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Sammanfattning/abstract
Syftet med detta projekt är att med hjälp av en materialinriktad designprocess ska-
pa en produkt av biokompositmaterialet OrganoComp® för att demonstrera dess 
styrkor och möjligheter. Arbetet kommer att följa metoden ”Material Driven Design 
(MDD)”, vilket betyder att processen kommer att börja med en noggrann studie av 
materialet – dels tekniskt och ur ett användarcentrerat perspektiv, men även jämfö-
relsemässigt mot andra material.

Insikterna från dessa studier kommer sedan trattas ner och sammanfattas i en ”de-
signintention” som ska sätta målet för designarbetet. Slutligen kommer ett antal 
koncept som uppfyller designintentionen arbetas fram, varav ett koncept – ett litet, 
ihopvikbart och nedbrytbart paraply/regnskydd kommer att väljas ut som det slutgil-
tiga. Paraplyet visar på materialets vattenavvisande egenskaper, i kombination med 
hårdhet och vikbarhet. 

Målet med projektet är att skapa en demonstrator som även har potential att bli en 
användbar produkt i framtiden, och samtidigt ge företaget OrganoClick nya insikter 
och flera förslag på nya användningsområden för sitt material. 

Sökord: Material driven design, biocomposite, biodegradable, skogsråvarubaserade 
material, skogsindustri, OrganoComp, OrganoClick

Förord
Detta har varit en lärorik och intressant tid och jag vill därför rikta ett stort tack till alla 
som varit med och format den. Speciellt tack till: 
- Dan, Yujia, Karl, Juhanes och resten på OrganoClick för ett spännande och roligt sam-
arbete. 
- Min handledare Ann-Sofie Hartzén för ett bra stöd genom hela arbetet. 
- Linnea Green för all hjälp och ditt positiva synsätt.
- Simon Woll Söder för att ha lärt mig konsten att tjäna en halvtimme genom att slösa en 
kvart.  

Jonatan Berg, Maj 2017
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

OrganoComp är ett biokompositmaterial som med hjälp av naturliga metoder kan 
göras vatten-, eldsäkert och relativt hårt och stabilt. Det går att göra avancerade 
3D-former och dubbelkrökta ytor med hjälp av företagets egna formverktyg (Or-
ganoClick AB, 2017).

Företaget bakom materialet, OrganoClick har i dagsläget inte hunnit komma så långt 
i utforskandet av materialets användningsområden och det är där jag som designer 
kommer in i bilden. Som Dan Blomstrand på företaget uttrycker det så är de ”bara 
ett gäng kemister” som inte är så bra på att komma på nya användningsområden och 
produkter.

I dagsläget används materialet bara till en produkt – en miljövänlig och nedbrytbar 
likkista. Förutom det så ser de bland annat möbler och bilinredning som möjliga 
framtida användningsområden. Materialet har en stor miljömässig fördel mot exem-
pelvis plastmaterial och det finns därför en anledning att använda det i fler produk-
ter (OrganoClick AB, 2017).

OrganoClick AB (publ.) är ett svenskt 
miljöteknikföretag noterat på Nasdaq 
First North som utvecklar, producerar 
och marknadsför funktionella material 
och kemitekniska produkter baserade 
på miljövänlig fiberkemi. OrganoClick 
grundades 2006 som en avknoppning 
från akademisk forskning vid Stock-
holms universitet och Sveriges lant-
bruksuniversitet inom modifiering av 
biofibrer. OrganoClick har mottagit flera 
utmärkelser så som en Climate Solver 
av Världsnaturfonden (WWF) och varit 
på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lis-
ta för ”Sveriges hetaste teknikbolag. 
OrganoClick har sitt säte i Täby, norr 
om Stockholm, där bolagets produk-
tion, FoU-, samt sälj- och marknadsav-
delning finns lokaliserade. Se figur 1.

Figur 1: OrganoClick i Täby.
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1.2 Syfte

Syftet är att tillföra kunskap om ma-
terialdrivna designprocesser och om 
hur nya skogsråvarubaserade material 
kan produktifieras. Detta görs genom 
att applicera materialet OrganoComp i 
en ny produkt utifrån dess unika egen-
skaper; vattenavstötning, flamtålighet, 
lättvikt, hårdhet och nedbrytbarhet. Hur 
framhävs dessa egenskaper på bästa 
sätt?

1,4 Mål

Målet är att öka kunskapen och visa på 
nya användningsområden för nya skogs-
råvarubaserade material genom att ska-
pa en produkt som tar tillvara på dess 
egenskaper på ett bra sätt. Den slutgil-
tiga applikationen ska skapa uppmärk-
samhet kring materialet OrganoComp® 
och företaget bakom, men även kring 
mig som designer och hållbara material i 
allmänhet. Jag hoppas även kunna bidra 
med något som hjälper OrganoClick i sin 
framtida utveckling; till exempel en väl 
utförd karakterisering av materialet, nya 
intressanta användningsområden eller 
nya produktkoncept.

1.3 Avgränsningar

OrganoComp® är ett material som går 
att variera på många sätt, bland annat 
med olika typer av naturfibrer och olika 
inblandningar av naturliga tillsatser. 
Fokus kommer primärt att vara på den 
variant av OrganoComp® som används 
i tillverkningen av OrganoClicks kistor. 
Jag kommer därför inte att experimen-
tera med och skapa olika varianter av 
materialet.  

1.5 Inblandade aktörer

Arbetet görs i samarbete med företa-
get OrganoClick, med Dan Blomstrand 
(affärsområdesansvarig Biocomposites) 
som handledare.
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2. Metod
Eftersom detta examensarbete kommer fokusera på ett nytt material som ännu inte 
har många bestämda användningsområden så kommer processen utgå ifrån själva 
materialet, och på så vis landa i en produkt som utnyttjar och demonstrerar materi-
alets fördelar och möjligheter. Enligt en undersökning som Lind (2011) gjort så är få 
villiga att betala mer för ett material för att det har skogsursprung, utan det är dess 
egenskaper som är det viktiga.
Projektet kommer därför att utgå och ta mycket stöd i det arbetssätt som Karana, 
Pedgley och Rognoli (2014) kallar för ”Materials driven design”. 

