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Abstract
This study aims to account for the potential of algae as future innovative foods in the
Swedish market. The methods for collecting the empirical material were quantitative content
analysis and mapping of how many food companies there are in the Swedish market that
have algae in their products. The second method was a qualitative interview survey in
which the respondents were allowed to express their opinions and perceptions about
circular design, food technology and algae as alternative foods.

Through results and analysis, it has been shown that there are only a couple of food
companies with a focus on algae on the Swedish market, but that the market is in its infancy.
A lot of research is done on the subject and large investments are made on algae research in
Sweden. This in turn shows that there is interest and potential for these innovative and more
climate-friendly foods. Unfortunately, it has been difficult to establish innovative food
companies, as Sweden is a country that has valued the safety and development of existing
foods. On the other hand, Swedes are proving to be the most open consumers to new trends
and embrace new foods. This is good for the development of testing new foods in the
Swedish market before export.

Through the Government's action plan for the 2030 agenda, innovation is a cornerstone that
opens up better conditions for food innovation. It is obvious that it is necessary to invest in
innovation in the food chain in order for Sweden to be globally competitive and achieve
these goals to reach a sustainable future.

The global goals that will form this study are the following, 2 - zero hunger, 12 - responsible
consumption and production, 13 - climate action, 14 - life below water.

Titel: Alger - framtidens mat? - En studie om algers potential som framtida livsmedel.

Kurs: Vetenskaplig metod C GD052G VT-21 2021.

Antal ord: 10040.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att visuellt kartlägga livsmedelsprodukter av alger på

svensk marknad samt undersöka konsumenters förhållningssätt till alger som mat.

Metod: Kvantitativ Innehållsanalys & samtalsintervjuundersökning.

Huvudresultat: Det finns potential och möjligheter för alger att bli ett alternativt proteinlivsmedel och

intresse finns hos konsumenter att anamma nya hållbara och hälsosamma livsmedel.

Nyckelord: Circular design, foodtech, algae, future food.
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1. Inledning och problemformulering
I den strategi som Regeringen nyligen beslutat om gällande cirkulär ekonomi för en hållbar
omställning pekas design ut som ett fokusområde (Miljödepartementet, 2020). Ellen
MacArthur Foundation (2017) understryker att design är ett av verktygen för att jobba mot
en cirkulär ekonomi. Även inom forskning lyfts att designers har en signifikant roll i att
omforma samhällen (Shapira et al., 2017).

Vi människor måste omstrukturera hur vi konsumerar och producerar livsmedel då detta är
ett av de mest effektfulla sätten att hantera klimatförändringarna, och design är därmed en
av huvudprinciperna i steget mot en cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation, 2017).
Designers har verktygen för att formge livsmedelsprodukter som är hälsosamma för både
människan och klimatet och kan genom design göra det attraktivt för folk att göra kloka val
(Ellen MacArthur Foundation, 2017).

Vår värld står inför en massiv utmaning i att tackla klimatförändringarna varav en är att
tillgodose den allt växande befolkningen inom planetens gränser utan att försämra
kommande generationers möjlighet att göra detsamma (Världsnaturfonden, 2020). Fakta är
att 1 av 9 människor på jorden lider av svält och bristen på protein kan leda till döden
(Torres-Tiji et al., 2020). Detta behöver lösas utifrån en rad hållbarhetsaspekter angående hur
vi producerar och konsumerar mat och att det måste ske på ett resurseffektivt sätt
(Jordbruksverket, 2018).

Det råder ingen brist på mat totalt sett, den är bara fördelad felaktigt då maten inte når fram
till de som svälter, eller att människor inte har råd att köpa mat på grund av förhöjda priser
(FN, 2019). Varför så många människor lider av hunger beror enligt FN (2019) på konflikter
och krig vilket driver människor på flykt, en annan är extremväder orsakade av
klimatförändringarna som förstör möjligheterna att odla mat. En central del i
hållbarhetsarbetet ligger därför i jordbruket och tillgången till mat, för utan odlingsbar
mark, mat och vatten uppnås inte övriga hållbarhetsmål (Franke et al., 2018). Därför måste
livsmedelsförsörjningen effektiviseras och nya innovativa lösningar tillkomma för att kunna
producera tillräckligt med näringsrik mat åt världens befolkning (Regeringen, 2015).

Både mat och livsmedelsproduktion har en direkt inverkan på människors hälsa och
ekonomisk utveckling men framför allt planetens välbefinnande. Ett av de stora problemen
världen står inför är ökningen av växthusgaser där jordbrukssystemet står för 30%, varav
boskapssektorn står för hela 80% (Rayner et al., 2019). Köttkonsumtionen bidrar även till en
minskning av den biologiska mångfalden globalt och ökar användningen av
bekämpningsmedel (Världsnaturfonden, 2019). Det är känt att växtbaserade proteiner har ett
betydligt lägre koldioxidavtryck än animaliskt protein (Franke et al., 2018). Det kommer
därför krävas en övergång från animalier till växtbaserade livsmedel för att vi ska kunna
skapa ett mer hållbart livsmedelssystem och uppfylla de politiskt satta målen i strävan att
klara klimatkrisen (Rayner et al,. 2020).

4.



Alger - framtidens mat?  En studie om algers potential som framtida livsmedel i Sverige.
Micaela Lockner, Mittuniversitetet - Sundsvall 2021

____________________________________________________________________________________________________

Vi behöver ändra våra konsumtionsmönster av klimatskäl där en viktig faktor är att ersätta
animaliskt protein med växtbaserat. För att kunna förverkliga detta är det angeläget att ta
fram nya proteinrika livsmedel baserade på nya råvaror som har en lägre påverkan på
klimatet (Sweden food arena, 2020). I denna aspekt har marina råvaror enorm potential att
utvecklas för att på ett hållbart sätt tillgodose oss med alternativa proteinkällor till
landbaserat protein under förutsättningen att det sker på ett hållbart sätt (Rise, 2020).

Haven på vår planet utgör tre fjärdedelar av jordens totala yta och haven producerar hälften
av det syre som finns i atmosfären och absorberar en fjärdedel av alla koldioxidutsläpp
vilket gör det till en viktig del i kampen mot klimatförändringarna (Naturskyddsföreningen,
2021). Som det ser ut nu importerar Sverige 75% av alla marina råvaror såsom fisk, skaldjur
och alger; detta är inte hållbart och det görs enorma investeringar inom marin forskning för
att göra Sverige självförsörjande inom området (slu, 2020). Algodling har kommit att bli en
mångmiljardindustri där man ser stora ekonomiska vinningar och detta kan komma att bli
verklighet även i Sverige enligt studier från KTH (2020). Om detta blir verklighet längs
kusten i Sverige kommer det ha stora miljönyttor då alger upptar större delen av
fosfor-inflödet som bidrar till försurningen av Östersjön vilket i sin tur genererar stora
samhällsekonomiska vinster (KTH, 2020).

Det finns en hel del forskning om algers fördelar som alternativ proteinkälla till animaliskt
protein och genom att etablera alger som ett nytt livsmedel kan det bidra till att möta de
globala kraven på ett miljövänligt och hållbart sätt (Torres-Tiji, 2020). Det sker även
forskning i Västernorrland där Härnösands kommun tillsammans med institutet RISE driver
projekt om maritimt testområde. Målet är att etablera ett centrum för forskning, innovation
och utveckling inom foodtech och att Härnösand blir norra Sveriges foodtech-centrum
(Härnösands kommun, 2021). Mittuniversitetet har även ett samverkansavtal med
Härnösands kommun och tre olika förstudier är genomförda inom området foodtech för att
bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i regionen och flera projekt har påbörjats inom
området 2021 (Mittuniversitet, Härnösands kommun, 2019).

