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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var, att på uppdrag av Ankarsrum Assistent AB, dels välja ett nytt material 

som ersättning till Polykarbonat i deras mixerkanna, dels undersöka om det går att minska 

längden på mixerknivens blad för att förebygga överbelastning av köksassistenten. De två 

frågeställningar som projektet bygger på var: Vilket material är bäst lämpat att efterträda 

Polykarbonat i Ankarsrum Assistents mixerkanna? Den andra frågan var: Kommer en 

minskning av mixerknivens blad kunna minska tiden, innan överbelastningsskyddet stänger 

av maskinen, utan att försämra resultatet? 

För att få en grundförståelse för mixerkannor och vad de förväntas klara skapades en 

områdesanalys som senare användes för att sätta upp material- och knivtester. 

Områdesanalysen användes även som grund till en kravspecifikation.  

Aktuella plaster och dess egenskaper sammanställdes i en materialöversikt. Även olika 

glasmaterial inkluderas till listan då dessa material ofta används inom köksprodukter. Utifrån 

materialöversikten och kravspecifikationen valdes fem olika material ut till de olika 

materialtesterna. Dessa material testades inom områdena temperatur och uv-tålighet, 

kemikaliebeständighet samt rep- och stöttålighet.  

Mixerkniven testades i tre olika längder, en på 43 mm vilket är nuvarande längd på kniven, en 

kortare variant på 40 mm och en mer avkortad kniv med längden 37 mm. De två kortare 

knivlängderna togs fram av testavdelningen hos Ankarsrum Assistent AB. Mixerknivarna 

testades inom områdena uthållighet, effektivitet och styrka.  

Efter tester konstaterades att det material som bäst passar för en mixerkanna är copolyestern 

Tritan Tx 1501 HF, dock klarade inte detta material stöttålighetstestet, vilket bör ses över 

innan tillverkning. Den knivbladslängd som bäst passade i mixerkannan är knivbladet på 43 

mm. De mindre knivarna ökar tiden innan överbelastningsskyddet slår ifrån, men denna 

tidsvinst är inte tillräckligt stor för att överväga det försämrade resultat som mixningen ger 

maten vid minskning av knivbladen.   

  

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 
 

At the request of Ankarsrum Assistant AB the main purpose of this thesis was to find another 

material to replace Polycarbonate in their blender jug. The other purpose was to examine 

which length that is the most desirable on the blender knives, to prevent the overload 

protection to be activated, when the knife is working with tough dough. Presented in this 

project are two scientific issues. The first one is: Which material is most suited to replace 

Polycarbonate in the blender jug of Ankarsrum Assistent. The second issue is: If the blender 

knifes are shortened will the duration increase, before the overload protection activates. 

To learn about blenders and what they can and can’t do, an area analysis was conducted. The 

analyses described what consumers usually used the blender for and why they break. The area 

analysis was used for making specifications and later on for setting up material and knife 

tests. 

In the same time as the area analysis was conducted a list of plastic materials was set up. The 

plastic list also included some glass materials because there is lots of a glass material in 

kitchen applications. Based on the specifications and the plastic list, five different materials 

were selected to be tested. These materials were tested in the areas of temperature and UV 

resistance, chemical resistance and scratch and shock resistance. 

The blender knives where tested in three different lengths, the original knife of 43 mm, the 

middle length of 40 mm and the shortest length of 37 mm. The two new smaller knives where 

made by the test department at Ankarsrum. These knives where tested in the areas of 

durability, efficiency and strength.  

Tritan TX 1501 HF was the material that conducted the material tests best, all thought it did 

not pass the shock resistance test. Before this material is used in production, it would be good 

to examine why it did not pass that test. Of the three different knives it was the original length 

of 43 mm that passed the tests best. It took a little longer time before the overload protection 

kicked in when using the shorter knives, but these time savings where not enough to overlook 

the poorer result when mixing food.  
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1. Inledning 
 

Det finns många olika köksprodukter på marknaden idag och det blir bara fler och fler. Vissa 

köksprodukter är specialiserade på ett specifikt område medan andra ska klara allt. En del 

köksprodukter lever på bra kvalité och andra billigare produkter på kvantitet. För att en 

produkt med hög kvalité ska kunna upprätthålla sitt rykte, hålla jämna steg med konkurrenter 

samt utvecklas efter användarnas önskemål måste en kontinuerlig produktutveckling ske. Alla 

enskilda delar till produkten måste hålla hög klass, samtidigt som de utvecklas efter 

ändamålet. Det kommer samtidigt nya rapporter och förbud mot farliga ämnen vilka också 

måste hållas uppdaterade och tas hänsyn till (HHS.gov 2013). Detta medför att material i 

produkter kan komma att behöva bytas ut efter hand och för att göra det behöver 

materialmarknaden undersökas kontinuerligt. Ett företag som inte utvecklar sin produkt blir 

snart omodern och utfasad från marknaden. Därför är det viktigt att hålla produktutvecklingen 

levande och utforska nya områden.  

 

1.1 Bakgrund 
 

En köksmaskin eller köksassistent som den också kallas, är en 

köksprodukt som ska klara i princip allt. Det finns flertalet 

olika köksmaskiner på marknaden med olika funktioner och 

tillbehör. En av dessa är Ankarsrum Original vilken har funnits 

sedan 1940-talet, se Fig. 1. Det speciella för en Ankarsrum 

Original är att de flesta tillbehör är bakåtkompatibla, det vill 

säga till en maskin från 1900-talet kan nya tillbehör fortfarande 

köpas. En Ankarsrum Original har en stor bunke för bröddeg, 

vispskål till grädde, sockerkakor etc. pastavalsar till pastadeg, 

rivtillsats för att riva grönsaker, köttkvarn för att göra köttfärs 

och mycket mer.  

  

1.1.1 Assistent och Ankarsrum  

 

Året var 1940 och andra världskriget var i full gång. De svenska hushållen höll hårt i sina 

pengar vilket ledde till att det bakades, lagades mat, syltades, saftades, lades in och 

konserverades livsmedel i större utsträckning än tidigare. Electrolux lanserade då 

köksmaskinen Assistent vilken underlättade i köken samt sparade tid och pengar åt hushållen. 

Under de första åren följde en receptbok med vilken innehöll kristidsrecept. Under årens lopp 

har den bytts ut mot mer vardagliga recept som alltid medföljer vid köp av en Ankarsrum 

Original (Ankarsrum Assistent). 

Figur 1. Assistent från 1950-talet 
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Ankarsrums bruk grundades 1655 och har under årens gång producerat bland annat trä- och 

gasugnar, vilka sedan utvecklades till elektriska ugnar. 1968 köptes Ankarsrum bruks av 

Electrolux och året därefter flyttades tillverkningen av Assistent från Stockholm till 

Ankarsrum. I samband med att Ankarsrum tog över ansvaret från Electrolux 2009 bildades 

Ankarsrum Assistent och maskinen bytte namn till Assistent Original. År 2012 byttes namnet 

till Ankarsrum Original som maskinen heter idag. 

 

1.1.2 Uppkomst 

 

Ett av tillbehören till en Ankarsrum Original är en mixerkanna. Den lanserades till en av de 

tidiga modellerna av Assistent och har sedan dess bytt material men i övrigt genomgått små 

förändringar. 

Stephen Poplawski (1885-1956) från Polen uppfann den första elektriska mixern 1922 

(Wisconsin historical society 2006) vilken var ämnad för ”Horlick's malted milkshakes” som 

från grunden var en hälsokost för spädbarn och sjuka. Mixern fortsatte att utvecklas och 1932 

fick Poplawski ett patent på en mixer som kunde mixa frukter till flytande format. 

William Grover Barnard från USA var en pionjär inom hälsokost och grundare av ”The 

Natural Food Institute”. När han 1937 först kom i kontakt med en mixer såg han direkt ett 

stort användningsområde för den. Han började lansera mixern vilken senare skulle komma att 

få namnet Vitamix (Vitamix). William Grover Barnard reste runt och visade, med hjälp av 

mixern, hur familjer på ett snabbt och enkelt sätt kunde få i sig nyttigare mat. Mixern har 

sedan dess fått en allt större plats i köken i västvärlden de senaste åren och är idag en vanligt 

förekommande köksmaskin. Mixerns ökning beror troligtvis på dagens stressiga livssituation 

där det ska gå snabbt att få i sig frukost och mellanmål samtidigt som det ska vara nyttigt.  

 

1.1.3 Projektets bakgrund 

 

Ankarsrum Originals mixerkanna består idag av Polykarbonat vilket är 

en hållbar plast som har bra tålighet mot värme och kyla samtidigt som 

den är slitstark, se Fig. 2. Polykarbonat framställs genom reaktionen 

mellan Bisfenol A, även kallat BPA, och gasen karbonylklorid. Ny 

forskning har visat att BPA kan ha skadlig påverkan för människor vid 

förtäring av höga halter (HHS.gov 2013). Ämnet är omdebatterat på 

marknaden och därför vill Ankarsrum Assistent hitta ett alternativ till 

Polykarbonat med ungefär samma egenskaper men utan det potentiellt 

skadliga ämnet BPA.  

  Figur 2. Mixerkanna tillhörande 

Ankarsrum Original 
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Inuti mixerkannan finns mixerknivar, vilka idag är 43 mm långa. Vid tung körning händer det 

att motorns överbelastningsskydd löser ut och stänger av mixern. En kortning av knivbladen 

kan komma att minska momentet på mixerkniven vilket skulle kunna hindra 

överbelastningsskyddet från att lösa ut lika ofta. Detta vill Ankarsrum Assistents också ha 

hjälp med att undersöka och ingår i deras utveckling av mixerkannan. 

  

1.2 Dagens användning 
 

Idag används en mixer både professionellt och privat. Huvudanvändarna är privatpersoner i 

åldern 20-40 år som är vana vid att det ska gå snabbt att göra mat och tillreda drycker. Denna 

kategori kan delas upp i två grupper, de som använder mixern oregelbundet och de som 

använder den dagligen. Den större av dessa grupper är användare som använder sin mixer 

oregelbundet.  