Det är en designmetod som grundar sig i en stor förståelse för materialet som fås 
framför allt genom tre delar; teknisk karakterisering, upplevelsebaserad karakteri-
sering och material benchmarking. Därefter görs ett steg där man skapar en vision 
för hur materialet ska upplevas och användas i slutprodukten, som sedan utvärderas 
mot användarna och slutligen landar i ett produktkoncept (se figur 2).

Den tekniska karakteriseringen kommer att baseras på tester och experiment med 
materialet, samt uppgifter från företaget, vilka fås genom besök och observationer. 
Den upplevelsebaserade karakteriseringen kommer att baseras på användarstudier, 
intervjuer och enkäter. Slutligen så kommer idégenereringsmetoder såsom brainstor-
ming användas för att skapa nya produktkoncept, vilka sedan utvärderas främst med 
hjälp av matrisutvärdering. För att komma ifrån eventuell subjektivitet i utvärde-
ringen kommer den även att stämmas av mot flera personer.

Metoden ”Materials driven design” går kortfattat ut på att ställa sig frågan ”vad gör 
materialet?” istället för ”vad är materialet?”, vilket fokuserar mer på användarupple-
velsen och ses som en av dem mest kraftfulla strategierna för att förkorta mognads-
processen för nya material (Karana m.fl., 2015). Processen kommer att vara iterativ 
- alltså att jag går tillbaka i processen efter mellanredovisningen, där jag räknar med 
att få synpunkter och nya perspektiv på projektet. Se kapitel 3: Genomförande för en 
mer detaljerad beskrivning av processen.
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Figur 2: Visualisering av ”Materials Driven Design” (MDD) (Karana m.fl., 2015 s11).
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3. Genomförande
3.1 Teknisk karakterisering

För ett skapa en tydlig bild av de tekniska egenskaperna hos materialet Organo-
Comp® så gjordes flera besök hos OrganoClick. Det gjordes dels rundvandringar på 
företagets olika avdelningar såsom produktion (se figur 3) och laboratorium, till-
sammans med samtal och diskussioner med de anställda. Det gav mycket värdefull 
information - både vad gäller möjligheter och begränsningar med materialet men det 
dök även upp flera spännande tankar och idéer kring det fortsatta arbetet och hur 
materialets egenskaper kan demonstreras, vilket inte var väntat från början. 

Till exempel så dök en idé om en demonstrator i form av ett mobilskal upp, vilket 
snabbt eskalerade i diskussioner om hur de olika tekniska svårigheterna i form av 
vikningar och låsmekanismer skulle kunna lösas. Intressant med dessa diskussioner 
var den tydliga skillnaden i tankesätt mellan mig som designer och forskarna – de 
ville gärna snabbt vidare för att testa och utveckla olika tekniska lösningar för en 
slutgiltig produkt medans jag hellre höll mig kvar i det undersökande och konceptu-
ella stadiet ett tag till. Detta var något som inte var helt självklart för dem, det blev 
lätt att uppfattas som ”en flummig designer” och det var därför viktigt att hela tiden 
vara tydlig med hur mitt upplägg såg ut. Å andra sidan skadade det ju inte att fors-
karna kom igång och började fundera på lite olika lösningar, så att de snabbare skulle 
kunna implementeras i de senare stadierna. 

Figur 3: Översiktsbild över produktionsanläggningen.
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Här nedan i figur 4 beskrivs tillverkningsprocessen för kistorna. De tre tankarna 
längs upp till vänster innehåller fiberblandningen och de tillsatser som ger materi-
alet dess egenskaper (ses även i figur 5). Tankarna är sedan kopplade till ett form-
verktyg med en perforerad hanform och en honform med värme. I steg ett kan man 
se den perforerade hanformen som är kopplad till ett vakuumsystem. I steg två sänks 
hanen ner i ett bad av fiberblandning och vakuum appliceras, vilket gör att fibrerna 
fastnar på hanformen. Formen lyfts upp ur badet med fibrerna fastsittandes på ytan 
(steg tre). Slutligen pressas hanformen in i honformen under högt tryck och värme, 
samtidigt som honan har ett system som suger ut vattenångan.

Figur 4: Tillverkningsprocessen. Illustrationer av OrganoClick AB (2017).

1
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För att få en större förståelse kring materialet och tillverkningsprocessen gjordes 
även ett studiebesök i laboratoriet, där det deltogs i tillverkningen av en prototyp 
till en bestickslåda. Tillverkningen skedde på samma sätt som i produktionen, fast i 
miniatyr. I figur 6 ses maskinen som med hjälp av vakuum suger fast fiberblandning-
en på en perforerad form. Formarna pressas sedan ihop under uppvärmning i pressen 
i figur 7. 

Studiebesöket gav många nya insikter och framför allt en bättre helhetssyn kring 
materialet. Det kom bland annat fram att det går att variera med många typer av fib-
rer och tillsatser, vilket ger väldigt olika uttryck och egenskaper hos materialet. Det 
upptäcktes också några tillverkningsmässiga begränsningar, såsom att det kan vara 
svårt att få bort det gjutna objektet från formen och att vissa former inte medger en 
optimal fyllning av material.

Figur 7: Värmepress.Figur 6: Vakuummaskin.

Figur 5: Fiberblandningen blandas i en tank.

7



Mellan dessa besök så gjordes även några experiment och tester ”hemma” på Hög-
skolan i Gävle, framför allt för att undersöka flamtåligheten och de vattenavstötande 
egenskaperna men även för att testa hur materialet kunde bearbetas. Dessa tester 
gjordes helt enkelt genom att utsätta materialet för eld och vatten, men även böj-
ning, sågning och slipning.

Materialet klarade av elden relativt bra men antändes efter ett par minuter. Det kan 
förklaras med att testet utfördes på en del av en av företagets likkistor, som är gjorda 
för att brinna kontrollerat när de förs in i en kremeringsugn. Vatten var däremot inga 
problem utan stöts verkligen bort från fibrerna, vilket kan ses i figur 8 nedan. Däre-
mot är inte materialet i sig helt vattentätt utan bara vattenavstötande, så vattnet kan 
ta sig in (med högre tryck) men de vattenavstötande fibrerna gör att formen håller 
sig intakt.