Det finns dock begränsat med forskning som belyser algers betydelse ur ett
designperspektiv och det är därmed relevant att i den här undersökningen att fokusera på
hur cirkulär design och innovativa livsmedelslösningar kan bidra till en hållbar utveckling.
Ambitionen med den här studien är att öka kännedomen om alger som proteinkälla inom
livsmedelsproduktion.

Eftersom denna studie fokuserar på att öka kännedomen om alger som proteinkälla så kan
denna studie bidra till följande mål;  2 - ingen hunger, 12 - hållbar konsumtion och
produktion, 13 - bekämpa klimatförändringarna, 14 - hav och marina resurser (Globala
målen, 2021). Detta eftersom alger som tidigare nämnt är en hållbar proteinkälla som enligt
forskning kan vara med och bidra till just dessa mål.
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2. Syfte & frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att visuellt kartlägga innovativa livsmedelsprodukter av alger på svensk
marknad samt att ur ett designperspektiv undersöka konsumenters förhållningssätt till alger som mat.
__________________________________________________________________________________

Frågeställningar:
1) kartlägga vad det finns för livsmedelsprodukter av alger i Sverige idag?

2) Undersöka konsumenters intresse för alger inom livsmedel?
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3. Teori
Teori är ett verktyg och en guide som finns för att skapa en tydlighet och struktur runt en

forskningsfråga. Den bärande funktionen inom teoridelen fungerar som ett föredöme för att förstå,

tolka, förklara olika fenomen (Bowers, 2011, s.18). Teorikapitlet fokuseras på cirkulär design med

inriktning på foodtech. Nedan redogörs studiens teoretiska perspektiv.

__________________________________________________________________________________

3.1 Cirkulär design
Design är erkänt att vara en katalysator i arbetet för att få ifrån den traditionella slit och
släng modellen och uppnå en mer stärkande, förnyande och cirkulär ekonomi (Moreno et al,
2016). Begreppet cirkulär ekonomi är en vision för hur den globala ekonomin kan fungera på
ett sätt som är regenerativt och återställande genom avsikt och design (Wastling et al, 2018).
Beslut tagna i designfasen kan ha en signifikant inverkan på hur cirkulär en produkt eller
tjänst kommer att vara genom sin livscykel (Ellen MacArthur foundation, u.å). Genom att
erkänna formgivarnas ansvar har miljöfilosofier genom åren utvecklats från grön design till
design för hållbarhet och, mer nyligen, design för cirkularitet eller cirkulär design (Moreno
et al, 2016). Designers kan utveckla produkter med ett hållbarhetstänk redan från start där
de tar hänsyn till att undvika vissa tillsatser och material som kan återgå till jorden på ett
säkert sätt eller som bidrar till den biologiska ekonomin. På detta sätt kan formgivare
designa bort avfall och genom visuell kommunikation förmedla kunskap och information
som gör det enkelt för konsumenterna att göra hållbara val (Ellen MacArthur foundation,
u.å).

Förändring av vårt livsmedelssystem är en av de mest effektfulla handlingarna vi kan göra
föra att adressera klimatkrisen, skapa hälsosamma städer och återuppbygga biologisk
mångfald (Ellen MacArthur foundation, u.å). En central del i en cirkulär ekonomi är att
återvinna råvaror på ett resurseffektivt sätt och att fasa ut giftiga kemikalier. Det måste
tillkomma ett skärpt producentansvar för att det ska bli en bättre avfallssortering av
förpackningar och krävas incitament när det gäller utformning av förpackningar för att de
ska bli mer återvinnings- och återanvändningsbara (Handlingsplan Agenda 2030). Det
nuvarande livsmedelssystemet har givit näring till urbanisering, ekonomisk utveckling och
stöttat den allt mer snabbväxande befolkningen vilket har kostat både samhället och
klimatet enormt mycket (Ellen MacArthur foundation, u.å).

Design finns i allt och är utgångspunkten för hur tjänster och produkter utformas
(Hållbarhetsguiden, u.å). Allt som omringar oss har designats av någon, kläderna vi bär,
sakerna i vår omgivning och maten vi äter (Ellen MacArthur foundation, u.å). Med tanke på
att design av en produkt påverkar hur dess livscykel kommer se ut gäller det att att bygga
cirkulära, globalt hållbara värdekedjor och för att det ska fungera gäller det att göra en
grundläggande förändring i designs praxis (De los Rios & Charnley, 2017). När något är
designat har det avgjorts viktiga beslut längs vägen, vilket sätt något är tillverkat, hur det
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ska användas eller vad som händer när produkten inte längre behövs eller är önskad. Det är
svårt att ångra de beslut som gjorts och de effekter som de haft om de visar sig ha oönskade
konsekvenser (Ellen MacArthur foundation, u.å). Därför är det viktigt att förstå effekterna
hur design påverkar användarna och för att göra det behövs det feedback från dem för att
kunna identifiera de omedvetna konsekvenserna designen fått (Ellen MacArthur foundation,
u.å). Traditionella designmetoder lägger särskilt fokus på att beakta och tillgodose
slutanvändarens behov. Om det ska designas för den cirkulära ekonomin måste synen på
detta breddas, och inte bara ta hänsyn till användaren utan även systemet som designen
kommer befinna sig i (Ellen MacArthur foundation, u.å)

En cirkulär ekonomi ersätter den linjära med ett koncept som innebär att restaurering, skifte
till förnyelsebar energi, utesluta användningen av giftiga kemikalier och sikta mot att
eliminera avfall genom innovativa design lösningar (Moreno et al, 2016). Designers har en
signifikant ansvar att forma den nuvarande statusen på hur produkter tillverkas och hur
tjänster utvecklas. För att en cirkulär ekonomi ska kunna blomstra krävs det att produkter
designas för slutna loopar och samtidigt vara anpassade så att de genererar intäkter (Moreno
et al, 2016).

I takt med att populationen växer och ekonomin förlitar sig på importerade resurser för att
kunna bemöta efterfrågan på energi, vatten och livsmedel är samhället under ett enormt
tryck att hitta resurser och samtidigt sköta hanteringen av avfall och utsläpp (Europa
kommissionen, 2017-10). Inom den linjära ekonomin och konsumtionsmodellen blir endast
en liten del av allt avfall återvunnet, återanvänt eller sålt som andrahandsmaterial.
Majoriteten av allt avfall hamnar på soptippen eller bränns upp (Europakommissionen,
2017-10). I EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi är ekodesign en viktig del i
minskningen av resursanvändningen och är en del i steget mot en cirkulär ekonomi
(Energimyndigheten, 2020-03-31). Innebörden av ekodesign är att produkten eller tjänsten är
designad så att den totala miljöpåverkan är minimerad men affärsinverkan är maximerad
över hela livscykeln genom att det har designats ett cirkulärt system runt den
(Hållbarhetsguiden, u.å). Förutom miljöargumenten finns det också starka affärsmässiga
anledningar för att byta till en cirkulär ekonomi (Wastling et al, 2018). Begreppet ekodesign
syftar på innovativa designlösningar med hänsyn till hela livscykeln (Hållbarhetsguiden,
u.å).

Enligt handlingsplanen för Agenda 2030, som är en agenda för förändring mot ett hållbart
samhälle, har regeringskansliet som mål att ställa om till en samhällsnyttig, biobaserad och
cirkulär ekonomi. För att kunna övergå till en cirkulär ekonomi beror det delvis på företag
som integrerar principerna för cirkulär ekonomi i sina affärsmodeller och därför radikalt
tänker om hur de fungerar (Wastling et al, 2018). Detta med förutsättningarna att det finns
ett aktivt deltagande från samhällsaktörerna och att det genom hela värdekedjan finns
innovativ information och kunskapsuppbyggnad som gör det möjligt för konsumenter att
göra medvetna val (Regeringskansliet, 2020).