Den oregelbundne användaren använder sin mixer till en variation av mat, allt från smoothies 

till soppor. Trots att användaren inte använder mixern regelbundet, vill de att mixern ska stå 

synligt i köket vilket medför att utseende, färg, pris och design på mixern spelar stor roll. 

Den daglige användaren önskar en mer hälsosam livsstil där färska grönsaker och frukt 

värderas högt. För att lätt få i sig sin önskade dos av frukt och grönt använder de bland annat 

sin mixer till att göra smoothies till frukost och mellanmål. De tillreder ofta mer avancerade 

smoothies med större variation på innehåll, till exempel vetegräs, färska grönsaker, chili, etc., 

vilket medför en högre belastning på mixern. Dessa användare bryr sig mer om effekten och 

livslängden på mixern än dess utseende.  

För att uppfylla de båda användarnas önskemål behövs ett långlivat material som klarar 

temperaturväxlingar, är reptåligt och samtidigt slagtåligt. Det är viktigt att ämnet inte 

innehåller några gifter eller farliga ämnen som kan överföras till maten. Materialet bör även 

vara genomskinligt och utstråla god kvalité. 

 

1.3 Syfte & Mål 
 

Syftet med denna studie är dels att ta fram en rekommendation till Ankarsrum Assistent 

angående materialval i deras mixerkanna för att göra den BPA-fri utan att minska kvaliteten 

på mixerkannan, dels att undersöka möjligheten att minska längden på bladen till mixerkniven 

genom funktionstester av tre olika knivlängder. För att uppnå målet med detta projekt ställdes 

två frågeställningar upp. Den första frågan var: Vilket material är bäst lämpat att efterträda 

Polykarbonat i Ankarsrum Assistents mixerkanna? Den andra frågan var: Kommer en 

minskning av mixerknivens blad kunna minska tiden, innan överbelastningsskyddet stänger 

av maskinen, utan att försämra resultatet? 
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1.4 Avgränsningar 
 

I projektet har vissa begränsningar gjorts. Ingen fördjupning inom tillverkningsmetod och 

tillverkningskostnad har skett då Ankarsrum Assistent redan har en tilltänkt tillverkare av 

deras nya produkter. Ingen ingående granskning av materialkostnader har skett då det varit 

stora skillnader i pris mellan olika leverantörer och versioner av samma material.  

För mixerkniven har inga nya material granskats då det är längden på knivbladen som har 

undersökts. På grund av detta har ej heller infästningen till mixerkannan eller ljudvolymen 

granskats.  

 

1.5 Rapportstruktur 
 

Den här examensrapporten följer en rapportstruktur som är framtagen för kursen 

”Examensarbete inom Teknisk design”. Den inleds med en teoridel om olika ämnen vilken 

sedan övergår till metoddelen. Under metoddelen beskrivs vilka metoder som används och 

även hur olika tester gått till. Metoden övergår i sin tur till resultatdelen där resultaten från 

metodens olika delar presenteras, vilka sedan diskuteras i diskussionen. Den sista delen är en 

rekommendation till Ankarsrum Assistent om hur de kan gå vidare efter projektet.  
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1.6 Ordlista 
 

Här följer en ordlista över förkortningar som används i rapporten, se Tab.1.  

   

Tabell 1 Ordlista över förkortningar 

Förkortning Namn  

  

BBP  Butyl benzyl phthalate 

BPA Bisfenol A 

DBP  Di-n-butyl phthalate 

DEHP  Di(2-ethylhexyl) phthalate 

DINP  Diisononyl phthalate 

DIDP  Diisodecyl phthalate 

DMIP Dimethyl isophthalate 

FDA U.S Food and drug administration 

HALS Hindered amine light stabilizers 

HDPE Högdensitetspolyeten  

LDPE Högdensitetspolyeten 

PC Polykarbonat 

PET Polyetentereftalat 

PP Polypropen 

PS Polystyren 

PVC Polyvinylklorid 

SAN Styrene acrylonitrile resin 
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2. Teori 
 

Nedan presenteras de teorier och fakta som projektet stödjer sig på. Det finns olika områden 

att ta hänsyn till vid materialval i en mixerkanna. Bland annat är det viktigt att ta hänsyn till 

material och additiver som är vanliga på marknaden och vilka material som klassas som 

farliga av myndigheter (Kemikalieinspektionen 2013). 

 

2.1 Vanliga material 
 

Inom produktkategorin köksredskap används olika sorters plast, glas och metall. Några av de 

vanligare materialen inom produktkategorin genomskinliga och hållbara köksredskap såsom 

skålar, formar och tillbringare är Polykarbonat, SAN-plast och brosilicate glass. Dessa 

används på grund av deras hållbara egenskaper och att de är genomskinliga samt lätta att 

färga. En annan plast som blir allt vanligare är Copolyestern Tritan (Food Chemistry 2013).  

 

2.1.1 Polykarbonat  

 

Polykarbonat, även kallat PC, började tillverkas under 1950-talet och användes då till 

elektroniska produkter. Plasten blev snabbt populär på grund av dess genomskinlighet samt 

tåliga egenskaper och materialet spred sig över marknaden. Polykarbonat kan numera hittas i 

många olika produktkategorier, från arkitektur till leksaker. PC framställs genom en reaktion 

mellan Bisfenol A (även kallad BPA) och gasen karbonylklorid (Kemikalieinspektionen 

2013). BPA diskuteras flitigt på marknaden då nya undersökningar visar att ämnet möjligtvis 

kan påverka vår hälsa, (läs mer under 2.3.1 Bisfenol A (BPA)). PC har bra stöttålighet, 

temperaturresistens, formstabilitet och även bra UV-resistens (Klason & Kubát 2005, s 126). 

Därför har plasten genom åren blivit en av vår tids vanligaste plaster och återfinns i 

köksprodukter i form av plastskålar, tillbringare, plastglas och nappflaskor 

(Kemikalieinspektionen 2012). PC lanserades ofta som den okrossbara plasten och var därför 

väldigt populär. Populariteten hos PC har minskat sedan diskussionen om BPA tog fart och på 

grund av detta försöker många företag som tillverkar köksprodukter byta ut Polykarbonat mot 

andra material.  

 

2.1.2 SAN  

 

SAN, styrene acrylonitrile resin, är en plast tillverkad av Acrylonitrile och Styrene. Den har 

bra stöttålighet och temperaturresistens (Klason & Kubát 2005, s 99) men har något snävare 

temperaturspann jämfört med PC och gulnar av kontinuerlig UV-strålning. SAN återfinns ofta 

i köksprodukter såsom matlådor, glas, och andra köksprodukter som ska kunna köras i 

diskmaskin. SAN kan fås både som genomskinlig, opak eller infärgad.  
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År 2010 stod Kina för över en tredjedel av all användning av SAN, följt av övriga Asien och 

Västeuropa, som hade mindre än en åttondel var (IHS Chemical 2011). 

 

2.1.3 Borosilicate glass & Soda lime glass 

 

Borosilicate glass är ett glasmaterial som uppfanns i Tyskland år 1880 av Otto Schott (1851-

1935). Han döpte glaset till Duran och började lansera det nya värmebeständiga materialet. 

Under 1910 utvecklade företaget Corning ett värmeresistent borosilicate glass för att användas 

av företaget American Railway company till järnvägssignaler(Pyrex).  Under ett lyckat 

experiment konstaterades att materialet fungerade utmärkt att ha i ugnen. Corning lanserade 

då varumärket Pyrex som, precis som Duran, var av materialet borosilicate glass (Fiell & Fiell 

2000, s. 162). 

Duran och Pyrex säljer än idag och dessa namn har blivit synonymt med materialets namn. 

Brosilicate glass är ett hållbart glasmaterial med bra temperaturresistens (Lang 2011, s.119). 

Det används i allt från grytor och dricksglas till te och kaffekannor. Tillverkaren i USA som 

tillverkar Pyrex har bytt ut Brosilicate glass mot soda lime glass. Anledningen till bytet var att 

soda lime glass var, och fortfarande är, billigare samtidigt som det, enligt Pyrex, har bättre 

resistens mot att splittras (Pyrexware 2013). Soda lime glass har precis som Brosilicate glass 

bra värmeegenskaper och klassas som ett hållbart glasmaterial (Lang 2011, s.114).  

 

2.1.4 Tritan  

 

Tritan är en copolyesterplast gjord av dimethyl terephthalate, cyclohexanedimethanol och 

tetramethylcyclobutane (Eastman 2012). Tritan är godkänd att användas till köksprodukter 

som kommer i kontakt med mat (Regulations 2011). Precis som med BPA är det diskussioner 

på marknaden om ftalater. Det finns två grupper av ftalater där den ena gruppen inte bör 

användas till produkter i kontakt med mat medan den andra är säker (läs mer under 2.3.2 

Ftalater). Dimethyl terephthalate tillhör den säkra gruppen av ftalater.  

I förhållande till PC och SAN är Tritan en ny plast på marknaden som lanserades 2007. Under 

år 2008 bytte tre företag från PC till Tritan i sina respektive köksprodukter (Eastman 2008). 

Sedan dess har Tritan ökat markant på marknaden. Tritan är en hållbar plast som är både 

transparent och glansig vilket för tankarna till glas. Den har bra kemikalieresistens samtidigt 

som den klarar både diskmaskin och UV-ljus. Tritan anses vara en bra ersättare för PC då 

Tritan har likartade egenskaper men inte innehåller BPA (Food Chemistry 2013).  
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2.2 Jämförande studie mellan materialen PC och Tritan  

 

Studien ”Migration of plasticisers from Tritan™ and polycarbonate bottles and toxicological 

evaluation” (Food Chemistry 2013) jämför materialen PC och Tritan mot varandra i syfte att 

se vilka tillsatser som migrerar från plasterna. En av anledningarna till att denna studie 

gemonfördes var på grund av de diskussioner om BPA som brutit ut och att företag därför 

byter ut PC mot Tritan i deras respektive produkter, till exempel i vattenflaskor vilket denna 

studie använder sig av. De prover som användes var en 18,9 L återvinningsbar behållare av 

PC, tre enliters återvinningsbara Tritan-flaskor och två olika typer av 18,9 L återvinningsbara 

vattenbehållare av Tritan specialgjorda för att kyla vatten. De olika behållarna fylldes med 

destillerat vatten. För att mäta migrationen av olika ämnen från behållarna till det destillerade 

vattnet ställdes dessa behållare i 40 grader Celsius under tre inkubationsperioder på tiodagar. 