Figur 8: Enkla tester av materialet.

De bearbetningsmetoder som testades fungerade bra, sågning gav en relativt skarp 
kant som kunde slipas för att bli mjukare och jämnare, och med slipning kunde man 
även få materialet att kännas mjukare och varmare.  
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Utifrån den information som samlats in under besöken hos OrganoClick, tillsam-
mans med egna experiment och undersökningar så skapades sedan en teknisk karak-
terisering. I den sammanfattas de insamlade tekniska egenskaperna. Se figur 9.

Teknisk 
karakterisering

Vilka är materialets 
viktigaste egenskaper? Vilka begränsningar 

har materialet?

Vilka är de mest lämpliga 
tillverkningsmetoderna?

Finns det andra möjliga 
tillverkningsmetoder?

Vilka möjligheter har 
materialet? Kan begräns-
ningarna bli möjligheter?

Eldtåligt

Vattenavstötande
Hårt och starkt

Röttåligt

Lättviktigt

Varmformning

Bearbetning av ark, 
"råbearbetning" av fibermassan

Inte lufttätt

Inte vattentätt

Släpper igenom 
luft

Går inte att 
infärga mörkt

Lossnar �brer

Nedbrytbart

7% släppvinkel

Nya �ber-
blandningar

Mönstring / 
bigning

Ej godkänt för 
mat

Figur 9: Teknisk karakterisering, sammanfattad i en mindmap.

3.2 Upplevelsebaserad karakterisering

Efter att den tekniska karakteriseringen kommit på plats så är nästa steg enligt MDD 
(Karana m.fl., 2015) den upplevelsebaserade karakteriseringen, för att ta reda på hur 
materialet upplevs av användarna och hjälpa till att definiera materialets unika kva-
liteter. Detta undersöks på fyra plan; sensoriskt, känslomässigt, tolkningsmässigt och 
handlingsmässigt. 

Den upplevelsebaserade karakteriseringen görs för att hitta luckor och samband 
mellan de tekniska och upplevelsemässiga egenskaperna och för att i förlängningen 
kunna välja om man vill möta de upplevda egenskaperna eller skapa nya egenskaper 
utifrån dem. 
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För att göra detta användes verktyget Experimental Characterization (Karana, 2009) 
men med modifikationen att det delades upp i två delar – en fullständig utvärde-
ring som endast fokuserade på ”kistvarianten” av OrganoComp® och en sensorisk 
utvärdering som gjordes med 12 olika materialprover med varierande tjocklek, färg, 
yta, hårdhet och fiberblandning, se figur 10. Den fullständiga utvärderingen gjordes 
i form av intervjuer eller mindre workshops utifrån verktyget och den sensoriska 
utvärderingen gjordes i enkätform på en läsplatta. 

Den fullständiga utvärderingen gjordes i högskolans lokaler, individuellt med varje 
deltagare. Åtta personer av blandad ålder och kön intervjuades, majoriteten dock 
högskolestudenter mellan 20 och 30 år. Deltagarna fick bland annat välja ut bilder 
som beskrev materialet och förklara/visa hur de hanterade materialet när de fick det i 
handen. För att se hela intervjumaterialet, se bilaga. 

Den sensoriska utvärderingen gjordes med fler deltagare än den fullständiga – 30 
personer, eftersom att det inte var en lika omfattande och djupgående undersökning. 
Urvalet var väldigt lika det i den fullständiga utvärderingen. Deltagarna fick utvärde-
ra de 12 olika materialprovernas sensoriska egenskaper genom att besvara 12 frågor 
för varje provbit. Materialproverna bedömdes på en skala från minus två till plus två 
mellan bland annat hårt till mjukt, stelt till elastiskt och lätt till tungt. Se figur 10 
och 11 nedan.

Figur 10: Sensorisk utvärdering på läsplatta. Figur 11: Olika materialprover.
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En sammanfattning av resultatet från den fullständiga utvärderingen kan ses i figur 
12 nedan. Här kan man bland annat se att de mest behagliga egenskaperna är att 
det är hårt och lätt, vilket är en intressant kombination att spinna vidare på senare 
i idégenereringen (se kap. 3.4). En annan intressant punkt är känslorna det väcker; 
framför allt överraskning, förtroende och förvirring (uttråkning är ju en känsla man 
i de flesta applikationer däremot vill komma undan). Tas de tillvara på ett bra sätt i 
idégenereringen så bör produkten ge en mycket positiv upplevelse. Fördelaktigt är 
om dess första intryck ger en känsla av överraskning, som sedan övergår i förvirring 
(där man undersöker produkten) och landar i förtroende (när egenskaperna motsva-
rar förväntningarna). 

Upplevelsebaserad 
karakterisering

Vilka är materialets 
unika sensoriska 

egenskaper

Hur interagerar använ-
darna med materialet?

Hur beskriver användarna 
materialet? 

Associeras det med 
andra material på grund 

av utseendet?
Vilka är materialets MINST 

behagliga sensoriska 
egenskaper?

Starkt

Stelt Hårt

Masonit

Skrapar

Sprött

Trycker

Böjer/bryter

Stryker/klappar

Fibrigt

Känslofattigt

Väcker det några 
särskilda känslor?

Vilka är materialets MEST 
behagliga sensoriska 

egenskaper?

Naturligt

Lugnt

Papp(er)/
kartong

Konstigt

Läder/skinn

Glas�ber/isolering

Strävt

Normalt

Förvirring

Överraskning

Förtroende Uttråkning

Lätt

Hårt

Matt/varmt

Figur 12: Sammanfattning av de upplevelsebaserade egenskaperna.