Konsumenter blir allt mer påverkade av klimatkrisen enligt en rapport som finansiella
service-företaget ING gjort om konsumenters krav på företags cirkulära ekonomiövergång
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(2020). Enligt denna undersökning är det en signifikant andel konsumenter som tar hänsyn
till hållbarhetsaspekterna när de handlar och omfamnar konceptet av cirkularitet så länge
det är bekvämt att göra dessa val. När det kommer till konsumenters vilja till
hållbarhetsproblemen är det minsta motståndets lag som gäller (ING 2020). Det ska vara
enkelt  att återvinna och endast ett fåtal skulle enligt denna undersökning göra den extra
ansträngningen för att vara mer cirkulära i sin konsumtion. Däremot anser konsumenterna
att miljöaspekterna är en viktig faktor när de handlar och företag som inte uppfyller
hållbarhetskraven kommer möta verkliga hot mot lönsamheten (ING, 2020).

Inom cirkulär företagsinnovation löses inte miljö- eller resursproblem genom utveckling av
tekniska system eller organisatorisk innovation utan genom en tjänstebaserad och
effektivare fördelning av befintliga resurser och produktionsmedel (Fogarassi & Finger,
2020). Regeringskansliet menar att livslängden för produkter, och hur de kan återanvändas
behöver utvecklas. De överväger att ge berörda myndigheter uppdrag i att verka för
resurseffektiviseringskrav vid ekodesign, detta pågår även inom EU som arbetar för att ta
fram ett ekodesignkrav avseende resurseffektivitet (Regeringskansliet, 2020).

3.2  Foodtech

Sedan ett par generationer tillbaka tappade vi sambandet mellan människa och mat, vi
flyttade in i städer och vi slutade vara lika engagerade i livsmedelsproduktion som tidigare
(Sweden foodtech, u.å). Emellertid är Sverige är ett land med bra förutsättningar för att
kreera en livsmedelssektor som både är hållbar samt konkurrenskraftig. Det finns en hög
miljömedvetenhet i hela sektorn och åtkomst till bra jordar och rent vatten (Beckeman et al,
2018). Men, världens befolkning växer stadigt och vi behöver lösningar för att livnära de
kommande generationerna utan att det ger en negativ påverkan på människan och klimatet
(RISE, u.å).

Foodtech är en förening av mat och teknologi där man använder sig av teknologi för att
förbättra jordbruket, livsmedelsproduktionen men även distribution och den slutgiltiga
konsumtionen. Foodtech involverar även design och utvecklingen av nya livsmedel, hur
man kan förbättra befintliga livsmedelsprodukter samt forskning i mattrender och
mathantering (Sweden foodtech, u.å).

Trycket från konsumenterna ökar då de efterfrågar hållbarhet och hälsa vilket i sin tur sätter
stor press på att livsmedelsindustrin måste förnya sig (Fung, 2019-10-22). Svenskarna är en
befolkning av teknikmogna trendkänsliga konsumenter som tar väl emot nya trender inom
livsmedelsinnovation. De ligger ofta även i framkant när det gäller konsumtion av
ekologiska livsmedel. Dessa aspekter främjar framtagandet av innovativa produkter då de
kan prövas på den svenska marknaden innan export (Beckeman et al, 2018). Möjligheterna
är därför många när det kommer till att använda sig av teknologi för att förbättra
livsmedelsproduktionen, konsumtionen och att minska matavfallet (Fung, 2019-10-22). Vi
står inför många utmaningar men en stor möjlighet att kunna bemöta dessa utmaningar är
genom foodtech (Sweden foodtech, u.å).
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En grundpelare i Agenda 2030s alla delar är innovation. Det är en drivkraft som kan bryta
strukturer som hämmar förnyelse (Regeringskansliet, 2018). I takt med att befolkningen
ökar, ökar även livsmedelsproduktionen. I en hållbar värld måste vi ändra vår
livsmedelsindustri och hitta alternativa lösningar hur man konsumerar, producerar och
kommunicerar mat (Mittuniversitetet, u.å). Regeringens livsmedelsstrategi med siktet
inställt på 2030 är visionen och målet att den svenska livsmedelskedjan ska vara
konkurrenskraftig globalt, tilltalande att arbeta inom samt hållbar och innovativ. Det
övergripande målet är att Sverige ska öka den totala livsmedelsproduktionen, samtidigt som
det bidrar till en hållbar utveckling och att de nationella miljömålen nås (Regeringskansliet,
2017-01-16).

Tillväxtverket har tilldelats ett uppdrag från regeringen för att säkra att målen från
livsmedelsstrategin uppfylls (2018). De har kartlagt i sin utredning varför
innovationsklimatet är så lågt inom livsmedelssektorn och enligt Tillväxtverket är det många
anledningar som ligger till grund för detta trots att Sverige ligger högst i innovationsranking
i Europa generellt sett (2018). De ska därför underlätta genom att inrätta en
samverkansarena där organisationer och företag kan koordineras inom livsmedelssektorn.
Detta med förhoppningen att skapa optimerade förutsättningar för innovation och tillväxt
(Beckeman et al, 2018).

Syftet är att Sverige ska kunna bli allt mer självförsörjande inom livsmedel och att på så vis
blir mindre sårbara i livsmedelskedjan (Regeringskansliet, 2017-01-16). En del i strategin för
att nå dessa mål är genom att stödja kunskaps och innovationssystemet som kommer öka
innovationen och produktiviteten inom hållbar konsumtion och produktion av livsmedel
(Regeringskansliet, 2017-01-16). I ett hållbart livsmedelssystem är det viktigt att ha tillit till
systemet även när det krisar men då krävs det att vi har ett välfungerande system med en
ökad resiliens. Vi måste säkerställa råvaruförsörjningen, produktionen och logistiken då
klimatförändringarna gör så vi måste anpassa och utveckla primärproduktionen
(Wikström.L, 2020-06).

Vi står i och med detta inför ett proteinskifte där nya proteingrödor kommer krävas. Där
finns stor potential för bland annat proteiner från havet, encelliga proteiner som alger,
svampar, bakterier och sidoströmmar (RISE, u.å). Fram till mitten av det här århundradet
beräknas det globala livsmedelssystemet behöva föda ytterligare två miljarder människor.
Dessvärre kräver en sådan omställning tjänster och innovativa produkter som ännu inte
finns (Sweden food arena, u.å). Däremot pågår det forskning om algers potential i Sverige
och flertalet projekt bedrivs. Ett av dem är Seafarm som är ett tvärvetenskapligt
forskningsprojekt och är ett samarbete mellan fem universitet: KTH, Chalmers, Göteborgs
universitet, Linnéuniversitetet och Lunds universitet. De forskar bland annat i möjligheterna
att odla alger längs Sveriges kust och utnyttja algers fulla potential där man exempelvis kan
utvinna Omega-3-fettsyror och proteiner som kan användas till livsmedel och mycket mer
(Seafarm, u.å). Ett annat forskningsprojekt som forskar inom cirkulär blå näring i Sverige är
CirkAlg. Deras mål är att utveckla processer som kan generera nya resurseffektiva marina
svenska växtbaserade proteinkällor som kan bidra till proteinskiftet (Chalmers, 2020-12-10).
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Detta styrker algers potential som framtida alternativ proteinkälla till animaliskt protein och
om alger skulle etableras som nya livsmedel på marknaden kan de bidra till att möta de
globala kraven på ett hållbart vis (Torres-Tiji, 2020).