Anledningen till att samma vattenbehållare användes i tre olika inkubationsperioder var att det 

är tänkt vattenflaskor ska vara återanvändningsbara. Efter den första perioden sammanställdes 

vilka olika ämnen som migrerade samt dess mängd, efter andra vilken mängd av ämnena som 

fanns och efter den tredje perioden jämfördes den mängd som nu fanns i vattenproverna mot 

tillåtna gränsvärden för respektive ämne som migrerat. Från behållaren av PC togs 45 

vattenprover där högsta-, lägsta- och medium- halten av BPA mättes i vattnet. 

För att undersöka effekten på levande varelser av BPA och Dimethyl isophthalate (DMIP), 

vilka har migrerar från plaster i flertalet tester, användes en specifik art ormar med ursprung 

från Nya Zeeland. Tester har visat att denna ormart har hög känslighet för östrogenliknande 

substanser och när ormarna utsatts för dessa substanser så har mängden producerade embryon 

ökat. Testet utfördes under 28 dagar i en temperatur av 16 ± 1 grader Celsius. Tre olika 

grupper med tio ormar i varje grupp fick odlingsmedium som spetsades med 10, 30 och 

100 μg/kg BPA och DMIP per respektive grupp. Efter 28 dagar räknades antalet embryon 

och även antalet ungar som föddes utan skal. 

 

2.2.1 Resultat och slutsats 

 

Resultatet av den första studien där migration undersöktes i destillerat vatten var att de enda 

ämnena som kunde återfinnas i Tritanbehållarna var BBP, BPA och DMIP. Då andra studier 

visat att BPA ej migrerar från Tritan kunde BPA härledas till maskinen som producerade 

Tritanbehållarna. Detta på grund av att i denna maskin hade PC tillverkats precis innan 

Tritanbehållarna tillverkades.  BPA upptäcktes även endast i den första inkubationsperioden 

då behållarna var oanvända.  Ämnena BBP och DMIP som upptäcktes låg långt under det 

tillåta gränsvärdet. Resultatet av den andra studien, där de undersökte om ormar påverkades 

av BPA och DMIP, visade att för att få en signifikant ökning av embryon och ungar födda 

utan skal behövdes en mängd av 25 μg/Kg BPA respektive 500 μg/Kg DMIP. Detta visar 

att de mängder som återfanns i det destillerade vattnet efter inkubationsperioderna inte var 

tillräckligt för att åstadkomma skillnadmot kontrollgrupperna. Slutsatserna av denna studie 

var att Tritan är en möjlig ersättare till PC. 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lib.ltu.se/science/journal/03088146
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2.3 Additiv 
 

Additiver är tillsatsämnen som adderas vid tillverkning av material för att ändra och förbättra 

deras egenskaper. Det finns många olika additiv, se Fig. 3, eftersom slutprodukterna kräver 

olika specifika egenskaper (Albertsson 2005, s 273). Här nedan presenteras några vanliga 

additiver. 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Mjukgörare 

 

För att kunna bearbeta ett material och få de egenskaper som eftersträvas kan det behöva 

tillsättas mjukgörare till materialet. Mjukgörare har under århundraden används av 

människan. Tidiga krukmakare använde vatten som mjukgörare för att mjuka upp leran innan 

tillverkning (Nationalencyklopedin 2013). Mjukgörare inom plastindustrin tillsätts i stela 

plaster för att få dem att mjukna, till exempel i PVC plast. PVC är i grunden en stel plast som 

framförallt används i avloppsrör, se Fig. 4, men med mjukgörare används den bland annat till 

golv, våtrumstapet, blodpåsar, medicinsk slang, kläder etc., se Fig. 5. Det finns många olika 

mjukgörare och vanligast är ftalaterna vilka står för ca 80 % av totala användandet (Hans-

Georg 2003, s 94) (Klason & Kubát 2005, s 24). Några andra mjukgörare är adipater och 

azelater som används i lågtemperaturapplikationer och trimellitater som används vid 

högtemperaturapplikationer. Det finns även mjukgörare som tillför andra egenskaper såsom 

Fosforsyraestrar vilken kombinerar mjukgörande och flamskyddande egenskaper (Albertsson 

2005, s 275). (Hans-Georg 2003, s 95).  

 

 

 

 

  
Figur 5. Regnjacka i mjukgjord PVC 

 

Figur 4. Avloppsrör i PVC 

 

Figur 3. Additiver  
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2.3.2 Flamskydd 

 

Vid tillverkning av en produkt är det viktigt att veta om det tänkta materialet innehåller 

flamskyddsmedel då vissa av dem klassas som hälsofarliga. Flamskyddsmedel i sig är 

kemikalier som tillsätts i material för att få dem mer svårantändliga vid brandfara. De används 

ofta i möbelstoppning, plaster, textilier och elektriska apparater. För att eld ska uppstå behövs 

syre, värme och bränsle. Flamskyddsmedel finns i tre olika kategorier och fungerar genom att 

eliminera en av dessa tre förutsättningar (Albertsson 2005, s 278). Kolbildande ämnen bildar 

ett värmebeständigt skikt runt materialet och tar på så sätt bort bränslet från elden. 

Värmeabsorberade ämnen förbrukar värme genom att avdunsta vattnet som finns naturligt i 

materialet. Detta medför att materialet kyls och att elden då inte kan sprida sig. Den sista 

kategorin är eldsläckande ämnen som påverkar reaktionen i eldslågan och tar bort syret från 

den (Hans-Georg 2003, s 97). Flamskyddsmedel är tänkt att ge ett långvarigt skydd under hela 

produktens livscykel vilket medför att de ofta är svårnedbrytbara. Då flamskyddsmedel bryts 

ner långsamt och kan komma i kontakt med naturen när produkterna kasserats, påträffas 

flamskyddsmedel även i vatten och vattenlevande djur. (Livsmedelsverket 2012).  

En av de farligaste grupperna av flamskyddsmedel kallas för bromerade flamskyddsmedel och 

finns i ca 70 olika varianter. De innehåller brom och kunskapen om deras hälso- och 

miljöfarliga egenskaper varierar. De mest använda av dessa 70 är pentabromdifenyleter, 

oktabromdifenyleter, dekabromdifenyleter, tetrabrombisfenol A (TBBP-A) samt 

hexabromcyklododekan (HBCD) (Kemikalieinspektionen 2011). Dekabromdifenyleter och 

hexabromcyklododekan är numera införda på Kemikalieinspektionens kandidatlista 

(Kemikalieinspektionen 2013). Kandidatlistan har till följd att för att få använda dessa två 

måste ett särskilt tidsbestämt tillstånd ges, där miljövänligare alternativ övervägs.  

Mellan 1999 till 2010 har mängden bromerade flamskyddsmedel minskat drastiskt i Europa, 

se Tab. 2, då vissa av dessa har påträffades både i bröstmjölk och blod. Djurförsöksstudier 

visar att polybromerade difenyletrar, PBDE, och hexabromcyklododekan, HBCD, ger effekter 

på hormonbalansen, förändrade beteenden och även ökad risk för cancer (Livsmedelsverket 

2012). De vanligaste flamskyddsmedlen utöver bromerade flamskyddsmedel är 

metallföreningar, organiska fosfor- och kväveföreningar eller oorganiska salter.  
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Tabell 2. Minskning av bromerade flamskyddsmedel i Europa. 

 

2.3.3 Pigment 

 

Plast i sig själv har ofta en matt gråvit/beige färg 

med vissa skiftningar beroende på vilken sorts plast 

det är. För att få plasten mer livfull och till fler 

användningsområden används pigment, så kallad 

masterbatch (Hans-Georg 2003, s 97). Pigmentet ger 

färg till plasten och finns i många olika färger och 

nyanser, se Fig. 6. Masterbatch består antingen av 

små partiklar som fördelas jämt i plasten innan den 

smälts eller flytande vätska som tillsätts till plasten 

när den har smälts. Det är viktigt att få den 

ordentligt blandad för att inte få skiftningar i färgen 

(Klason & Kubát 2005, s 23). Det går även att få 

plast att likna andra material såsom trä, metall och 

tyg vilket gör att plast kan passa in i många olika sammanhang.  

Pigment används inte bara för att få plasten att se snygg ut, den kan även ha skyddande 

egenskaper. Medicinflaskor pigmenteras i mörka färger för att skydda medicinen från ljus. 

Färgen på en produkt kan visa att den innehåller farligt material men kan också vara till för att 

skyla innehållet till exempel i avloppsrör och maskinhöljen.  

För att göra en helt ogenomskinlig plast används ofta pigment som absorberar eller reflekterar 

ljus. Vanligaste materialen till detta är kimrök eller titandioxid (Hans-Georg 2003, s 96). 

Kimrök ger en kolsvart färg som absorberar ljus medan titandioxid ger en kritvit glansig färg 

som reflekterar ljus. När plasten ska behålla sin transperens används lösliga färger, annars blir 

plasten opak (Klason & Kubát 2005, s 23). Titandioxid används även i kombination med 

Figur 6 Pigmentpulver innan det blandas i plasten 
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andra pigment för att skapa pastellfärger. Organiska pigment används för att skapa klara och 

starka färger. 