En annan del i testet var att välja ut tre ord som deltagarna förknippade materialet 
med, för att sedan förtydliga dessa ord med hjälp av bilderna i figuren nedan. För att 
tydligare kunna visa sammanhang sattes därför bilderna ihop i ett kollage utifrån hur 
ofta de valdes i undersökningen, vilket kan ses i figur 13 på följande sida.
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De mest valda bilderna visar framför allt på lugn, mysighet och naturlighet. Avvikan-
de är bilden på containrar i en hamn, som förklarades som ”fabrikstillverkat”, och 
bilden på den skällande hunden, vilket förklarade med aggressivitet och hårdhet. 

Figur 13: Sammanfattning av testbilder.

 Resultatet av den sensoriska utvärderingen ses i figur 14 på nästkommande sida. 
Till vänster ses bilder på de olika materialproverna och längst upp de olika frågor-
na/egenskaperna. En rödare ruta innebär inte att resultatet är sämre utan att det 
mer drar åt det den första egenskapen i frågan. Genom att se vertikalt i tabellen och 
jämföra resultaten mellan de olika provbitarna kan man utläsa att vissa egenskaper 
är väldigt genomgående men att det samtidigt det går att få till stora variationer i 
upplevelsen trots att det i grunden är samma material.

Förklaring till tabellen på nästkommande sida (figur 14): En rödare ruta motsvarar den 
första egenskapen i motsatsparet (ex. hårt) och en grönare ruta den andra egenskapen 
i motsatsparet (ex. mjukt). Procentsatsen har ingen större betydelse men korrelerar till 
färgerna, 100% motsvaras av grönt och 0% motsvaras av rött.
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Figur 14: Resultaten av enkätundersökningen. Rött motsvarar första ordet i motsatsparet och vice versa.
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Det sista steget i att skapa sig en förståelse av materialet är sedan att göra en så kall-
lad ”Material Benchmarking” (Karana m.fl., 2015), för att positionera och jämföra det 
mot liknande material i samma kategori och undersöka vilka applikationer de an-
vänts i. Sex andra material valdes därför ut, vilka precis som OrganoComp® var base-
rade på naturfibrer och i de flesta fall även var kompositmaterial. Anledningen till att 
man bara jämför mot liknande material och inte plaster till exempel, är för att under-
söka och fördjupa sig i det område där materialet befinner sig idag och de frågor och 
problem som berörs där. Målet är sedan att utifrån den tekniska karakteriseringen, 
upplevelsebaserade karakteriseringen och Material Benchmark kunna identifiera 
möjliga luckor och områden att jobba vidare inom, vilket ses i figur 15 nedan.

OrganoComp®
OrganoClick

Pappersmassa  
som görs vatten- 
eld- och röttåligt

Varmpressning

Likkistor + (for-
donsinredning & 

möbler)

Övermålad
Mellan

Hög
Hög
Låg

Mellan
Mellan

Tekniska egenska-
per, nedbrytbar-
het, råvaror från 

spill

DuraPulp®
Södra

En blandning av 
pappersmasssa/-

�brer och PLA.

Varmpressning, 
våtformning m.m.

Förpackningar, 
dekorationer, stol, 

lampa

Infärgad
Mellan

Låg
Hög
Låg
Hög

Mellan

Nedbrytbarhet, 
ersättare till plast

BioForm™
Tri�lon

Polypropylen blan-
dat med hampa-

�brer.

Bearbetning av 
ark, pressning

Ljudabsorbering, 
bilinredning

Obehandlad
Hög
Låg

Mellan
Hög
Hög
Hög

Lokala råvaror

Kartong
-

Pappersmassa/
natur�brer

Ark, sandwich, 
varmpressning

Förpackningar, 
konst

Obehandlad
Mellan
Mellan
Mellan
Mellan
Mellan
Mellan

Billigt förpack-
ningsmaterial

Formi
UPM

Polypropylen blan-
dat med cellulosa-

�brer.

Formsprutning

Högtalare, köks-
skåp, stolar, köks-

redskap

Infärgning
Mellan

Hög
Hög
Låg
Låg
Låg

Bättre än ren plast

ecoXpac
ecoXpac

Pappersmassa/
natur�brer

Varmpressning

Förpackningsma-
terial, �askor

Obehandlad
Mellan

Hög
Mellan

Låg
Mellan
Mellan

Ny tillverknings-
metod för materi-
alet, ersätta fossila 

material

FibreForm®
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Figur 15: Material benchmarking, en jämförelse mot liknande material och dess användningsområden.

Luckorna som har identifierats är:
 - Storleken – att OrganoClicks tillverkningsmetod medger tillverkning  
  av produkter i relativt stora format.
 - Hårdheten – att det går att göra hårt och lätt utan att det känns   
  plastigt.
 - Flamtåligheten och de vattenavstötande egenskaperna. 
 - Mångsidigheten - att samma grundmaterial kan ge väldigt olika 
  sensoriska upplevelser i sina olika former.
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3.3 Skapandet av en designintention/Materials Experience Vision

För att sammanfatta de insikter som fåtts och skapa ett mål för det fortsatta design-
arbetet så skapades, i enlighet med MDD-metoden, en designintention. I skapandet 
av den så iakktas vilka relationer det finns mellan den tekniska och den upplevel-
sebaserade karakteriseringen, och vilka luckor det finns mellan dem och material 
benchmarkingen. Insikterna från det ska slutligen besvara ett antal frågor (Karana 
m.fl., 2015): 

• Vilka är de unika tekniska och experimentella egenskaperna som ska tas tillvara på i 
den slutgiltiga applikationen? 
Kombinationen av hårdheten/styrkan och lättvikten, tillsammans med brand- och 
vattentåligheten. 

• I vilka kontexter kan materialet göra en positiv skillnad?
Där det kan ersätta fossila material, men samtidigt inte konkurrera med material 
som håller bättre och längre. Engångsprodukter är en möjlig väg att gå, men samti-
digt vore det positivt att applicera det i mer långvariga produkter för att visa på dess 
styrka och hållbarhet.

• Hur skulle användarna interagera med materialet i en viss kontext?
Materialet ska vara i fokus och inte gömt i slutprodukten, så att användarna ges 
utrymme att uppleva det ordentligt. Om det däremot landar i en slutprodukt som 
väldigt tydligt visar på materialets egenskaper men inte ger lika mycket utrymme för 
sensorisk upplevelse så kan det trots allt väga upp. Fokus ska ligga på att applicera 
det i ett sammanhang som skapar stor wow-känsla. 