Dessvärre har den svenska livsmedelssektorn ett lågt innovationsindex internationellt sett
och det måste därför satsas på innovation och kunskap för att vi ska kunna uppnå en hållbar
utveckling (Wikström,  2019-06-19). För att kunna uppfylla målen till 2030 som är satta i
livsmedelsstrategin är det helt avgörande att Sverige satsar på innovation och kunskap för
att öka konkurrenskraften och skapa en hållbar omställning på lång sikt (Beckeman et al.,
2018).

Varför den svenska livsmedelskedjan har ett lågt fokus när det gäller forskning och
utveckling i jämförelse med andra länder och verksamhetsfält beror delvis på att
livsmedelssektorn varit förknippad med trygghet och förbättring av redan existerande
produkter, det har i sin tur genererat i bristfällig finansiering från offentlig sektor och företag
(Beckeman et al, 2018). Livsmedelssektorn betyder mycket för svensk ekonomi men till följd
av många brister i systemet är det svårt för företagen att nå sin fulla kapacitet (Sweden food
arena, u.å). Branschen består till större delen av utspridda småföretagare med allmänt lägre
utbildningsnivå jämfört med andra industriella verksamheter vilket begränsar möjligheterna
till utveckling av nya produkter och tjänster. Dessa företag har därför satsat på produktion
och kortsiktig överlevnad eftersom konkurrensen är kraftfull och lönsamheten låg (Sweden
food arena, u.å).

Sverige har däremot en struktur som är unik där det finns världsledande företag inom bland
annat förpackningsindustrin och informations- och kommunikationsteknologi vilket
livsmedelssektorn skulle kunna gynnas av (Beckeman et al, 2018).
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4. Metod
I vetenskapliga studier kopplas det in diverse metodiska utgångspunkter för att skapa ett säkert

underlag för att processa, analysera, identifiera och analysera stora mängder data (Bowers, 2012). I

detta kapitel beskrivs metoder, material och urval samt vilket tillvägagångssätt som tillämpats. Det

kommer även att tas upp vilka metodproblem som uppstått liksom etiska aspekter.

__________________________________________________________________________________

4.1 Material
Den här studien inleddes med en kvantitativ innehållsanalys där ett totalurval gjordes av
svenska foodtech-företag med inriktning på alger. Ett sådant urval är enligt Esaiasson det
överlägset bästa urvalet för att kunna generalisera resultaten (2012).
Därefter följde en kvalitativ samtalsintervju för att undersöka ett urval människors
uppfattning angående cirkulär design, foodtech samt alger som livsmedel. Enligt Bryman
och Bell (2017) är kvalitativa intervjuer fördelaktigt jämfört med enkäter då det kan ge mer
utförliga svar, detta är även något Esaiasson styrker då det är en bra metod för att få
oväntade svar (2017). Intervjuerna skedde via mail på grund av rådande pandemi. Den
valda intervjuformen är semi-strukturerad med en blandning mellan öppna och slutna
frågor där respondenterna kunnat svara utan att vara alltför styrda i sina svar. Det skedde
även en mindre informantintervju med entreprenören och designern Eric Calderon som
hänvisade till ett foodtech företag.

4.2. Kvantitativ innehållsanalys
En kvantitativ innehållsanalys gjordes för att besvara studiens första frågeställning;
Kartlägga vad det finns för livsmedelsprodukter av alger i Sverige idag?

Enligt Esaiasson är en kvantitativ innehållsanalys det verktyg som används för att mäta hur
ofta och hur mycket olika kategorier förekommer vilket är centralt i den kvantitativa
innehållsanalysen (2012). Därför tillämpades denna metod under studien när det skulle
undersökas hur många svenska företag det fanns etablerade på svenska marknaden
inriktade på alger som innovativa livsmedel.

4.2.1. Urval
Under denna studie har det varit möjligt att genomföra ett totalurval av svenska
foodtech-företag med produkter innehållandes alger. Detta urval är som tidigare nämnt en
överlägsen form av urval då det öppnar upp möjligheten för en god generaliserbarhet av
resultaten (Esaiasson, 2012). Det visade sig att livsmedelsindustrin för alger inte alls är
särskilt utvecklad här i Sverige och det är få som har lyckats ta sig ut på marknaden. Urvalet
styrdes utifrån följande urvalskriterier; de ska vara svenska livsmedelsföretag som
producerar innovativa livsmedel innehållandes alger.
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4.2.2 Tillvägagångssätt
Under denna studie har internetsökningar på Google använts där det testats flertalet av
kombinerade sökord för att få fram Svenska foodtech företag som har alger i sina
livsmedelsprodukter. Följande sökord användes i efterforskningarna; foodtech + alger, alger +
framtida livsmedel, alger + framtidens mat, alger + mat innovation. Den träff som kom upp under
sökningen foodtech + alger, var Simris Alg som är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag på
Österlen. De har vunnit priser och utmärkelser för bland annat miljö, vetenskap,
entreprenörskap och kommunikation (Simris Alg, u.å). Det andra företaget
uppmärksammades genom informanten Eric Calderon under en handledning med studiens
forskare på Zoom. Han är entreprenör och designer inom foodtechbranschen och hade
vetskapen om foodtech företaget Hooked Foods och att de håller på att utveckla
växtbaserade fisk-substitut och de har just nu lanserat deras första produkt som är en
vegansk tonfisk som de säljer till restauranger i Stockholm än så länge (Hooked Foods, u.å).
Studien startade sedermera med en mindre informantintervju med de två företag som hittats
(se bilaga 3-4). De båda företagen godkände även förfrågan att använda bilder på sina
förpackningar i denna uppsats (se bilaga 5-6 ).

4.3 Samtalsintervjuer
För att besvara studiens andra frågeställning; Undersöka konsumenters intresse för alger inom
livsmedel? genomfördes samtalsintervjuer.

Syftet med samtalsintervjuer är att man vill veta hur människor själva uppfattar sin värld
och och målet är att kartlägga och fånga in de olika uppfattningar som finns angående
ämnet. Människors vardagserfarenheter är därför ett signum för samtalsintervjuer. Det är en
metodansats vid kartläggningen av de individualistiska uppfattningar, förutfattade
meningar och ställningstaganden respondenten har i förhållande till de frågeställningar som
finns angående ett specificerat fenomen (Esaiasson, 2017). Det är även en lämplig metod för
att kunna registrera oväntade svar från respondenterna med förutsättning att forskaren inte
påverkar respondentens svar med sina egna åsikter (Esaiasson, 2017). Det väsentliga med
studiens samtalsintervjuer var därför inte hur många som blev intervjuade, utan vad
respondenterna  hade att bidra med genom sina insikter och personliga erfarenheter
gällande cirkulär design, foodtech och livsmedel av alger som låg i fokus (Ekström &
Johansson, 2019). Under denna samtalsintervju användes samma uppsättning frågor till alla
respondenter men eftersom det bestod mestadels av öppna frågor kunde svarspersonerna
berätta med egna ord hur de hade tänkt utan att bli allt för styrda i sina svar (Esaiasson,
2012).