 

2.3.4 Stabilisator 

 

Plaster kan vid framställning och senare vid bearbetning få strukturella defekter såsom 

polymerisation- och oxidationsdefekter vilket ger svagheter i molekylernas kedjestruktur. Det 

kan även bildas tvärbindningar av peroxider och radikaler vilka kommer från syre. Detta leder 

till försämrade egenskaper, missfärgningar och kortare livslängd. För att undvika denna 

nedbrytning tillsätts stabilisatorer. Det finns många olika stabilisatorer som skyddar från allt 

från erosion till värme, tidiga stabiliserare utgick från tungmetaller såsom bly och kadmium. 

Kadmium förbjöds i Sverige som tillsats redan i början av 1980-talet (Albertsson 2005, s 274) 

och bly har ej används sedan år 2002 i Sverige. De används dock fortfarande i vissa delar av 

Europa men enligt det frivilliga åtagandet Vinyl 2010 och fortsättningen, Vinyl plus, enades 

länderna om att försöka göra PVC-industrin mer miljövänlig (Vinylplus 2011). Numera 

används metallföreningar såsom kalcium-zink eller barium-zink men även organiskt baserade 

stabilisatorer (Albertsson 2005, s 274). Kalcium-zink står för ca 80 % av den europeiska 

marknadens stabilisatorer och är godkänd för livsmedels- och läkemedelsförpackningar (PVC 

2011). 

 

2.3.5 UV-skydd 

 

Solen sänder ut en stor variation av frekvenser som både är synliga och osynliga för 

människan. En av de osynliga frekvenserna är ultraviolett strålning, UV-strålning, vilken är 

den som ger oss solbränna men även kan orsaka hudcancer. UV-strålning påverkar även 

materialen runt omkring oss. Plaster bryts ner snabbt av bland annat värme, oxidation och 

UV-strålning, de blir ofta spröda och livslängden minskar avsevärt. I plasten startas en 

kedjereaktion där fria radikaler bildas (Albertsson 2005, s 276). Kedjereaktionen eskalerar 

över tid, vilket medför att ju längre tid plasten är utsatt för UV-strålning desto snabbare går 

nedbrytningen. Denna process är oftast inte önskvärd eftersom produktens livslängd minskar. 

För att skydda plasten finns framförallt två olika sätt, UVA och HALS. Båda dessa tillhör 

gruppen stabilisatorer. 
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2.3.5.1 UV Absorberare 

 

UV Absorberare, UVA, finns med två olika verkningsmekanismer. Båda tillsätts i plasten vid 

tillverkning och fungerar genom att antingen absorbera eller reflektera bort UV-strålningen 

innan den träffar själva produkten. För att produkten ska erhålla fullgott skydd och absorbera 

tillräckligt med UV-strålning behövs en stor mängd UVA. Ett av materialen som används som 

absorberare är kimrök och till reflekterare används ofta titandioxid eller zinkoxid (Klason & 

Kubát 2005, s 22). Absorberare och reflekterare används ofta tillsammans i materialet för att 

få önskvärt skydd (Albertsson 2005, s 278). 

 

2.3.5.2 Hindered amine light stabilizers 

 

Hindered amine light stabilizers, HALS verkar på samma sätt som antioxidanter, genom att 

fånga upp fria radikalen hindrar HALS nedbrytningen (Hans-Georg 2003, s 97).  

Antioxidanter finns med två olika verkningsmekanismer, de primära och de sekundära. De 

primära antioxidanterna verkar genom att fånga upp de fria radikaler som uppkommer vid 

oxidation, vilket hindrar radikalerna från att bilda nya föreningar och på så sätt motverka 

nedbrytningsprocessen. De sekundära antioxidanterna förhindrar bildandet av fria radikaler 

genom att angripa peroxider (Albertsson 2005, s 276). Till skillnad från UVA, som det krävs 

en stor koncentration av i förhållande till materialet, så krävs endast en liten del HALS för att 

UV-skyddet ska vara effektivt. HALS används där plasten ska vara genomskinlig eftersom 

den låter plasten behålla sin genomskinlighet medan UVA färgar plasten. 

 

2.4 Farliga ämnen 
 

Plaster finns idag i många olika sorter och de är framställda med hjälp av många olika ämnen. 

Vissa av dessa ämnen har klassats som säkra en längre tid men har med hjälp av forskning på 

senare år konstaterats kunna ge biverkningar (Livsmedelsverket 2013). Vissa ämnen klassas 

fortfarande som säkra medans andra behöver bytas ut helt (FDA 2013). Runt omkring i 

världen har problematiken med farliga ämnen i plast lyfts och det blir allt viktigare att ha koll 

på vad själva plasten innehåller. Ämnen som ofta diskuteras i samhället är Bisfenol A, 

Ftalater och Styren (Kemikalieinspektionen 2010) (Kemikalieinspektionen 2012). 
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2.4.1 Bisfenol A (BPA) 

 

Bisfenol A är en industrikemikalie som framförallt används vid tillverkning av Polykarbonat, 

epoxyplaster och färgframkallare i termopapper som i sin tur bland annat används i 

kassakvitton. År 2010 producerades cirka 4,5 miljoner ton Bisfenol A där 70 % gick till 

Polykarbonat, 20 % till epoxyplaster och en liten del till tillverkning av termopapper 

(Kemikalieinspektionen 2013).  

Polykarbonat, som är den vanligaste användningen av Bisfenol A, är en av de vanligaste 

plasterna i vardagen. Det är framförallt via Polykarbonat som Bisfenol A kommer i kontakt 

med livsmedel. Den andra stora källan till Bisfenol A i livsmedel kommer från epoxyplaster, 

dessa återfinns bland annat som ett skyddande lager inuti konservburkar och som tätningar i 

tuber (Livsmedelsverket 2013). 

Det har skrivits många forskningsrapporter och studier av hälso- och miljöriskerna med 

Bisfenol A med spridda resultat. Forskning visar att det inte finns någon hälso- eller miljörisk 

med användandet i matbehållare och nappflaskor då det inte läcker ut någon större mängd 

Bisfenol A till maten, utan att värdet ligger långt under det rekommenderade gränsvärdet 

(FDA 2013) (Livsmedelsverket 2013). Samtidigt kommer fler och fler lågdosstudier på djur 

som visar på både påverkan på fortplantningen, effekter på ungarnas utveckling då mamman 

varit utsatt för Bisfenol A under dräktigheten, samt ökad känslighet för både bröstcancer och 

fetma (HHS.gov 2013). Dessa studier är till viss del ifrågasatta och är inte helt 

kvalitetssäkrade men mängden av dessa studier går inte att helt bortse från vilket har medfört 

att Bisfenol A är helt förbjudet i nappflaskor till barn inom EU sedan mars 2011 

(Livsmedelsverket 2013). I Danmark, Frankrike och Belgien har försiktighetsprincipen 

tillämpats och därför har BPA helt förbjudits i matförpackningar som riktar sig till barn under 

3 år. Detta förbud trädde även i kraft i Sverige juli 2013. Frankrike har dock valt att gå ett steg 

längre och i januari 2015 träder ett förbud i kraft mot Bisfenol A i alla material som kommer i 

kontakt med livsmedel (Kemikalieinspektionen 2013).  

 

2.4.2 Ftalater 

 

Ftalater är additiva mjukgörare som används i olika plaster, framförallt i PVC-plast. De 

används till att öka plastens flexibilitet, transparens, hållbarhet och livslängd (Hans-Georg 

2003, s 94). Det finns många olika Ftalater och ofta skiljs de åt i två grupper, de med hög 

molekylvikt till exempel DINP och DIDP och de med lägre molekylvikt till exempel DEHP, 

DBP och BBP (Klason & Kubát 2005, s 24) (Hans-Georg 2003, s 94). Forskning visar på 

stora skillnader i miljö- och hälsoeffekter mellan de två grupperna.  

Gruppen av Ftalater med lägre molekylvikt, DEHP, DBP och BBP, har enligt forskning på 

djur visat sig vara giftiga både för hälsa, där störningar i fortplantningsförmågan har märkts, 

och miljö. FDA rekommenderar företag att ta bort alla Ftalater med lägre molekylvikt från 

CDER-reglerade medicin och biologiska produkter, då säkrare alternativ finns tillgängliga på 
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marknaden (FDA 2012). Enligt REACH-förordningen, får dessa Ftalater ej användas i 

kemiska produkter till konsumenter eller i varor avsedda för barn (Kemikalieinspektionen 

2012). Den totala användningen av dessa Ftalater har minskat de senaste tio åren i Europa. 

Ftalater med högre molekylvikt, DINP och DIDP, har inte påvisats ge någon miljö- eller 

hälsofara och har därför stigit i användning i takt med att ftalaterna med lägre molekylvikt 

försvunnit, se Fig. 7, (Kemikalieinspektionen 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7. Användning av olika Ftalater mellan 1998 och 2010. 
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2.4.3 Styren 

 

Styren är en flytande industrikemikalie som används vid framställning av olika plastmaterial. 

År 2008 tillverkades 26 000 000 ton styren i världen och två tredjedelar gick då till 

framställning av polystyren (Kemikalieinspektionen 2010). Det syntetiska styrenet framställs 

av benzen och eten vilka i sin tur kommer från petroleum. Det är det syntetiskt framställda 

styrenet som används vid tillverkning av polystyren.  

För människor i tillverkningsindustrier som ofta hanterar stora mängder av styren är ämnet 

hälsofarligt och kan ge ögonirritation, huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter och kan 

även skada nervsystemet vid långtidsexponering (Occupational Safety & Health 

Administration 2012), (Public Health England 2007). Samtidigt finns det naturligt styren i 

bland annat kanel, jordgubbar och nötter, se Fig. 8, (U.S. Department of health and human 

services 2006). Styren bryts ner snabbt i naturen och i människokroppen, vilket medför att det 

i väldigt små mängder inte är farligt för människan.  

Polystyren finns i många olika matförpackningar och det lilla styren som kan immigrera 

mellan förpackningen och maten är så pass liten att det inte har någon negativ inverkan för 

konsumentens hälsa (Toxicology Mechanisms and Methods 2009). 