• Vad skulle vara materialets unika bidrag?
Att det kan kännas varmt och relativt mjukt, samtidigt som det är hårt, vatten- och 
eldtåligt trots att det är baserad på naturfibrer. Att det helt enkelt kan dyka upp i 
applikationer där liknande material inte förväntas alls.

• Hur skulle det upplevas och tolkas?
Som naturligt och lugnt men samtidigt spännande och skapa nyfikenhet. På den sen-
soriska nivån kommer det att kännas strävt och hårt.
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• Vad skulle det locka fram hos användarna? Skulle det till exempel kunna uppfylla vissa 
hedoniska behov?
Tanken är att första intrycket ska vara en känsla av överraskning, som sedan övergår 
i förvirring/fundersamhet och slutligen i förståelse och förtroende. 

• Vad skulle det få folk att göra?
Enligt studien så interagerade användarna genom att böja, stryka, skrapa och trycka 
på materialet, vilket de bör ges möjlighet till i den slutgiltiga applikationen. 

• Vad skulle vara materialets roll i en bredare kontext?
Att det är en del i steget att gå över från fossila material till förnybara, och visar på 
att förnybara material inte behöver vara tråkiga, känsliga och otekniska. 

Sammanfattat ser designintentionen därför ut som följer: 

“Den slutgiltiga applikationen kommer att ha ett tydligt miljöfokus och med hjälp av 
sina egenskaper skapa en wow-känsla som sedan övergår i förvirring/fundersamhet 
och slutligen i förståelse och förtroende. Materialet kommer att kunna ersätta fossila 
material i applikationer där förnybara material inte har kunnat användas tidigare, 
och kommer där att ge ett naturligt, lugnt och förtroendeingivande uttryck.”

3.4 Idégenerering och utvärdering

Efter att designintentionen kommit på plats så skapades därefter ett antal olika kon-
ceptidéer med hjälp av brainstorming. Den gjordes på egen hand, då det enligt Wik-
berg Nilsson, Ericson och Törlind (2015) finns kritik mot brainstorming i grupp och 
att man ofta kommer fram till fler idéer när man brainstormar själv. 

De cirka 20 idéerna klumpades sedan ihop till sju olika huvudkoncept, vilka kan ses i 
figurerna nedan. För att snabbt kunna gå vidare med de idéer som var tillverknings- 
och materialmässigt gångbara så utvärderades de sedan mot en grupp på fyra perso-
ner inom produktion och forskning på OrganoClick. 

Utvärderingen gjordes enligt Wikberg Nilsson, Ericson och Törlinds (2015) idéutvär-
deringsmetod. Den går ut på att varje koncept får ett varsitt blad; där det finns plats 
för en kortfattad beskrivning, ett utvärderingsfält med tre olika sinnesstämningar 
och slutligen plats för att kommentera styrkor och svagheter.
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Eftersom att deltagarna hade ganska 
olika bakgrund och expertis fick de 
signera sina utvärderingar och 
kommentarer för att kunna vikta 
resultatet. Se de ifyllda bladen här i 
figur 16.

Dessa blad sattes sedan upp i ett rum, där deltagarna först fick gå runt och skapa sig 
en uppfattning om koncepten och därefter blev tilldelade tre prickar för varje sinnes-
stämning som de sedan skulle placera ut. 

Figur 16: Resultat av idéutvärdering med OrganoClick.
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Vinnare i denna utvärdering blev konceptet ”Inredning för kontor/offentliga miljö-
er”, följt av ”Mobiltelefonskal” och ”Soptunna utan påse”. Det var dock problematiskt 
att analysera utvärderingen, då de utsatta prickarna och de skrivna kommentarerna 
ibland sade emot varandra. Till exempel så kom soptunnan bra till trots att den fick 
kommentarer om tveksam miljönytta. 

I slutändan så kändes däremot inget av koncepten helt klockrena, kontorsinred-
nings-konceptet vann förvisso prickutvärderingen men är i sin ursprungsform dä-
remot inte särskilt intresseväckande. Det kändes som att det fanns andra lösningar 
som bättre kunde uppfylla designintentionen helt enkelt. Samtidigt så gav idéutvär-
deringen en hel del generell feedback som lika gärna skulle kunna användas på ett 
nytt produktkoncept, så den var väldigt användbar ändå.

Därför gjordes en ny idégenerering, denna gång inte i ensamhet utan med en redan 
utexaminerad student från samma utbildning som medhjälpare. Trots Wikberg Nils-
son, Ericson och Törlinds (2015) ord om att det kan vara bättre att brainstorma själv 
så blev det lätt att fastna och det saknades dessutom någon att bolla med. Det var 
dessutom en klar fördel att ta hjälp av någon som gått igenom en liknande process 
tidigare. 

I den nya idégenereringen användes dessutom en annan metod. Den nya metoden 
gick ut på att skapa en mindmap (figur 17), där man utgick ifrån de egenskaper som 
skulle framhävas i produkten och sedan fyllde på med de associationer som dök upp. 
Det gjordes i två omgångar - först för alla egenskaper, sedan bara för en utvald nyck-
elegenskap, där ”skapa nyfikenhet” valdes. Orden som dök upp kombinerades sedan 
och byggdes vidare på. Detta var ett väldigt bra sätt för att komma ”utanför boxen” 
och inte låsa upp sig i gamla idéer och tankemönster.

Figur 17: Idé-
genereringsprocess.
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I figur 17 ovan ses två exempel från idégenereringsprocessen. Just ordet ”cykel” har 
inget med själva idégenereringen att göra, utan valdes i en del av övningen för att 
komma fram till nya och oväntade idéer. ”Nyfiken” sågs däremot som ett ord som är 
relaterat till uttrycket ”wow-känsla”.

Idégenereringen resulterade i tre nya koncept – askkopp, nyårsrakets-ramp och pa-
raply. De utvärderades i en Pugh-matris (Johannesson, Persson och Pettersson, 2004) 
tillsammans med kontorsinredningskonceptet, som nu har specificerats till att bara 
innefatta ljuddämpning för kontorsinredning. Det konceptet fick vara med främst 
som en jämförelse, för att undersöka om de nya koncepten verkligen var bättre än de 
gamla.