4.3.1 Urval
I en samtalsintervjuundersökning görs strategiska urval av svarspersoner vilket är vad som
tillämpats i denna studie (Esaiasson, 2012). Ett sådant urval kan däremot inte representera
alla detaljer i en populationen som helhet men kan lyfta fram allmängiltiga aspekter. På
detta vis är det möjligt att den interna validiteten kan säga något väsentligt om den
närliggande populationen (Esaiasson, 2012). I en undersökning med få respondenter går det
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inte att generalisera en population i statistisk mening. Däremot är det möjligt att generalisera
mer abstrakta företeelser som tolkningar av omvärlden eller tankekategorier och undersöka
de varierande sätt att se på världen istället för att räkna antalet människor som tolkar
(Esaiasson, 2012). I denna studie kunde åtta respondenter delta i undersökningen där
åldrarna var mellan 19-76 år. Respondenterna i denna studie kontaktades via sociala medier
och för att få spridning i urvalet valdes personer från olika livssituationer. Vad som menas
med att respondenterna har varierande livssituationen är exempelvis småbarnsfamiljer,
ensamstående, studerande, pensionärer och dylikt. Urvalet avser inte att jämföra dem mot
varandra utan är för att ge en representativ bild av samhället. Detta för att ge ett
generaliseringsanspråk på åtta personer och se hur uppfattningarna hos gemene man är
angående cirkulär design, foodtech och inställningen mot innovativa livsmedel producerade
på alger.

4.3.2 Tillvägagångssätt
Avsikten med denna metod var att få en god överblick på hur respondenterna förhåller sig
till begreppen cirkulär design, foodtech samt alger som livsmedel. Respondenterna valdes
utifrån deras olika livssituationer och kontaktades via sociala medier från forskarens
kontaktlista. De frågades om de skulle vilja delta i en samtalsintervju och att deras svar och
personuppgifter kommer vara helt anonyma med hänsyn till GDPR. Sedermera skickades
intervjufrågorna på facebook där de kunde svara i chatten (se bilaga 1-2). Därefter
sammanställdes respondenternas svar för att analysera resultaten.

4.4 Metodproblem
Något som visade sig vara svårt med den kvalitativa innehållsanalysen var att hitta de rätta
sökorden för att få träff på det som önskades. Det fick testas flertalet olika kombinationer för
att få fram resultat då det inte finns en sån bredd av foodtech företag i Sverige med
inriktning på alger. Samtalsintervju-undersökningen däremot gick utan förhinder och utan
bortfall och alla respondenter var tillmötesgående.

4.5 Etiska aspekter
Under denna studie har inga personliga uppgifter samlats in för att publiceras i denna
undersökning med hänsyn till GDPR och för att skydda respondenterna anonyma åsikter.
När människor exponeras för olika tester och behandlingar krävs det forskningsetiska
överväganden. Skillnaden mellan studenter och akademiskt verksamma forskare är att
studenter inte behöver ett godkännande från en etikprövningsnämnd men det ska ändock
genomföras med ett gott omdöme (Esaiasson, 2017). Bilderna i denna undersökning har
företagen som äger bilderna givit sitt godkännande till att ha med i undersökningen
eftersom det inte var i ett kommersiellt syfte.

4.6 Validitet & Reliabilitet
Denna kategori finns för att observera de valda metoderna och förtydliga studiens relevans och hur
den står sig utifrån två forskningsmetodiska begrepp.
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4.6.1 Validitet
För att en studie ska ha ett underlag som är empiriskt tillförlitligt och pålitlig krävs det att
informationen som skrivs är av hög reliabilitet och validitet (Ekström & Johansson, 2019). En
undersöknings giltighet grundas i dess validitet (Larsson, 2010). För att uppnå god
resultatvaliditet gäller det att mäta det som påstås ska mätas och att ha en god
samstämmighet mellan operationella indikatorer och teoretiska definitioner. Detta är en
förutsättning för att studien ska erbjuda en tillförlitlig slutsats om verkligheten (Esaiasson,
2012).

Frågan är då om denna studie mätt det som utgetts, vilket var; visuellt kartlägga
livsmedelsprodukter av alger på svensk marknad samt undersöka konsumenters
förhållningssätt till alger som mat. Eftersom det gjordes en kvantitativ innehållsanalys av
svenska foodtech företag som innehåller alger i sina livsmedelsprodukter besvarar det den
första frågeställningen. Sedan under samtalsintervju-undersökningen ställdes det korrekta
frågor om hur respondenterna ställde sig inför innovativa livsmedel och hur de helst skulle
vilja få vetskap om dessa. Materialet som samlades in genererade data som besvarade andra
frågeställningen. Däremot kan validiteten ifrågasättas när det görs en respondentintervju då
ett lägre antal personer medverkar, detta kan i sin tur generera lägre grad av validitet
(Esaiasson, 2017).

4.6.2 Reliabilitet
Reliabiliteten är studiens trovärdighet och med detta menas hur sanningsenlig uppgifterna
är (Kylén, 2004). Det innebär att undersökningens metod är pålitlig och mätnoggrann
(Stukát, 2011). Eftersom det gjordes en samtalsintervju-undersökning med en
semistrukturerad intervjumanual som utgångspunkt gav det mer nyanserade svar jämfört
med en enkätundersökning som kan resultera i tunnare material att utvärdera.
Däremot kan otillräcklig reliabilitet uppstå vid datainsamlingen och bearbetningen av datan
och det på grund av slarv eller slumpfel (Esaiasson, 2012). Sådana slarvfel kan enligt
Esaiasson lätt uppstå i samband med stress, oläsliga anteckningar eller liknande men
eftersom denna studies samtalsintervju skedde via mail kunde alla inblandade ta det i lugn
och ro för att svara på frågorna (2012). Det är även viktigt att frågorna är lättförståeliga och
att det inte kan göras några misstolkningar av svaren (Kylén, 2004). Vid utvärderingen av
studiens reliabilitet och validitet är det väsentligt att respondenterna förstår frågorna och
varför de ställs (Kylén, 2004). Något som Esaiasson rekommenderar är att göra några
provintervjuer innan de riktiga genomförs vilket gjordes i denna studie (Esaiasson, 2017).
Efter det korrigerades några av frågorna och det gjordes några mindre justeringar så att de
blev bättre i sin helhet. (Se intervjumanual i bilaga 1).
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5. Resultat & Analys
I detta kapitel kommer studiens resultat presenteras där det empiriska materialet har samlats in via en

kvantitativ innehållsanalys av svenska foodtech företag med inriktning på alger samt en kvalitativ

samtalsintervju-undersökning som skett via mail. Resultat och analysdelen sker fortlöpande och är

strukturerat efter undersökningens frågeställningar. Den första frågeställningen besvaras av den

kvantitativa innehållsanalysen och den andra frågeställningen av samtalsintervju-undersökningen.

Samtalsintervju-undersökningens intervjufrågor ligger till grund för de teman som resultat och

analysdelen är uppbyggd kring, detta för en överskådlig struktur.

__________________________________________________________________________________

Frågeställning 1:
Kartlägga vad det finns för livsmedelsprodukter av alger i Sverige idag?
(Besvarad av kvantitativ innehållsanalys)

Resultat
Vad som framkommit under efterforskningarna angående hur många etablerade foodtech
företag det finns på svensk marknad med inriktning på alger är att det inte finns mycket
konkurrens i området utefter de urvalskriterier som satts för studien. Vad som kunnat hittats
var som tidigare nämnt ett resulterande i endast två företag, Simris Alg och Hooked Foods.
Nedan är en presentation av resultatet. (Se bilaga 5-6).

Presentation av företagen
Nedan är en presentation av de företag som kartlades i den första delen av studien: Simris
Alg och Hooked Foods.

Simris Alg grundades 2011 av Fredrika Gullfot i byn Hammenhög på Österlen i Skåne.
Deras affärsverksamhet har visat att algodling kan göra konventionell industriproduktion
mer kostnadseffektiv och miljövänlig. De har utvecklat en egen odlingsprocess av
mikroalger och är en sorts vertikalodling som håller sig mellan bioteknik och modernt
precisionsvattenbruk. Där utvinner de omega-3 från alger som alternativ till krill och
fiskolja. I deras team av algbönder har de samlat specialkompetenser från hela världen,
marinbiologer, biotekniker, kommunikatörer och marknadsförare (Simris Alg, u.å). (Se
bilaga 5).