 

 

 

  

Figur 8. Jämförelse mellan naturligt förekommande styren i mat.  
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2.5 Återvinning 
 

I dagens samhälle blir det allt viktigare att ta tillvara på de produkter 

som slängs. Genom att återvinna gammalt material kan jordens 

råvarureserv sparas och på så sätt fås en mer hållbar utveckling. Idag 

kan allt från papper till metall återvinnas. Återvunnen plast sparar 

mellan 20 % till 65 % av totala kostnaden för nytillverkat material 

(Hans-Georg 2003, s 346). Plaståtervinning är uppdelad i sju olika 

klasser utifrån olika polymerer PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS och 

övriga, se Figur. 8. En plastprodukt kan återvinnas upp till sju gånger 

innan plasten är förstörd och skickas då till energiutvinning. Om en 

plast är återvinningsbar eller inte beror inte på om den är mjuk eller 

hård utan på vilken polymer det är (Forskning och framsteg 2012).  

LDPE är den vanligaste plasten i förpackningar och används ofta till 

matbehållare, bärkassar och säckar. Därefter kommer HDPE och PP 

vilka även de kan återfinnas i matbehållare, bärkassar och säckar men 

är vanligen förekommer i flaskor och dunkar. Efter återvinning 

återfinns varken LDPE, HDPE eller PP längre i flaskor och 

förpackningar i kontakt med mat utan har nu fått nya 

användningsområden såsom papperskorgar, schampoflaskor och 

utomhusrör (American Chemistry council).  

PS är också en vanlig plast i köksprodukter såsom plasttallrikar, 

bestick, dricksglas etc. Efter återvinning blir inte heller denna plast till 

nya köksprodukter utan till termometrar och packningsmaterial (American Chemistry 

council).  

PET i sin tur är en hållbar genomskinlig plast som återfinns i bland annat läskflaskor och 

matbehållare. Det andra stora användningsområdet för PET är textilfibrer. PET är en av de få 

plaster som faktiskt återvinns till dess ursprungsanvändningsområden (American Chemistry 

council) (Hans-Georg 2003, s 346).    

PVC har många olika användningsområden och används ofta i avloppsrör eller inom 

sjukvården till blodpåsar, medicinpåsar och medicinska slangar, se 2.2.1 Mjukgörare. Efter 

återvinning återfinns PVC framförallt i utomhusrör på grund av dess egenskaper att kunna stå 

emot väder och vind och även i golvmattor, fönsterkarmar och trafikkoner (American 

Chemistry council) (Hans-Georg 2003, s 346). 

Klass nummer sju, övriga plaster innehåller alla de polymerer som inte är uppräknade ovan. 

Det kan även vara blandningar eller skiktade lager av olika tidigare uppräknade klasser som 

hamnar här. Efter återvinning blir de bland annat till applikationer för flaskor eller plastvirke 

(American Chemistry council).   

  

Figur 9. Plastklassningskoder 

för återvinning. 
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2.6 Miljöcertifiering  
 

Det finns idag många olika miljöcertifieringar. Bland de nordiska länderna 

började dessa dyka upp i slutet på 80-talet vilka sedan dess spritt sig till flera 

olika marknader och företag. Certifieringar ges ut av en oberoende part som 

granskar företaget och/ eller produkten och certifieringssymboler får ej 

användas utan godkänd certifiering.  Det finns miljöcertifieringar som gäller 

för enbart produkter och överskådar då produktens hela livscykel, från råvara 

tills dess att den klassas som avfall (Nordiska ministerrådet 2002, s 32). Några 

vanliga miljöcertifieringar för produkter i Sverige är Den nordiska svanen, Bra 

miljöval och även KRAV, se Figur 10.  

Varje företag har rätt att skaffa sig en eller flera certifieringar. En vanligt 

förekommande certifiering är ISO 14001 som är en miljöcertifiering för 

företag och företagets miljöledningssystem. Denna certifiering är inget bevis 

på att slutprodukten faktiskt är miljöcertifierad. Certifieringen ISO 14001 

bygger på att företaget som certifierats har hittat dess största miljöpåverkan 

och satt upp en handlingsplan för att minska denna miljöpåverkan (Nordiska 

ministerrådet 2002, s 33). Denna certifiering visar även att företaget alltid 

strävar efter att bli mer miljömedvetna och välja de mest miljövänliga valen, 

se Figur 10. Det betyder att när ett företag certifierats är det inte säkert att dess 

miljöåtgärder har trätt i kraft än utan kan fortfarande befinna sig på 

planeringsstadiet. Då ett företag redan är i besittning av en ISO 14001 

certifiering har det visats att företagets miljöpåverkan minskar efterhand som 

det kommer fram mer miljövänliga alternativ. 

 

 

  

Figur 10. Några vanliga 

certifieringssymboler i  

Sverige. 
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3. Metod och genomförande 
 

Nedan presenteras de olika metoder som används under projektets gång och hur information 

har samlats in. Testernas tillvägagångssätt presenteras i slutet av detta kapitel.  

 

3.1 Process 
 

Den process som detta projekt bygger på är projektcirkeln (Osvalder, Rose & Karlsson 2008, 

s. 576). Den valdes därför att den är utformad för produktutveckling och bygger på en struktur 

där projektcirkels olika steg upprepas. Det kan vid starten av ett projekt vara svårt att veta 

exakt viken information som behövs, eftersom projektcirkels olika steg upprepas fås ett 

kontinuerligt informationsflöde. Tanken med projektcirkeln är att planera för förändring då 

olika steg tar olika lång tid och det på förhand kan vara svårt att exakt beräkna stegens olika 

tidsåtgång. Projektcirkeln för detta projekt kan ses nedan (se Figur 11.) 

 

Figur 11. Projektcirkeln som projektet stödjer sig på. 

 

För att få en bra grundinformation om både tidsplanering och projektets olika delar skapades 

en projektplan (se bilaga 1). En projektplan är ett planeringsverktyg där projektets olika 

planerade delar beskrivs och sammanställs i början av projektet. I projektplanen ingick även 

ett Gant-schema med en grov tidsplanering (Timmreck Thomas C. 2003, s.152). Ett Gant-

schema är en metod för att enkelt kunna få en överblick över tidsåtgången som de olika 

delarna av ett projekt tar. Det visar även vilka delar som kommer att utföras parallellt och 

vilka delar som behöver börja efter att andra är slutförda.  

Intro / 
Infosökning 

Planering 

Krav-
specifikation / 

Samman-
ställning 

Infosökning / 
Marknads-

undersökning 

Materialtester 

Samman-
ställning 
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3.2 Marknadsundersökning 
 

För att få en bra grund till projektet utfördes en marknadsundersökning. En 

marknadsundersökning är precis som det låter, en undersökning av marknaden. Med hjälp av 

en litteraturstudie framkom bland annat information om tillgängliga material, farliga ämnen, 

additiver och återvinning.  

Utifrån litteraturstudien och studiebesök hos olika affärer har konkurrenters olika materialval 

framkommit. 

 

3.2.1 Litteraturstudie 

 

En litteraturstudie är en studie av redan utgiven litteratur. Litteraturen kan vara allt från 

böcker och artiklar till hemsidor. För att få en bra grund till ett projekt är det bra att veta vad 

som redan finns och diskuteras inom projektets angivna område. En litteraturstudie används 

ofta tidigt i ett projekt och kan antingen användas för att skapa en nulägesbeskrivning, samla 

in grundkunskap om ett specifikt område eller en blandning av dessa två. (Osvalder, Rose & 

Karlsson 2008, s. 477) 

Via U.S Food and Drug Administration, U.S. Department of Health & Human Services, 

Livsmedelsverket och svenska Kemikalieinspektionen har information om både farliga och 

livsmedelsgodkända ämnen framkommit. 

En materialöversikt samanställdes utifrån litteraturstudien innehållande olika material och 

dess egenskaper för att senare kunna jämföras mot varandra. 

 

3.3 Områdesanalys 
 

En mixer måste klara många olika påfrestningar, allt från att mixa frysta bär och is till att 

klara av att blanda varma ingredienser. Men vad exakt är det en mixer faktiskt borde klara och 

vad är bara önskvärt? För att få en bra grund och förstå mixerns användningsområde och 

problematik gjordes en områdesanalys. En områdesanalys är en sammanställning av data 

insamlat från olika datainsamlingsmetoder och kan ses som en analys av samspelet mellan 

människan och produkten. De metoder som använts är observationer, litteraturstudie och 

instruktions- och reklamationsstudier (Osvalder, Rose & Karlsson 2008, s. 470). 
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3.3.1 Observationer  

 

Observationer är en objektiv metod för att få fram information om hur en produkt används i 

verklig miljö och inte hur den är tänkt att användas. Användaren får testa produkten och 

observeras utan att processen blir påverkad. På så sätt kan beteenden som användaren själv 

inte är medveten om observeras och efteråt ifrågasättas. Observationerna kan antingen vara 

systematiska eller osystematiska. En systematisk observation har redan förutbestämda 

frågeställningar medan i en osystematisk observation antecknas allt av intresse då inget 

specifikt eftersöks. Observationer kan också vara direkta eller indirekta. Vid en direkt 

observation är observanten närvarande i samma rum och kan använda fler sinnen för att 

observera och förstå händelseförloppet. En indirekt observation kan antingen vara inspelad på 

film eller så kan observanten via en kamera sitta i ett annat rum och observera 

händelseförloppet. Det finns även deltagande observationer då observanten själv ingår i 

testgruppen (Osvalder, Rose & Karlsson 2008, s. 470).  

Både osystematiska direkta observationer och osystematiska direkta deltagande observationer 

har används för att få en bra bild av hur en mixer fungerar och används. De olika saker som 

observerats var att krossa helt frysta jordgubbar, frysta hallon och is, mixa lök, choklad och 

ost och även att tillreda smoothies.  