Matrisen (se figur 18) innehöll de viktigaste egenskaperna som applikationerna skul-
le demonstrera och poängen anger därför hur väl de visar på respektive egenskap. 
Egenskapen ”(skapa) nyfikenhet” kommer från designintentionens ”wow-känsla” 
(se kap. 3.4) och ses som ett förstadie till den känslan. Det sågs dessutom som den 
viktigaste egenskapen – utan nyfikenhet kommer ingen av de andra egenskaperna 
demonstreras heller, och därför viktades den med dubbla poängen.

Paraply Nyårsrakets-
ramp

Askkopp

Vattentålighet

Flamtålighet

Miljönytta

Lättvikt

Nyfikenhet (x2) 

Storlek

Hårdhet

Materialfokus

Summa

Ljuddämpning 
för kontor

5

0

4

4

10

4

4

5

36

4

5

2

1

8

2

5

2

29

4

5

3

2

10

1

3

3

31

0

4

3

3

6

5

3

3

27

Figur 18: Matrisutvärdering av koncept.

Som det kan utläsas ur matrisen så vann de tre nya koncepten över det gamla (”ljuddämp-
ning”). Viktigt att poängtera är dock att dessa typer av matrisutvärderingar lätt blir lite sub-
jektiva, och att man därför inte ska lita blint på poängen. Paraplyet vann däremot med en 
övertygande ledning, och känns dessutom som den mest passade applikationen för uppgiften. 
Det känns till exempel lämpligt som demonstrator eller give-away på en mässa, samtidigt som 
det väl visar på materialets egenskaper. Så på grund av det och den begränsade tidsplanen för 
projektet så valdes konceptet ”paraply” ut som slutgiltig applikation.
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3.5 Konceptutveckling

Nästa steg var därefter att utforska begreppet ”paraply” och dess kontext. Huvud-
funktionen hos ett paraply är ju att skydda mot regn, och i synnerhet främst skydda 
huvudet och övre delen av kroppen. Det skulle därför kunna innefatta ett brett spann 
av lösningar, allt ifrån tidningar som hålls över huvudet till stora parasoll. 

För att utforska detta gjordes en mängd 3D-skisser av papper och kartong (figur 19). 
Det upptäcktes snabbt både fördelar och svårigheter med att ha ett hårt material i 
ett paraply, där det traditionellt sett oftast använts mjuka och flexibla material. En 
fördel som identifierades var att det hårda materialet gav möjlighet att undvika den 
relativt komplexa mekanism som brukar finnas i paraplyet, då materialet kan bära 
upp sig självt. En svårighet som upptäcktes var även att det hårda materialet är svårt 
att fällas ihop i lika kompakt form som ett flexibelt material. 

Utifrån den svårigheten så väcktes tanken med att hitta inspiration från origami. Just 
vikningar i materialet är något som OrganoClick själva såg som ett intressant utveck-
lingsområde, vilket kom fram under den tekniska karakteriseringen (kap. 3.1).

Figur 19: 3D-skissning.
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Skissandet fortsatte, både i 2D och i 3D. Olika vikningar och andra konstruktioner 
testades. Skissarbetet resulterade slutligen i tre olika huvudkoncept:

1: ”Det vändbara snabbparaplyet”. Utgångspunkten var att det främst skulle 
användas i situationer där vanliga paraplyer tar för lång tid att fälla upp eller är för 
osmidiga, till exempel om man bara ska ta sig mellan huset och bilen. Paraplyet be-
står av två blomformade lager av lameller som åt ena hållet agerar ”ben”, och när det 
lyfts upp åt andra hållet blir till ett skydd mot regnet. De två lagren ligger omlott och 
gör på så vis att de tätar mot vattnet ovanifrån. Handtaget sitter direkt under cen-
trumet på paraplyet för att göra det smidigt att hantera. Det är således inget ”prome-
nadparaply” utan mest för kortare sträckor. Se figur 20.

Figur 20: Koncept av ”vändbart snabbparaply”, skisser i 2D och 3D.

2: ”Det smidiga nödparaplyet”. Ett enklare, origami-inspirerat regnskydd som 
exempelvis skulle kunna delas ut/säljas på restauranger, butiker eller köpcentrum 
och ge användaren skydd vid en oväntad regnskur. I hopvikt läge tar det lite plats och 
skulle till exempel kunna förvaras i portföljen i väntan på användning. Skulle även 
kunna användas som sittunderlag. Se figur 21.

Figur 21: Koncept av ”smidigt nödparaply”, skisser i 2D och 3D.
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3: ”Solfjäderparaplyet”. Består av ett antal lameller som sitter på en axel och fälls 
ut genom att dra den översta lamellen varvet runt. För att bli vattentätt låser lamel-
lerna i varandra i ändarna (se figur 22). Detta är en lösning som eventuellt är mer 
uppseendeväckande än vad den är praktisk.

Figur 22: Koncept av ”solfjädersparaply”, skisser i 2D och 3D.

För att snabbt kunna gå vidare 
med ett av koncepten så gjordes 
ännu en matrisutvärdering (figur 
23). Kriterierna var samma som på 
den som gjordes tidigare, för att 
på så vis återkoppla till de vikti-
gaste punkterna. Däremot togs 
vatten- och flamtålighet bort, då 
alla koncept ansågs få lika poäng 
i de kriterierna. De ersattes av 
två nya - ”innovation” (graden av 
nyskapande) och ”användning” 
(hur pass stor nytta den kan göra i 
verkliga livet).
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Storlek

Hårdhet

Materialfokus

Summa

1

4

3

5

4

8

4

5

4

37

2

5

5

5

5

8

4

5

5

42
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36

Vinnare blev koncept nr. 2, ”nödparaplyet”. Som tidigare konstaterat så kan matris-
utvärderingar vara lite godtyckliga och därför bör tas med en nypa salt. I det här 
fallet blev resultatet dock (subjektivt sett) bra, Nödparaplyet kändes som den mest 
smidiga och praktiskt användbara lösningen, samtidigt som det på ett spännande 
sätt ifrågasätter vad ett paraply egentligen behöver vara. Paraplyer har sett i stort 
sett likadana ut sedan de uppfanns (Harvey, 2014) så en okonventionell form är tro-
ligtvis positivt för att skapa uppmärksamhet kring produkten.