Hooked Foods grundades 2018 av Emil Wasteson, Tom Johansson samt bolagets
forskningschef Peter Liu. De har utvecklat produkterna tillsammans med ledande
forskningsinstitut inom livsmedelsutveckling och näring i Göteborg. Under våren 2021 har
de lanserat sin första produkt som är ett växtbaserad tonfisk-substitut beståendes av
sojabönor, solrosolja samt alger. De arbetar för att kunna producera växtbaserade substitut
för lax, räkor och calamari (Agazzi, 2020). (Se bilaga 6).

16.



Alger - framtidens mat?  En studie om algers potential som framtida livsmedel i Sverige.
Micaela Lockner, Mittuniversitetet - Sundsvall 2021

____________________________________________________________________________________________________

Analys
Vad som gått att utröna från empirin är att potentialen för alternativa livsmedel är stor och
att det görs mycket forskning i ämnet (RISE, u.å). Men, det är och har historiskt sett varit ett
lågt fokus på forskning och utveckling inom livsmedelskedjan då mat har förknippats med
trygghet och att förbättra produkter som redan finns (Beckeman et al, 2018). Det i sin tur har
lett till bristfällig finansiering från offentlig sektor och större företag (Beckeman et al, 2018),
vilket återspeglas i resultatet från undersökningen med två foodtech-företag inom svensk
algbransch.

Detta förklarar till viss del varför det kan vara svårt för innovativa livsmedelsföretag att
finansieras och ta sig ut på marknaden (Beckeman et al, 2018). Följaktligen har det resulterat
i en bransch av små företag som måste satsa på produktion för att överleva på kort sikt
(Sweden food arena, u.å). Däremot ser det ljusare ut för foodtechbranschen genom målen
som satts för Agenda 2030. De målen, där innovation som dess grundpelare, kommer det
öppna upp nya möjligheter och förbättrade förutsättningar för mat innovationer. I och med
att de kommer stötta kunskaps och innovationssystemet vilket i sin tur kommer öka
innovation och produktion av hållbara livsmedel på ett klimatvänligt sätt (regeringskansliet,
2017-01-16).

Frågeställning 2:
Undersöka konsumenters intresse för alger inom livsmedel?
(Besvarad av samtalsintervju-undersökning, se bilaga 1)

1. Har du hört talas om begreppet Cirkulär design? Om ja, vad kan du kortfattat berätta om det?

Resultat
6 av 8 respondenter hade inte hört talas om cirkulär design. En av de två hade endast hört
det nämnas men visste inte betydelsen men den respondent som hade gjort det beskrev på
följande sätt;

“Cirkulär design är när man redan på konstruktionsstadiet eller inledningsvis vid
framtagandet av en ny produkt av något slag tar hänsyn till hela kretsloppskedjan. Med det
så menar jag att produkten skall göra ett så litet miljöavtryck/skada som möjligt.”

Analys
Vetskapen hos denna studies respondenter angående cirkulär design var näst intill
obefintlig. Men vad man kunde utläsa av de andra svaren var att de har ett hållbarhetstänk
men att själva begreppet cirkulär design var utom deras vetskap. Enligt studien som ING
gjort angående konsumenters förhållande till hållbarhet var att konsumenter ställer krav på
företag att uppfylla hållbarhetskrav men att deras egen vilja att återvinna innebar att det ska
vara så enkelt som möjligt, utan extra ansträngning (2020). Designers har därför en viktig
roll här när det kommer till att göra återvinning enkel och smidig för konsumenterna och
forma statusen för hur produkter och tjänster utvecklas (Moreno et al, 2016).
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Däremot ligger det inte bara på designers att forma en hållbar framtid. För att det ska vara
möjligt krävs det ett aktivt deltagande från samtliga samhällsaktörer där det behöver
fokuseras på en uppbyggnad av kunskap och information för att det ska vara enkelt för
konsumenter att göra miljömedvetna val (Regeringskansliet, 2020).

2. Foodtech är en förening mellan livsmedel och teknologi där man bland annat utvecklar nya
livsmedel. Skulle du kunna tänka dig att testa nya livsmedel? Hur skulle du vilja få information om
nya livsmedel?

Resultat
Övergripande svar från respondenterna var att det är positivt inställda till att testa nya
livsmedel. Däremot var den äldsta respondenten på 76 år inte intresserad att testa något nytt
eller få information om det. De resterande skulle däremot vilja få information via olika
kommunikationskanaler så som sociala medier, mail, dagstidningar, tv, radio och influencers
som går i god för produkten.

Analys
Som nämnt tidigare i teorin om foodtech är svenskarna nyfikna och villiga att testa på nya
livsmedel. Detta bevisade även respondenterna i denna undersökning. Det är ett gott tecken
på en innovativ framtid när det finns en positiv inställning till nya livsmedel (Beckeman et
al, 2018). Konsumenter blir allt mer medvetna om hur konsumtion och produktion påverkar
klimatet, i och med detta ställer de högre krav på hälsa och hållbarhet vilket sätter stor press
på livsmedelsföretagen att förnya sig (Fung, 2019-10-22). Sverige är ett land med goda
förutsättningar för att skapa ett hållbart och konkurrenskraftig livsmedelssektor, det gäller
nu att samarbetet inom sektorn förbättras så innovationen kan få framgång (Beckeman et al,
2018).

3. Alger är en potentiell råvara som kan komma att bidra till proteinskiftet, de innehåller två gånger
mer protein än kött, mer betakaroten än morötter och mer järn än spenat. De kräver de inte någon
gödning eller tar upp jordbruksmark. Är alger något du skulle vilja äta som ett alternativ till animala
proteinkällor? Vilken information på förpackningen tror du är viktig för dig när du väljer en produkt
baserad på alger?

Resultat
Även här var de intervjuade positivt inställda till att testa något nytt som ett komplement
och alternativ till animaliskt protein. De avgörande faktorerna var att det ska smaka gott,
vart det odlats, klimat och hälsopåverkan samt information om vad produkten innehåller
och vad den är bra för. Tilltalande design var även en faktor som hade betydelse.

Analys
Framtiden verkar se ljus ut för algers utveckling som livsmedel på svensk marknad. Detta i
och med att det görs sådana investeringar inom forskning och utveckling för att ta fram
bland annat proteiner och omega-3-fettsyror som kan användas till livsmedel (Seafarm, u.å).
Alger kan mycket väl vara en del av det kommande proteinskiftet och potentialerna är stora.
Eftersom mycket forskning tyder på att alger kan vara ett bra alternativ till animaliskt
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protein bådar det gott för att möta de globala kraven på ett klimatsmart sätt (Torres-Tiji,
2020). Innovation inom nya proteingrödor kommer krävas för att nå en hållbar framtid
(RISE, u.å). För att nå de högt satta ambitionerna som finns i handlingsplanen Agenda 2030
gäller det att förändra livsmedelsindustrin och komma på alternativa lösningar på hur
livsmedel produceras, konsumeras och kommuniceras (Mittuniversitetet, u.å).
Primärproduktionen måste säkras för att trygga råvaru-försörjningen (Wikström.L, 2020-06).
Här kan designers hjälpa till genom att tänka cirkulärt redan i designfasen och sedan
utveckla produkter som på ett säkert sätt bidrar till den biologiska ekonomin. De kan
dessutom genom visuell kommunikation göra det enkelt och lockande för konsumenter att
göra kloka val (Ellen MacArthur foundation, u.å). Respondenternas svar bekräftade detta
och det är tydligt att nya livsmedel måste kommunicera till konsumenterna genom att locka
med dess fördelar för både människa och klimat men det är viktigt att det smakar bra också
för att det ska kunna fasa ut det animaliska proteinet.