 

3.3.2 Områdesanalysens litteraturstudie 

 

Genom böcker, artiklar, hemsidor, forum och bloggar har bra relevant fakta angående olika 

mixrar och dess material kunnat hittas. Problem som privatpersoner har stött på har kommit 

fram och även positiva saker med olika modeller och märken. Olika recept och 

användningsområden har framkommit och även vad olika användare efterfrågar. Diskussioner 

med avseenden på material och hur användare tänker vid materialvalet i kannan har noggrant 

granskats.  

Litteraturstudien har även varit viktig vid utformningen av kravspecifikationen för att få fram 

grundkrav och önskvärda egenskaper.  

 

3.3.3 Instruktions- och reklamationsstudie 

 

För att få en bra uppfattning om vad tillverkaren tänker att produkten ska klara kan det vara 

bra att läsa instruktionsmanualen. Där finns ofta anvisningar om vad produkten klarar och vad 

som ska undvikas. På så sätt kan en grundförståelse för produkten skapas. Det kan även vara 

bra att titta närmre på reklamationer som inkommit angående produkten. Dessa visar var 

problematiken med produkten sitter och kan ge en fingervisning om vad konsumenterna 

tycker att produkten ska klara (Osvalder, Rose & Karlsson 2008, s. 476). Genom att granska 

olika instruktionsmanualer, instruktionsfilmer och reklamationsregister erhölls en god 

grundkunskap om mixrar och dess användningsområden. 
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3.4 Viktad kravspecifikation 
 

En kravspecifikation är en sammanställning över de krav och önskemål som en produkt/tjänst, 

efter genomfört projekt, ska uppfylla. De krav som ställs utgår från företagets och 

användarnas förväntningar på slutprodukten vilka sedan omvandlas till materialkrav där 

materialets egenskaper står i fokus. Kraven på slutprodukten kan vara allt från funktions, 

kvalitets och ergonomiska krav till estetiska och ekonomiska krav (Strömvall, Nilsson, 

Berggren & Jansson 1997, s. 17) (Klason & Kubát 2005, s 22). Dessa krav arbetas fram 

tillsammans med företaget eller beställaren i de fall där dessa ingår. En viktad 

kravspecifikation är ett verktyg för att kunna jämföra och gradera olika lösningar till ett 

problem.  

Kraven som ställdes upp jämfördes mot varandra för att på så sätt få fram vilken gradering 

kraven hade. Kraven ersattes med en bokstav A-N för mixerkannan och A-K för mixerkniven. 

Dessa ställdes sedan mot varandra för en jämförelse. I de fall där A var viktigare än B fick A 

2 poäng i rutan AB, de fall där A och B var lika viktiga gavs 1 poäng och där B var viktigare 

än A gavs 0 poäng. 

Tabellen fylldes med dessa poäng, se Tab. 3 och 4, och summerades sedan ihop (Johannesson, 

Persson & Pettersson 2004, s.423).  

 

Krav mixerkanna 

 

A B C D E F G H I J K L M N  + Pi ki 

Temperaturväxling 0° till 80°  A  -0 2 2 1 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 20 0,10 

Temperatur på +100°  B -2 2 0 0 0 2 2 1 1 1 1 2 1 3 14 0,07 

Temperatur på -10° C -4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 5 0,03 

Klara att tappas från 1,5 m D -1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 7 24 0,12 

Fri från BPA och Ftalater med hög molekylvikt E -1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 25 0,13 

Klara diskmedel/rengöringsmedel F -3 2 2 2 2 2 1 2 2 11 23 0,11 

Klara diskmaskin G -12 1 1 0 0 0 2 0 13 5 0,03 

Klara smält socker H -13 0 0 0 0 0 0 15 2 0,01 

Klara torkad chilli I -9 0 0 0 0 0 17 8 0,04 

Klara tomat J -8 2 0 2 2 19 17 0,09 

Klara morot K -10 0 2 2 21 15 0,08 

Reptålig L -8 2 1 23 18 0,09 

Uv-resistent M -18 0 25 7 0,04 

Vara genomskinlig N -14 27 13 0,06 

  
            

 

SUMMA 196 1,0 

Tabell 3. Kriterieviktning för mixerkanna. 

 

 



 

 

23 

 

Krav mixerkniv 

 

A B C D E F G H I J K  + Pi ki 

Klara torrvaror A -0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 1 10 0,08 

Klara att "grovhacka" B -0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 16 0,13 

Klara isbitar C -1 1 2 2 2 1 2 2 2 5 18 0,15 

Klara frysta jordgubbar D -2 2 2 2 1 2 2 2 7 18 0,15 

Klara att finmala E -5 2 2 1 2 2 1 9 14 0,12 

Klara mycket innehåll F -10 1 0 2 2 2 11 8 0,07 

Klara lite innehåll G -11 0 2 2 2 13 8 0,07 

Klara soltorkade tomater / Pesto H -4 2 2 1 15 16 0,13 

Klara soyabönor med vatten I -16 1 0 17 2 0,02 

Klara fiskfärs J -17 0 19 2 0,02 

Klara vetemjöl och vatten K -12 21 9 0,07 

            
SUMMA 121 1,0 

Tabell 4. Kriterieviktning för mixerkniv. 

 

Viktfaktorn, ki, framkom genom att varje kravs poängsumma delades med den totala 

poängsumman. Viktfaktorn delades sedan upp i en kriteriegradering, se Tab. 5. 

 

Viktfaktor Kriteriegradering 

0,00 – 0,04 1 – Onödiga krav 

0,05 – 0,09 2 – Önskvärda krav 

0,01 – 0,15 3 – Nödvändiga krav 

Tabell 5. Kriteriegradering av viktfatorn. 

 

 

Kriteriegraderingen sattes sedan in i den viktade kravspecifikationen. Två olika 

kravspecifikationer skapades utifrån områdesanalysen. En viktad kravspecifikation för 

materialvalet och en viktad kravspecifikation för mixerkniven, se Tab. 6 och 7. Då grunden 

till projektet var att få ett material som inte innehåller BPA eller andra skadliga ämnen så är 

kravet att materialet ska vara fritt från BPA och Ftalater med hög molekylvikt ett så kallat 

”skallkrav”.  Med skallkrav menas att kravet måste uppfyllas för att materialet inte ska bli 

diskvalificerat. 
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Kravspecifikation mixerkanna Viktning 

Temperaturväxling 0°C till 80°C 3 

Temperatur på +100°C  2 

Temperatur på -10°C 1 

Klara att tappas från 1,5 m 3 

Fri från BPA och Ftalater med hög molekylvikt 3* 

Klara diskmedel/rengöringsmedel 3 

Klara diskmaskin 1 

Klara smält socker 1 

Klara torkad chili 1 

Klara tomat 2 

Klara morot 2 

Reptålig 2 

Uv-resistent 1 

Vara genomskinlig 2 

Tabell 6. Viktad kravspecifikation för mixerkannan 

*Detta är ett skallkrav, de material som inte uppfyller detta diskvalificeras. 

 

 

 

Tabell 7. Viktad kravspecifikation för mixerknivens blad 

Kravspecifikation Knivblad Viktning 

Klara torrvaror 2 

Klara att ”grovhacka” 3 

Klara isbitar 3 

Klara frysta jordgubbar 3 

Klara att finmala 3 

Klara mycket innehåll 2 

Klara lite innehåll 2 

Klara soltorkade tomater/Pesto 3 

Klara sojabönor med vatten 1 

Klara fiskfärs 1 

Klara vetemjöl och vatten 2 
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3.5 Tester 
 

För att kunna analysera de olika materialen och kunna avgöra vilken längd på knivbladen som 

är optimal behövde olika tester göras. Dessa tester utformades utefter respektive områdes 

egenskaper. De olika materialtesterna beskriver hur materialens olika egenskaper testades 

medan knivtesterna jämför likheter och skillnader mellan olika längder på samma sorts 

knivblad.  

 

3.5.1 Materialtester 

 

Det finns mycket information om olika material på internet och via leverantörers hemsidor 

och för att få en bra bild av vad materialen faktiskt klarar så är det bra att simulera miljöerna 

de kommer befinna sig i. För att testa de olika materialens styrkor och svagheter behövdes 

flera olika tester. Dessa tester sattes upp utefter de förväntningar som framkom från 

områdesanalysen. Materialtesterna delades upp i Temperatur- och Uv-tålighet, 

kemikaliebeständighet och rep- och stöttålighet.  

 

3.5.1.1 Temperatur- och Uv-tålighet 

 

Materialens temperaturtålighet testades genom att ställa in dem i en frys där det var minus 10 

Celsiusgrader. Materialen förvarades sedan i frysen under natten för att bli ordentligt 

nerkylda. Efter detta togs materialen fram ett i taget och testades genom att kokande vatten 

hälldes på materialen. På så sätt testades både materialens tålighet mot temperaturväxlingar 

och även dess tålighet mot låga temperaturer.  

Ett annat temperaturtest var att baka italienska maränger där smält socker ingår i receptet, 

vilket har en temperatur av 130 Celsiusgrader, se bilaga 1 – Recept på Italiensk maräng. Om 

materialet godtog detta testades att hälla i enbart smält socker i liten mängd, då smält socker 

lätt kan hamna i direktkontakt med materialet under bakning. Även kokande vatten hälldes i 

de olika materialen för att se om de klarade av höga temperaturer.  

En mixerkanna behöver även klara av att vara ute i solen då användare tar med mixerkannor 

ut på sommaren och inte tänker på att ställa dem i skuggan. Materialens UV-beständighet 

testades genom att låta dem ligga i direkt solljus i 48 timmar. 

 

3.5.1.2 Kemikaliebeständighet 

 

Kemikalietester utfördes för att se om materialen klarade av vanliga kemikalier och andra 

starka ämnen som en mixerkanna kan komma i kontakt med. Ämnet lades på materialet som 

testas och tilläts stå i ett dygn. Först testas torkad chili vilket kan fräta och färga olika 
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material, efter det testades ättika och citronsyra vilka är vardagliga syror och till sist även 

diskmedel och andra rengöringsmedel som är vanliga vid rengöring av en mixer.  Utöver 

dessa tester testades också materialens beständighet mot att färgas. Tomater och morötter 

placerades på materialen under natten för att se om dessa färgade av sig.  

