet för att konsumera senare

Mikrovänlig

N

Barnmat brukar värmas

Lätt att rengöra

Ö

För hygieniska skäl

Standarddimensioner

Ö

Miljövänlig

N

Giftfri

N

Av säkerhetsskäl för att innehållet konsumeras

Hållbar

N

Pålitligt och värdefullt för kund

Lätt hanterlig

Ö

Motståndskraftig
missfärgning

mot

Ö

Lokalproducerat material

Ö

Säker produkt

N

Hålla tätt

Ö

Enkel att blanda pulver

Ö
Tabell 12. Funktionsanalys på nappflaska

3.1. Produktspecifikation
Bakgrund

Ett koncept som består till största del av Alginat från svenska
brunalger

Marknad

Begränsat utbud av nappar som är miljövänliga och producerade på
lokala råvaror

Användning

En standardnapp/nappflaska för bebisar i alla åldersspann

Konstruktion

Ingen komplex design
Inga vassa kanter
Inga ytor som bakterier kan växa på
Solid konstruktion för ökad säkerhet

Tillverkning

Ej beslutad

Distribution

B2U och B2B

Miljötålighet

Ska tåla vatten, saliv, värme och kyla, vara bittålig

Miljöpåverkan

Ska bestå av största del av alginat från brunalger, som är ett
miljövänligt material

Märkning

CE-märkt, standarder som finns för nappar (EN-1400)

Rengöring

Ej beslutat

Livslängd

Ej beslutat

Design/Form

Ej beslutat

Dimensionering

Ej beslutad
Tabell 13. Produktspecifikation

4. Bilaga - Ritningar Napp

5. Bilaga - Ritningar Nappflaska
5.1. Hölje

5.3. Mixerfilter

5.4. Ritningar Flaska

5.5. Ritningar Skruvlock

5.6. Ritningar Dinapp

6. Bilaga - Kravspecifikation och Jämförelse mellan
konkreta material och Alginat, Alginat–polyacrylamide,
PHA/PHB och TPU
Krav från
kravspec.

Motsvarande
materialegenskap

Konkurrerande
Material

Silikon
Minimera vikt

Densitet

Ska klara av att
rengöras

Tolerans upp till
150 C

Ej underlätta för
bakterietillväxt

Nedbrytbar

klarar att utsättas
för vatten och
saliv

vattenresistent

Tåla att tuggas på

Seghet mot
sprickbildning

Effektiv
Kostnad
produktionsmetod

1300 1800
kg/m^3

Nya material

Naturgu Kalcium-Algin
mmi
at
920 930
kg/m^3

Ca densitet
för vatten

Dubbelnätverk:
TPU
Alginat–polyacryla MCL- (Eterbas
mide
PHA
erad)
ca densitet för 1250 1020 vatten 1000 kg kg / 1250 kg
/m^3 (90 % vatten) m^3
/m^3

Nej, upp till
Nej, upp till 90 C. Acce
Utomord Acceptab
90 C. Löser
Accepta
Löser sig i kokande ptabel
entlig
elt sig i kokande
belt
vatten.
t
vatten.
Nej

Nej

Ja

Ja

Utmärkt

Utmärkt

Nej, hydrofilt

Nej, hydrofilt

0,03 0,15 0,5
0,25
MPa.m^ MPa.m^
0.5
0.5

Ja, se nedan

37.2 kr
12 kr /kg
/kg

ca 10 $ per
kg,

Ja

Utmär
Utmärkt
kt

0.7 Se rad 16 för
1.2
jämförelse av
MPa.
brottenergi med
m^0.
naturgummi.
5
1 $ / Kg

Nej

0,2-0,4
MPa.m
^0.5

> 57
> 42,3
kr /
SEK/kg
Kg

Ej tillgänglig data,

Hållbar
CO2 vid
produktionsmetod produktion

6,2 6,83
kg/kg

1,86 2,05
kg/kg

0.86-0.01 men troligtvis
0.94
(-0.014) obetydligt lite med
kg /
tanke på
kg/kg
kg

ca 2 2,1
kg/kg

kostanden.