Figur 23: Matrisutvärdering av koncept.
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4. Resultat

Figur 24: Datorrenderad bild på slutresultatet ovanfrån.
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Projektets slutresultat är ett hopfällbart ”nödparaply” (se figur 24 på föregående 
sida), som lätt ska kunna tas med i exempelvis en portfölj eller handväska. En perfekt 
produkt för OrganoClick att exempelvis dela ut på mässor för att visa på materialets 
egenskaper. Det skulle i förlängningen även kunna delas ut (exempelvis finansierat 
med reklamtryck) eller säljas i restauranger, butiker eller bensinmackar som ett smi-
digt alternativ vid plötsliga regnoväder. Dessutom så skulle det passa bra vid olika 
typer av evenemang, där vanliga paraplyer ofta är förbjudna på grund av sin storlek 
och skaderisk på grund av utstickande delar. 

Många vanliga paraplyer är ju lite av en slit-och-slängprodukt, som lätt går sönder 
i blåst och består helt av oförnyelsebara material. Detta är därför ett miljövänligt 
alternativ till konventionella paraplyer - både med sin mer robusta konstruktion och 
det förnyelsebara materialet. 

Tanken är att paraplyet ska skapa en nyfikenhet och ”wow-känsla” på grund av sin 
okonventionella form och sin (vid första anblick) aningen billiga och enkla utstrål-
ning, men som sedan ska övergå i förvåning och slutligen förtroende när användaren 
upptäcker dess hållbara och slitstarka kvaliteter. Att det helt enkelt verkar vara en 
engångsartikel men att det i slutändan är något man behåller länge.    

Skulle det däremot vara så att det av någon anledning hamnar som skräp i naturen är 
det inte hela världen i och med att det är helt nedbrytbart. I figur 25 ses en datorren-
derad bild av paraplyet i en tilltänkt miljö. 

Figur 25: Paraplyet i en miljöbild.
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Figur 26: Paraplyet i uppfällt och hopfällt läge.

Produkten visar materialets möjligheter att kunna vikas genom bigning (att man 
skapar en inpressning med hjälp av en rundad egg, i detta fall direkt i formen) utan 
att gå sönder och har ett spännande origami-inspirerat uttryck (figur 27). Den vita 
färgen har valts för att betona materialets släktskap med papper och dessutom 
vara en neutral bas för eventuella tryck i form av reklambudskap och mönster, men 
materialet möjliggör även infärgning i andra färger.

Paraplyet blir ca. 5 gånger större till ytan när det fälls upp, se figur 26. I sitt hopfällda 
läge så mäter det 27 x 27 cm.

Figur 27: Paraplyet snett ovanfrån.

På följande sida (figur 28-30) 
ses proceduren för att fälla 
upp paraplyet. Till att börja 
med öppnar man det genom 
att dra isär de båda handta-
gen som man annars håller i. 
Handtagen dras sedan ihop 
igen, vilket gör att en platta 
faller ner och låser paraplyet 
i uppfällt läge. Därefter kan 
paraplyet vändas upp ovan-
för huvudet. 
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Figur 27: Paraplyet snett ovanfrån.

Figur 28: Uppfällningen börjar med att det ihopfällda paraplyet vecklas ut genom att hållas upp och ner.

Figur 29: Genom att ena handtaget sedan dras uppåt mot det andra så faller plattan i mitten ner.

Figur 30: Så länge handtagen hålls mot varandra så ligger plattan låst och håller upp paraplyet.
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5. Diskussion

Om man går tillbaka till den huvudsakliga målsättningen med projektet – ”att öka 
kunskapen och visa på nya användningsområden för nya skogsråvarubaserade mate-
rial genom att skapa en produkt som tar tillvara på dess egenskaper på ett bra sätt” 
så är det ju svårt att redan nu säga om projektet är lyckat eller inte, då slutkonceptet 
har en bit kvar för att kunna bli en produktionsfärdig produkt. Däremot så har det 
kommit fram flera nya användningsområden och projektet landade i en slutprodukt 
som visar på materialets egenskaper. 

Produkten visar på många av de egenskaper som togs upp som viktiga i designin-
tentionen och material benchmarkingen; såsom storlek, hårdhet, lättvikt och även 
möjligheten att få med flera olika variationer av materialet.

Trots att slutprodukten inte är produktionsfärdig så har vägen dit däremot varit väl-
digt givande. Dels erfarenheten av att på egen hand jobba mot ett företag, men även 
att testa på en designprocess helt olik den jag är van vid sedan tidigare. 

Samarbetet med OrganoClick har i det stora hela fungerat bra, de har varit väldigt 
tillmötesgående och hjälpsamma. Speciellt lärorikt var att samarbeta med forskare 
och produktionspersonal. Den största utmaningen där var att få dem att förstå hur 
designprocessen fungerar, och att den tar sin tid. De ville gärna komma fram till ett 
koncept snabbt för att sedan kunna gå vidare och lösa det tekniskt, medan jag hellre 
lade ner tid på att undersöka materialet i sig självt. 

Just det är något som varit ett problem under projektet, att det innefattat för lite 
experimenterande med själva materialet. Dels beror det på att OrganoClick har en 
tillverkningsmetod som är svår att experimentera med då den kräver dyrt arbete 
med att ta fram formar men också långa processer med att testa olika material-
blandningar. Men även att det inte alltid är lätt att veta vad man vill i början av ett 
projekt och att det är alldeles för lätt att låta kunden styra projektet, vilket kan göra 
att det tappar innovationshöjd och faller platt. Hade jag kunnat experimentera mer 
med materialet hade troligtvis fler idéer fötts redan i det tidiga stadiet och processen 
hade flutit på mer naturligt.