Ett annat önskemål som framkom från områdesanalysen var att materialen skulle kunna köras 

i diskmaskin. Detta testades genom att låta materialen diskas av diskmaskin 30 gånger 

vardera.  

 

3.5.1.3 Rep- och stöttålighet 

 

Reptåligheten testades genom att hälla i hårda material som används i vardagen och låta 

mixern köras med dessa i. Några vanliga hårda material som testades var farinsocker, 

grovsalt, frysta jordgubbar och isbitar. Mixern kördes sedan med innehåll i först 10 minuter 

och sedan granskades resultatet. Om ingen skillnad upptäckdes kördes mixern igång i yttligare 

20 min och granskas därefter. De olika mixerkannornas resultat jämfördes mot varandra. 

Utöver detta testades även materialens stöttålighet. De olika materialen ”tappades” från en 

höjd av 1,5 meter ner mot material som vanligen återfinns i golv i kök. 

 

3.5.2 Knivtester 

 

Mixerkniven är i dagsläget uppbyggd av fyra knivblad där två är 

korta och två är längre, se Figur 12. De längre knivbladen är i 

dagsläget 43 mm långa, se bilaga 2 – Ritning på mixerknivens blad.  

Vid tung körning kan assistentens överbelastningsskydd lösa ut. 

Detta beror, enligt Anders Hast Manager R & D Laboratory på 

Ankarsrums experimentverkstad, på att mixerknivens knivblad är 

för långa. Vid kortning av bladen kommer momentet på 

mixerkniven, enligt Anders Hast, att sjunka och 

överbelastningsskyddet kommer då inte lösa ut lika snabbt. För att 

hitta en optimal längd skapades två kortare varianter av 

mixerkniven. På den ena har det långa knivbladet kortats till 40 mm och på den andra har det 

långa knivbladet kortats till 37 mm. Det skapades 5 mixerkannor för varje längd på kniven för 

att lättare kunna jämföra olika tester mot varandra.  

De tester som de olika materialen utsattes för fungerade inte för att se mixerknivarnas 

skillnader. Det behövdes andra tester där kapaciteten hos knivarna granskades. I de fall där 

ingen metod är presenterad började testet genom att en tom kanna monterades på assistenten. 

Därefter tillsattes ämnet och mixern kördes i en minut, vilade i 30 sekunder och sedan kördes 

i en minut till. Efter detta granskades innehållet och resultatet mellan de olika knivlängderna 

jämfördes. 

 

Figur 12. Mixerkniven 



 

 

27 

 

Figur 13. Röd pesto innan blandning 

3.5.2.1 Vattentest 

 

Ett vattentest användes för att undersöka om mixerknivens längd påverkade rotationsrörelsen i 

mixerkannan. Mixerkannan fylldes till max med vatten och en droppe karamellfärg tillsattes. 

Mixern startades och roterade till dess att karamellfärgen var helt upplöst. Vattentestet filmas 

för att en jämförelse mellan de olika knivlängderna skulle vara möjlig. 

 

3.5.2.2 Uthållighet  

 

Uthållighetstestet visar hur mixern beter sig efter en tids användning. Uthållighetstestet utgick 

från en modell från Ankarsrum där mixern startas i en minut och vilar i fem minuter tills en 

effektiv drifttid på 24 timmar uppnåtts.  Detta tog totalt 144 timmar. För exakt 

arbetsinstruktion se bilaga 3 – Uthållighetsprov.  

 

3.5.2.3 Effektivitet 

 

Effektiviteten hos de olika knivlängderna testades utifrån olika 

blandningar med trög konsistens som en mixer kan ha problem 

med. Det som testades var röd pesto, fiskfärs, vatten och mjöl 

och sojabönor. Röd pesto är en blandning av chili, soltorkade 

tomater, färsk basilika, vitlök, parmesanost och olivolja, se 

Figur 13. Röd pesto är kladdigt och fastnar lätt vilket medför 

att en mixer kan ha svårt att färdigställa resultatet.  

Fiskfärs innehåller fiskfilé, margarin, potatismjöl, vetemjöl, 

ägg och grädde. Fiskfärs är en svårare blandning att göra för en mixer då mycket kraft går åt 

till att blanda ihop den tröga konsistensen.  

Sojabönor blandat med vatten bildar en trögflytande massa som ofta hamnar ”ovanför” 

mixerknivarna, samma sak kan hända med mjöl och vatten, dock har mjöl och vatten en 

kladdigare konsistens. 

 

3.5.2.4 Styrka 

 

För att undersöka om längden på knivbladen påverkade mixerns styrka och förmåga att mixa 

sönder kraftigare material testades olika hårda ämnen som är vanligt förekommande vid 

användningen av en mixer. Iskrossning behöver alla mixerkannor klara idag för att kunna 

konkurrera på marknaden. Mixerkannan fylldes till hälften med isbitar och pulskördes sedan i 

mixern i en minut. Samma procedur upprepas med hasselnötter. En annan vanlig användning 

av mixern är att göra glassliknande smoothies. Frysta bär hälldes i mixerkannan och mixades i 

40 sekunder, därefter granskades resultatet. Sedan hälldes yoghurt på och mixern fick fortsätta 

jobba tills glassmoothien var klar.  
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4. Resultat 
 

Nedan presenteras de olika resultat som framkommit av de metoder som användes under 

metoddelen. Resultaten delas in i områdesanalys, materialval inför materialtest, materialtest, 

kravspecifikation, knivtest och slutresultat.  

 

4.1 Områdesanalys 
 

Utifrån områdesanalysen olika datainsamlingsmetoder framkom användningsområden och 

reklamationer, storlek och material i en mixerkanna och konsumenters efterfrågan. 

 

4.1.1 Användningsområde och reklamationer 

 

En av grundanvändningarna av en mixer är framförallt att tillverka smoothies. Användningen 

utvecklas bland annat till att innefatta mer avancerade smoothies med exempelvis vetegräs 

och chili. En mixer används även till att mixa kryddor, nötter och frön till nötkross eller finare 

pulver, göra soppor av varma ingredienser och barnmat. För att en mixer ska passa både för 

den oregelbundne och den regelbundne användaren bör den klara både det tuffa arbetet med 

att mixa frysta jordgubbar, nötter och is samtidigt som den ska klara allt från chili och 

vetegräs till barnmat. Detta medför också att mixern bör klara ett stort temperaturspann.  

En vanlig diskussion bland privatpersoner är vilka mixrar som är mest prisvärda i respektive 

prisklass och hur lätta olika mixrar är att använda och rengöra. Från dessa 

användardiskussioner framkom problemområden kring olika mixrar. Privatpersoner skriver 

om hur deras mixer gått sönder och jämför olika märken och modeller de använt. De flesta 

mixrar som det skrivs om på internet går sönder av två olika anledningar. Antingen är 

mixerkannan gjord av glas vilken har spruckit då det blivit för stora temperaturväxlingar i 

kannan (Matklubben 2010). Ett vanligt exempel är då användaren gjort kalla smoothies och 

sen diskat kannan i varmvatten. Den andra vanliga anledningen är att kuggarna som driver 

kniven i själva mixerkannan slitits ut efter iskrossning då kuggarna eller området däromkring 

varit gjorda av plast. Då en Ankarsrum originals mixer reklameras beror det på att antingen 

mixeruttag har slirat, mixern har skurit eller att mixern har börjat läcka. En sammanställning 

kan ses i bilaga 4 – Reklamationer. 
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4.1.2 Storlek och material i en mixerkanna 

 

Efter undersökningar framkom att storleken på en mixerkanna idag varierar mellan 0,5 – 2,0 

liter, se bilaga 5 – Konkurrenter. Den vanligaste storleken är 0,7 liter. En full mixerkanna på 

0,7 liter räcker till fyra normalstora glas smoothies enligt observationer som gjorts.  

Både storlek och materialval är beroende av mixerns tilltänkta användningsområde. En mixer 

som behöver klara både varma och kalla ingredienser bör vara i plast eller metall då glas kan 

spricka vid temperaturväxlingar. Idag tillverkas de flesta mixerkannor av soda lime glass, se 

bilaga 5 – Konkurrenter. 

 

4.1.3 Konsumenters efterfrågan 

 

Från områdesanalysen framkom att privatpersoner mest är intresserade av storlek och material 

på kannan, effekt på motorn och utseendet på hela mixern. Storleken är intressant eftersom 

det finns allt från halvliters upp till tvåliterskannor. Vilken storlek som väljs beror på vad 

användaren tänkt sig använda mixern till.  

Materialvalet diskuteras flitigt då det finns forskning som både visar och motbevisar 

hälsoskadeeffekten av olika material (FDA 2013) (Livsmedelsverket 2013) (HHS.gov 2013). 

Det finns användare som föreslår en glaskanna medan andra förespråkar metall eller plast. Det 

finns en uppfattning att plast lätt kan missfärgas och repas samtidigt som det kan läcka ut 

farliga ämnen från plasten, även från plast som har klassats som livsmedelgodkänd. Glas i sin 

tur sägs kunna släppa flisor vid hård användning, ha lätt för att spricka vid 

temperaturväxlingar och även vara tung. Metallkannor däremot saknar en del av ovanstående 

nackdelar. Trots detta finns inte många mixrar med metallkannor idag, antagligen på grund av 

att innehållet inte syns. De flesta användare väljer en mixer med kanna i glas om de ska 

använda den enbart till kalla ingredienser medan användare som ska mixa varma ingredienser 

oftare väljer en mixerkanna av plast. Om detta beror på vad användaren faktiskt vill ha eller 

tillgängligheten på marknaden är svårt att säga. I flertalet fall spelar utseendet en stor roll vid 

val av mixer då den ska stå framme i köket och synas samtidigt som den ska passa in med 

resterande köksinredning. Det framkom även att många privatpersoner vill att mixerkannan 

ska vara lättdiskad och kunna köras i diskmaskin.  