Tillverkningsproce
ssen ska även
lokalproducerat
kunna vara
material
belägen i Sverige

Möjlig i Ej möjlig i
Sverige Sverige

Möjlig i
Sverige

Ja

troligt
vis

Ja

Tillräckligt elastiskt
för att upplevas
Elasticitetsmodul
inbjudande att
sugas på

5 - 20 1.5 - 2.5
MPa
MPa

Garantera
hälsosäkerhet

Ogiftig,
men ev.
Ogiftig
latexaller
gi

Giftighet

Miljövänlig

återvinningsbar

Ej utsöndra
bismak

Olöslig med saliv

Hållbar
Förnyelsebar
produktionsmetod
Seghet, Fracture
Tåla att tuggas på energy, SI enhet j
m^2

0.017 MPa
(Sun et al,
2012)

0.029 MPa (Sun, 0.173
2012) MPa

2 - 30
MPa

Ogiftig, men
polyakrylamid kan
bli akrylamid vilket
Ogiftig
ogiftig
är ett nervgift och
cancerframkallande
.

Ogiftig

Nej

Nej

Osäkert.
Kanske med
nya
processer.

Ja

Ja

Nej. Calcium
har bismak.

Nej. Kalcium har
bismak.

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ej tillgänglig data

Ja

Beror
på källa.

10000 J
m^-2
(Sun et
al, 2012)

10 J m^-2
(Sun et al,
2012)

9,000 Jm^-2.(Sun
et al, 2012)

Tabell 14. Produktspecifikation

Nej p.g.a
polyakrylamid

Ja

Ja

7. Bilaga - Miljöpåverkan genom livscykelanalys av
produktion av biomassa
On the whole, the energy intensive preservation methods are responsible for the greatest
shares of impacts followed by the contributions of the cultivation infrastructure. (Thomas,
2018)
Vid en livscykelanalys kring produktionen av makroalger upptäcktes speciellt två steg i
produktionen bidra till en ökad påfrestning på miljön (Gröndahl, F et. al, 2017). Den största
var konserveringsfasen som uppskattades bidra till upp till 70 % av totalt bedömd
påverkan, sett över 10 olika möjliga kategorier som en industri kan påverka miljön (J.B.
Guinée, 2002). En stor spridning finns i påverkan för detta steg beroende på vilken
konserveringsmetod som väljs. Denna påverkan gällde speciellt om makroalgerna skulle
konserveras genom en frysprocess. Denna process kan påverka ozonlagret, bidra till
utarmning av fossila bränslen, klimatpåverkan och försurning (Gröndahl et. al 2017).
Processen har även ett stort energibehov. Om de istället bevaras genom hängtorkning eller
ensilage minskar den totala påverkan till en försumbar nivå, detta gäller särskilt för
hängtorkning som inverkar minst på miljön. (Thomas, 2018)

Figur 1. Inverkan på tio miljökategorier per ton torkad protein. (Gröndahl et. al 2017)
Denna inverkan på miljön efterföljs i storleksordning av produktionens infrastruktur, vilket
utgjorde mellan 20 - 30 % av total påverkan på produktionens miljöpåverkan, där orsaken
var huvudsakligen ökad giftighet på grund av utsläpp från produktion av stålkätting och
beslag som bidrar i sin produktion till utsläpp av arsenik, krom och kvicksilver. Även rep i
polypropylen orsakar inverkan på grund av att materialet ursprungar från råolja, att

produktionen och avyttrandet släpper ut CO2 i atmosfären samt att den bidrar till mer
mikroplaster i den marina miljön. Thomas föreslår som alternativ till dessa nedbrytbara rep i
hampa eller manila för att minska dessa negativa inverkningar. Thomas (2018) menar även
att det finns en riskfaktor gällande brominutsläpp vid algodlingar, då innebörden och
omfattningen av dessa utsläpp ännu inte är förstådda till fullo.
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