Mina erfarenheter av att jobba med en materialdriven designprocess är lite blandade, 
spontant så kändes den som en väldigt lång analysfas med en kort ”ordinär” idégene-
reringsprocess i slutet.
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Med facit i hand däremot, så har jag insett att mycket av det som upptäcktes i början 
av processen spelade stor roll för slutresultatet - många insikter låg kvar i det under-
medvetna och hade stor betydelse utan att man tänkte på det. 

Den viktigaste delen av denna process tycker jag var den första delen (steg ett), den 
gav flest nya insikter. De två senare stegen (två och tre) var inte lika lätta att grep-
pa och förstå inneborden med, i alla fall inte som ”förstagångsanvändare”, men jag 
har nu efteråt insett att de kan vara väldigt bra för att koka ihop insikterna man fått 
i första steget. Jag hoppade över steg tre och gick istället direkt till idégenererings-
fasen, på grund av att jag kände att jag stod lite för still och ville börja komma fram 
till en slutprodukt. Precis som Karana m.fl. (2015) varnade för så kan det leda till lite 
mer konventionella slutprodukter mot om man gör hela processen med alla steg. 

Viktigt att tänka på är att denna metod fokuserar mer på undersökandet av ett mate-
rial och själva processen och insikterna kring det, än en genomarbetad slutprodukt. 
Vill man åstadkomma det senare och dessutom har ett relativt ”färdigt” material 
att arbeta med så skulle jag nog säga att det kan vara en idé att fokusera på steg ett 
för att sedan gå in i en mer konventionell idégenereringsprocess (liknande den som 
gjordes i detta projekt) efter det. 

Under den första kontakten med OrganoClick® så kom det ju fram ett antal olika 
möjliga tillämpningsområden som de själva såg, och jag tror en mer konventionell 
designprocess hade gett dem en mer handfast,  genomarbetad och ”väldesignad” 
slutprodukt. Å andra sidan så hade materialets egenskaper inte blivit lika genomlysta 
och slutprodukten hade blivit mer uppenbar och väntad.  

5.1 Samhällelig relevans och etiska aspekter

Projektet har gett nya insikter om hur skogsråvarubaserade material kan användas 
och framför allt hur de upplevs och tas emot. Skogsindustrin är en av Sveriges vik-
tigaste näringar och har en nyckelroll i utvecklingen mot ett biobaserat samhälle 
(Skogsindustrierna, 2018). Detta projekt skulle därför kunna vara ett litet bidrag mot 
en starkare skogsindustri och ett mer hållbart samhälle.

Alla intervjupersoner har hållits anonyma och de som nämns vid namn har gett sitt 
godkännande att vara med i denna rapport. 
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5.2 Fortsatt utveckling

För att de ska bli en färdig produkt behövs mer utveckling av materialet för att få det 
slitstarkt nog för att tåla att vikas fram och tillbaka. Viss produktionsteknisk utveck-
ling kommer givetvis också behövas, framför allt för att testa hur det fungerar att 
biga  materialet direkt i pressformen. 

Då fokus i detta projekt till största delen har legat i själva processen och undersök-
andet så har slutprodukten inte hunnit blivit fullständigt genomarbetad. Det skulle 
därför krävas mer arbete med tester och undersökningar kring den; exempelvis om 
storleken är optimal, om handtaget och låsningen fungerar och om paraplyet i sin 
helhet är så smidigt och lättanvänt som det är tänkt. 

Självklart så skulle även möjligheterna kring finansiering och kommersialisering be-
höva undersökas. Just slutprodukten i form av paraplyet ger möjlighet till flera olika 
riktningar. Två möjliga vägar som jag ser just nu är till exempel större reklamfinan-
sierade upplagor som är tillgängliga för slutkonsumenten eller mindre upplagor som 
mer agerar utställningsobjekt och demonstrator för möjligheterna inom skogsindu-
strin och OrganoClick som företag. Det ena utesluter dock inte det andra. 
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1. FREE EXPLORATION

facilitator’s brief

ask the participant to freely explore the material sample, 
while commenting aloud their impressions of it. 

Use the map provided to take note of users’ comments, 
words and actions, organising them on the map provided.

3-4’

7. Bilaga
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2. PERFORMATIVE LEVEL

facilitator’s brief
5-6’

ask the participant to show you which actions the material 
makes them do.

Ask to choose min. 3 pictures that represent their actions, 
and stick it to the map.

Use the map to take note of users’ actions.



:



Karana, E., Giaccardi, E., Stamhuis, N., Goossensen, J. (2016). The tuning of materials: a designer’s journey. To 
appear in Proceedings of the 2016 conference on Designing interactive systems. ACM.



3. SENSORIAL LEVEL

! use the marker to sign
the participant answer!

facilitator’s brief

ask the participant to explore the material with her/his senses 
and rate it with the sensorial scale provided. 

Then ask them to choose 3 qualities from the set provided and 
stick it to the second template, answering the questions on it.

5-6’
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Karana, E. (2009). Meanings of materials. Doctoral dissertation, TU Delft, Delft University of Technology.
as adapted in the MSc thesis of Sauerwein, M. (2015). Revived Beauty: Researching aesthetic pleasure in 

material experience to valorise waste in design. TU Delft, Delft University of Technology.
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4. EMOTIONAL LEVEL

facilitator’s brief

ask the participant to describe which emotions the 
material elicits to them. 

Ask them to select few emotion stickers (min. 3) and 
place them on the map.

5-6’
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emotions in human-product interactions. International Journal 
of Design, 6 (2), 2012.
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5. INTERPRETIVE LEVEL

facilitator’s brief

Ask them to choose 3 adjectives from the set 
provided and place them on the template. 

Then ask them to select 2 pictures for each word, 
to explain what they associate with that word.

5-6’
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Parisi, S., Garcia, C.A., Rognoli, V. (2016), to be presented at 

the Design & Emotion conference.
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6. OVERALL REFLECTION

facilitator’s brief

Pick the product in the box and show it to the participant, 
explaining what the product is.
Put the colored maps on the table.

Ask the participant to reflect generally on their previous 
answers and if they would change anything, write it down 
onto the same maps.

3-4’