4. Vad är viktigt för dig när du handlar olika proteinlivsmedel (kött, ägg, vegetariskt etc)? Är det
viktigt för dig att förpackningen är lätt att återvinna? Är svenskproducerat viktigt för dig?

Resultat
Här var respondenterna helt enade att svenskproducerat var det allra viktigaste när det
kommer till att handla diverse proteinlivsmedel, helst lokalproducerat om alternativet fanns.
Sedan var det högst relevant att förpackningen var enkel att återvinna men där nämnde en
respondent att det inte var en avgörande faktor då dennes sopsortering var bristfällig.
En respondent hade önskat att det gick att kompostera förpackningen och en annan nämnde
att den hade det hade varit bra om det inte krävdes någon förpackning alls eller att man tog
med sig en egen behållare till butiken för att handla. Sedan var det en annan respondent som
menade att den helst handlade ekologiskt men att ekonomin ofta satte stopp för det.

Analys
Respondenternas enade svar att svenskproducerat var det viktigaste för dem och allra helst
lokalproducerat om alternativet fanns.
Att Sverige vill och måste gå mot att bli ett mer självförsörjande land är tydligt och en
väsentlig del i hållbarhetsstrategin Agenda 2030, det är alldeles för sårbart att förlita sig på
import och livsmedelskedjan behöver därför rustas upp (Regeringskansliet, 2017-01-16).
Enligt regeringen behöver det ske en ökning av innovativa hållbara livsmedel och för att det
ska bli verklighet behöver det investeras i innovation och kunskapssystemet ( 2017-01-16).
Sveriges låga innovationsindex inom livsmedelssektorn har satt landet långt efter de
ledande länderna i Europa vilket gör att Sverige måste satsa på kunskap och innovation för
att kunna ha en hållbar utveckling (Wikström,  2019-06-19).

Men å andra sidan är Sverige ett land av världsledande företag inom förpackningsindustrin
och  informations- och kommunikationsteknologi vilket livsmedelssektorn kunna gynnas av
om det samarbetas mellan sektorerna (Beckeman et al, 2018). Förhoppningsvis kommer den
samverkansarenan gynna livsmedelsinnovationen i Sverige (Beckeman et al, 2018).
Men för att övergå till ett cirkulärt system behöver avfallssorteringen av förpackningar och
produkter förbättras därför måste det tillkomma skärpta krav på producenterna så material
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kan lätt återvinnas och återanvändas (Handlingsplan Agenda 2030). Som tidigare nämnt
under fråga ett behöver designers göra medvetna val redan i design stadiet och göra
produkter hållbara under hela deras livscykel. Formgivare har verktygen att designa bort
avfall och göra det enkelt för konsumenter att göra hållbara beslut i sin konsumtion genom
att förmedla kunskap och information (Ellen MacArthur foundation, u.å). Detta nämnde en
av respondenterna var ett problem då dennes avfallssortering var undermålig och därför
spelade det ingen större roll om förpackningen var lätt att återvinna då det hamnar i
brännbart avfall vilket fall. Därför måste det bli en bättre avfallssortering med incitament
gällande utformning av förpackningar och skärpt producentansvar (Handlingsplan Agenda
2030). Produkter behöver därför designas för slutna loopar men samtidigt vara anpassade så
de alstrar intäkter för att en cirkulär ekonomi ska få framgång (Moreno et al, 2016).
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6. Slutsats
I detta kapitel diskuteras undersökningens syfte samt vilka slutsatser som framkommit under studiens
gång.
__________________________________________________________________________________

Syftet med uppsatsen var att visuellt kartlägga vilka innovativa livsmedelsprodukter det
finns etablerade på svensk marknad samt ur ett designperspektiv undersöka konsumenters
förhållningssätt till alger som mat. För att undersöka detta gjordes det en kvantitativ
innehållsanalys som metod för att kartlägga de svenska foodtech-företagen och för att
utreda konsumenters intresse för alger som livsmedel gjordes det en kvalitativ
samtalsintervju-undersökning.

Anledningen till varför detta ämne var intressant att undersöka närmare var för att det finns
många outnyttjade naturresurser som skulle vara betydligt mer hållbart att producera om
det bara vågas göras investeringar och mer forskning inom området. Här avser den här
studien bidra med ett designperspektiv på hur design kan påverka och bidra till en hållbar
utveckling. Eftersom design av en produkt påverkar hur dess värdekedja kommer se ut har
formgivare en viktig roll att göra cirkulära och hållbara designbeslut redan i designstadiet
(De los Rios & Charnley, 2017). Dessutom är det intressant att se hur designers kan påverka
genom visuell kommunikation och göra det lockande och enkelt för kunder att göra kloka
val. Fler behöver inse vinsterna och fördelarna som finns i att ställa om till en cirkulär
ekonomi som skulle gynna samhället, företag och miljö (Ellen MacArthur foundation, u.å).
Inte endast för de stora positiva miljöaspekterna som kommer genom en minskad
resursanvändning utan de ekonomiska vinningarna som följer (Miljödepartementet, 2020).

En tydlig slutsats för denna studie är att intresse finns hos konsumenter angående
innovativa livsmedel men att det måste nå ut till den breda massan genom information och
kunskap för att det ska få genomslag. Gemene man har inte kunskaper om cirkulär design
eller matinnovation men om det kommuniceras visuellt på ett sätt som gör det tilltalande
och faktiskt smakar gott så finns viljan och intresset för det. Det satsas även inom
livsmedelsinnovation och forskning i Sverige. I och regeringens handlingsplan Agenda 2030
kommer det öppnas upp nya möjligheter och förutsättningar för innovativa
livsmedelsföretag att lyckas på den svenska marknaden (2017).
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7. Slutdiskussion
I detta kapitel diskuteras vilka fortsatta studier som skulle vara värda att utforska mer men även de

problem som eventuellt uppstått och hur de kunde ha lösts.

__________________________________________________________________________________

Vad som var förvånande under denna undersökning var hur få svenska foodtech-företag
med en inriktning på alger det fanns på marknaden. Varför det inte resulterade i fler kan
vara på grund av sökorden och frågan är om det är något varumärke som inte kommit med i
kartläggningen eftersom Hooked Foods endast kom med tack vare informanten Eric
Calderon. Detta kan ifrågasätta validiteten och reliabiliteten av studien i och med det låga
resultatet och svårigheterna att finna företagen. Trots att det var så få resultat i
kartläggningen var det intressant att se vilka potentialer det finns i alger och vilket fantastisk
naturresurs det är som dessutom är hållbar.

Därför verkar det vara en positiv framtid för detta innovativa livsmedel som alger är med
tanke på den forskning som bedrivs i Sverige just nu. Med med regeringens handlingsplan
Agenda 2030 känns det som att det möjligheter kommer öppnas upp för innovation och att
producentansvaret verkligen kommer att skärpas. Det kommer sättas hårda krav på att verka
hållbart, det kommer inte fungera att fortsätta med det linjära slit och släng systemet länge
till, cirkularitet är framtiden. Med tanke på vilka egenskaper som alger har och vilken enorm
potential det besitter är det glädjande att det satsas på forskningen i Västernorrland och att
det pågår förstudier av Mittuniversitetet och Härnösands kommun om hur det skulle kunna
finnas möjligheter för odlingar av marina råvaror längs kusten.

Vad som skulle varit intressant att utforska mer hade varit att kontaktat universiteten som
driver de olika forskningsprojekten som Seafarm och CirkAlg. Det hade varit spännande att
göra informantintervjuer med dem för att få reda på än mer information om projekten och
algers framtid som livsmedel. Det skulle även varit av värde att kontaktat designbyråer
angående hur de förhåller sig till cirkulär design och om de aktivt tänker på
hållbarhetsaspekterna.

Avslutningsvis har denna studies avsikt varit att lyfta fram innovativa livsmedel som kan
göra verklig skillnad för klimatet. Det finns så mycket mer potential i andra råvaror som inte
behöver skada varken djur eller natur men som ger likvärdiga eller till och med bättre näring
än animaliska livsmedel. Hur man dessutom med design kan göra nytta genom att göra
kloka och medvetna val redan i designstadiet och att cirkularitet ska vara en självklarhet när
produkter och tjänster utvecklas.
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9. Bilagor
Bilaga 1: Intervjumanual för kvalitativa samtalsintervju-undersökningen:

1. Har du hört talas om begreppet Cirkulär design? Om ja, vad kan du kortfattat berätta
om det?

2. Foodtech är en förening mellan livsmedel och teknologi där man bland annat
utvecklar nya livsmedel. Skulle du kunna tänka dig att testa nya livsmedel? Hur
skulle du vilja få information om nya livsmedel?

3. Alger är en potentiell råvara som kan komma att bidra till proteinskiftet, de
innehåller två gånger mer protein än kött, mer betakaroten än morötter och mer järn
än spenat. De kräver de inte någon gödning eller tar upp jordbruksmark. Är alger
något du skulle vilja äta som ett alternativ till animala proteinkällor? Vilken
information på förpackningen tror du är viktig för dig när du väljer en produkt
baserad på alger?

4. Vad är viktigt för dig när du handlar olika proteinlivsmedel (kött, ägg, vegetariskt
etc)? Är det viktigt för dig att förpackningen är lätt att återvinna? Är
svenskproducerat viktigt för dig?
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Bilaga 2: Respondenternas svar på kvalitativa samtalsintervju-undersökningen:

Respondent 1: 59 år.

1. Nej det har jag inte hört talas om.

2. Jag skulle absolut kunna tänka mig nya livsmedel som ett komplement till de
vanliga. I min generation tror jag att Facebook är en bra informationskälla. Är du
intresserad så klickar du vidare. Dagstidningar är också ett bra alternativ.

3. Alger skulle absolut vara ett alternativ till animaliska proteinkällor eller som i mitt
fall ett komplement. Det är viktigt med information på förpackningen hur de
odlas,var och hur man kan jämföra det med andra produkter. Förpackningen i sig är
också viktig. Alger känns som ett tänkbart alternativ och komplement till min
vanliga föda. Kan jag få in ett miljövänligt protein i min kost, som dessutom är gott,
så är det klart att jag skulle köpa det.

4. Den ska vara lätt att återvinna och inte en massa "onödig " förpackningen Självklart
ska det vara svenskproducerat, helst närodlat. Gärna ekologiskt även om tyvärr
ekonomin ofta får råda.

Respondent 2: 27 år.

1. Nej det har jag inte...

2. Jag skulle absolut kunna tänka mig nya livsmedel. Jag skulle vilja få informationen så
att det känns pålitligt. Idag används exempelvis många influencers (tänker mig känd
kock eller liknande) exempelvis för att marknadsföra produkter. Det ger mig en
känsla av trygghet och att det är reko. Jag hade även behövt se och höra mycket om
det för att vänja hjärnan att det är vad som gäller.

3. Jag hade absolut kunnat äta alger som en alternativ proteinkälla. Jag hade velat ha
information om varför det är bra och om klimatet.

4. Svenskproducerat är viktigt för mig och det hade underlättat om förpackningen var
lätt att återvinna. Jag tror att jag kommer bry mig allt mer framöver.

Respondent 3: 26 år.

1. Nej jag har inte hört talas om det.

2. Ja, jag skulle kunna tänka mig testa nya livsmedel. Jag skulle vilja få informationen
sammanfattad med fokus på näringsinnehållet och då helst via kanalen av en stor
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affisch exempelvis just intill produkten/produkterna eller en tydligt sammanfattad
reklam i ett mail.

3. Alger låter som ett otroligt bra alternativ som jag gärna bytt ut som proteinkälla. Den
information som jag tycker är viktig är just fokuset på näringsinnehållet men även
inspiration till vardaglig användning (exempelvis recept, bilder på måltid osv.)

4. Det viktigaste är att det är "bra" mat som innehåller goda mängder av kolhydrater,
protein och omättat fett. Ja, det är viktigt att förpackningen är lätt att återvinna.
Svenskproducerat är att föredra.

Respondent 4: 29 år.

1. Nja, tror jag hört det nämnas men vet inte exakt vad det innebär

2. Ja absolut! Via sociala medier och nyheter (typ tv, radio, tidningar).

3. Ja absolut. Tror det är viktigt med tydlig information om innehållet, fördelar för mig
som människa och för klimatet och.. ja jag vet inte, snygg design kanske

4. Svenskproducerat är viktigt, även lokalproducerat, hållbarhet i produktion och
djurhållning. Förpackningen bör definitivt vara återvinningsbar, annars nedbrytbar i
naturen.

Respondent 5: 61 år.

1. Cirkulär design är när man redan på konstruktionsstadiet eller inledningsvis vid
framtagandet av en ny produkt av något slag tar hänsyn till hela kretsloppskedjan.
med det så menar jag att produkten skall göra ett så litet miljöavtryck/skada som
möjligt.

2. Ja gärna. Via sociala medier eller nät tidningar

3. Absolut ja. Vilken typ av alg det är samt vilket land och mer exakt vilket vatten den
kommer ifrån.

4. Återvinningsbar förpackning är viktigt (helst ingen alls där det går) utan på lösvikt
och egen medhavd ”utrustning”. Ja svenskproducerat är mycket viktigt.

Respondent 6: 76 år.

1. Nej det har jag inte.
2. Nej det intresserar mig inte.
3. Nej
4. Svenskproducerat är viktigt för mig
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Respondent 7: 19 år.

1. Nej det har jag inte.

2. Ja det skulle jag. Jag skulle vilja få information via internet för att det är lättillgängligt
för mig.

3. Ja, jag gillar algsallad så antar det. Hur mycket protein produkten innehåller, vart
algen kommer ifrån och om det finns andra näringsämnen som produkten kan
innehålla.

4. Jag handlar sällan. Men när jag handlar tar jag det som jag tror mamma och pappa
brukar köpa eller vill ha vilket är svenskproducerat. Förpackningen har jag ingen
aning om men det är väl bra om den är lätt att återvinnas.

Respondent 8: 30 år.

1. Nej.

2. Ja att testa. Info via mejl.

3. Ja om de smakar gott. Info vad det innehåller och var algerna kommer från.

4. Ja att det är svenskproducerat är alltid plus och om förpackningen är lätt att
återvinna också bra men inte avgörande med min sopsortering då jag endast har
kompost, brännbart och glas. Därför hamnar mina förpackningar i brännbart.
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Bilaga 3: Informantintervju via mail med Simris Alg.

32.
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Bilaga 4: Informantintervju via mail med Hooked Foods.
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Bilaga 5: Simris Alg produktbilder från kvantitativa innehållsanalysen.

Nedan visas produkter från Simris Alg, vilket är olika slag av kosttillskott och teer av alger.
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Bilaga 6: Hooked Foods produktbilder från kvantitativa innehållsanalysen.

Nedan syns en ett serveringsförslag på Hooked Foods tonfisksubsitut - Toona.

36.