Det förespråkas att en mixer ska ha så hög effekt som möjligt (Råd och rön 2007). Med högre 

effekt klarar en mixer att krossa hårdare och svårare ingredienser utan att gå sönder. 

Vanligaste effekten på en mixer idag ligger mellan 500-800 Watt. Det finns även guider som 

tar upp vad användaren bör tänka på vid köp av en mixer (Pricerunner). 
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4.2 Materialval inför materialtest 
 

För att kunna välja material till materialtest användes både materialöversikten, se bilaga 6 – 

Materialöversikt, och kravspecifikationen se 3.2 Viktad kravspecifikation.  

Material innehållande ftalater med hög molekylvikt och Bisfenol A sållades ut. Då 

kravspecifikationen visar att materialet behöver ett stort temperaturspann sållades alla 

material med en maxtemperatur under 80 grader bort.  UV-beständighet och 

kemikaliebeständighet är viktiga poster i kravspecifikationen. Material med betyget i 

materialöversikten på medel eller sämre på någon av dessa poster sållades bort. De 

kvarvarande plasterna var fenolplasten Bakelit, fluorplasten Teflon, SAN, Tritan och Soda 

lime glass.  

Bakelit är en brunaktig fenolplast med en distinkt lukt och är inte förknippad med matvaror. 

Bakelit blir även spröd med tiden, vilket medförde att detta inte var någon plast som var värd 

att testa. Teflon, Polytetrafluoreten, i sin tur är en fluorplast som ofta förknippas med höga 

temperaturer och att den är lättrepad. Teflon är dyrt och en hel mixerkanna i detta material 

skulle bli dyr och repas fort, vilket var anledningen till att inte heller denna plast testades. De 

material som då återstod för testning var SAN, Tritan och Soda lime glass. Tritan finns i 

många olika hårdheter och efter rekommendationer från plastleverantören Stefan Lundskog, 

hos Albis Plastic Scandinavia AB, valdes Tritan Tx 1501 HF. Polypropen fanns redan i 

Ankarsrum Originals egna sortiment och därför valdes denna också som testobjekt. För att ha 

en utgångspunkt att jämföra med utsattes även originalmaterialet, Polykarbonat, för samma 

tester. De material som sammanfattningsvis valdes var SAN, Tritan, Soda lime glass, PP och 

PC.  

 

4.3 Materialtest 
 

De resultat som framkom från materialtesterna presenteras under varje testkategori. Inom 

varje kategori utfördes flera olika tester med olika inriktningar men inom samma område. 

 

4.3.1 Temperatur och Uv-tålighet 

 

Temperatur och Uv-tålighet testades med flera olika tester. Alla materialen klarade italiensk 

maräng bra, då inget av materialen märkte av värmen från det smälta sockret som blandades i. 

Även små mängder rent smält socker gick bra att ha i direktkontakt mot materialen. Soda lime 

glass klarade inte temperaturväxlingstestet mellan minusgrader och kokande vatten utan att 

spricka, vilket resterande material klarade. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoreten
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Efter att materialen utsatts för direkt solljus i 48 timmar granskades de. Det enda material som 

påverkades av UV-strålning var PP, denna fick en fet hinna som gick att tvätta bort med 

diskmedel.  

4.3.2 Kemikaliebeständighet 

 

Testerna med torkad chili, ättika, citronsyra och diskmedel visar att inget av materialen 

påverkas nämnvärt av dessa ämnen. Materialet PP klarade inte av morötter då det färgade 

plasten se Figur 14, de andra materialen klarade sig bra mot färgning och kemikalier. Alla 

material klarade även att diskas i diskmaskin upprepade gånger utan att försämras. 

4.3.3 Rep- och stöttålighet 

 

Efter tester av reptålighet konstaterades att Soda lime glass, Tritan och PC var de material 

som repades minst. Materialet SAN repades lätt av farinsocker och grovsalt. Reporna som 

blev i materialet SAN syntes tydligt då plasten är genomskinlig. PP repades också väldigt lätt 

av framförallt farinsocker och grovsalt. Resultatet hos PP blev mindre synligt då plasten är vit 

och döljer repor för ögat men inte för känseln.  

Det enda material som klarade testet stöttålighet var PC och PP. Resterande material gick 

sönder vid fall från en och en halv meters höjd, se Figur 15.  

 

 

  

Figur 14. Polypropen före och efter morötter 

Figur 15. Tritan efter stöttålighetstest 
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4.3.4 Viktad kravspecifikation materialtest  

 

Under materialtestets gång sattes resultaten in i den viktade kravspecifikationen med 

utgångspunkt i kriterierangmetoden (Johannesson, Persson & Pettersson 2004, s.438). 

Materialen fick en siffra ett till fem beroende på hur väl de klarade varje moment. Dessa 

poäng summerades sedan ihop för varje lösningsförslag och en poängjämförelse mellan 

lösningsförslagen kunde då göras (Osvalder, Rose & Karlsson 2008, s. 476). Det 

lösningsförslag som fick högst poäng stämde alltså bäst överens med kraven för 

slutprodukten.  Det material som klarade sig bäst utifrån kravspecifikationen var plasten PC, 

se Tab. 8. 

 

Kravspecifikation Kannan Viktning PC PP SAN Tritan Soda lime 

glass 

Temperaturväxling 0°C till 80°C 3 5 5 5 5 1 

Temperatur på +100°C  2 5 5 5 5 5 

Temperatur på -10°C 1 5 5 5 5 5 

Klara att tappas från 1,5 m 3 5 5 2 1 1 

Fri från BPA och Ftalater med hög 

molekylvikt* 

3 1* 5 5 5 5 

Klara diskmedel/rengöringsmedel 3 5 5 5 5 5 

Klara diskmaskin 1 5 5 5 5 5 

Klara smält socker 1 5 4 4 5 5 

Klara torkad chili 1 5 2 4 5 5 

M Klara tomat 2 5 3 5 5 5 

Klara morot 2 5 1 5 5 5 

Reptålig 2 5 3 2 4 5 

Uv-resistent 1 5 2 5 5 5 

Vara genomskinlig 2 5 1   5 5 

Totalt   123* 104 108 121 111 
Tabell 8 Viktad kravspecifikation för mixerkannan med insatt resultat från tester. Högsta siffran visas i grönt. 

*Detta är ett skallkrav, de material som inte uppfyller detta diskvalificeras. 

 

4.4 Knivtest   
 

Efter både uthållighetstest, se bilaga 7 - Resultat uthållighet, och vattentest visade de tre olika 

knivlängderna inte på någon större skillnad dem emellan. Detta visar alltså att knivens längd 

inte spelar in på mixerns totala livslängd och även att rotationen i vatten blev princip 

densamma. Däremot skiljer sig resultatet markant när det gäller både effektivitet och styrka.  
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4.4.1 Effektivitet 

 

Här testades blandningar med trög konsistens och resultatet visar att längden på mixerkniven 

spelar roll. Den kniv som gav bäst resultat efter att ha blandat och finfördelat ingredienserna 

visade sig vara den långa kniven på 43 mm. Denna kniv gav minst hela bitar och fick minst 

del av blandningen som fastnade utefter mixerkannans kanter. Det visade sig också att vid 

mixning av blandningar med trög konsistens bildades ofta ett hålrum ovanför de två mindre 

mixerknivarna, 40mm respektive 37mm, vilket inte uppkom lika ofta vid mixning med 43mm 

kniv. Vid ett hålrum hamnar blandningen en bit ovanför mixerkniven vilket medför att mixern 

slutar mixa eftersom kniven helt tappar kontakt med innehållet.  

En blandning av mjöl och vatten testades för att jämföra om det fanns någon tidsskillnad 

mellan de olika knivbladens längd och tiden det tog innan överbelastningsskyddet stängde av 

maskinen. Det visade sig att alla tre knivarna fick överbelastningsskyddet att stänga av 

maskinen dock med tidsskillnad mellan dem, se tab 9. 

 

Längd på knivblad Ampere - 1 Tid - 1 Ampere - 2 Tid - 2 

43 mm 5,4 9 s 5,4 9 s 

40 mm 5,1 10 s 5,0 13 s 

37 mm 4,5 29 s 4,4 34 s 
 

Tabell 9. Tidsskillnad mellan knivblad och överbelastningsskydd där bäst tid visas i grönt. 

Denna tidsökning är inte tillräcklig för att minska originalknivens längd då resultaten i 

blandningar blev betydligt försämrad.   

 

4.4.2 Styrka 

 

Efter tester av olika hårda matprodukter visades att knivens längd inte har någon egentlig 

betydelse för kraften i en mixer. De olika knivarna klarade av att mixa hasselnötter, is och 

frysta bär men resultatet skiljde sig en del. Orsaken till detta berodde inte på kraften i 

knivarna utan på att med kortare kniv bildades ett hålrum utanför knivens räckvidd. I 

hålrummet fastnade hela bitar av ämnet, vilket i sin tur ledde till ett försämrat slutresultat. 
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4.4.3 Viktad kravspecifikation Knivblad 

 

Under knivtesternas gång sattes resultatet upp i den viktade kravspecifikationen, se Tab. 10, 

på samma sätt som för materialvalet (Johannesson, Persson & Pettersson 2004, s.438).    

 

 

  

Kravspecifikation Knivblad Viktning 43 mm 40 mm  37 mm 

Klara torrvaror 2 5 5 5 

Klara att "grovhacka" 3 5 5 3 

Klara isbitar 3 4 3 3 

Klara frysta jordgubbar 3 4 3 3 

Klara att finmala 3 5 5 5 

Klara mycket innehåll 2 4 3 3 

Klara lite innehåll 2 4 4 3 

Klara soltorkade tomater/Pesto 3 5 4 4 

Klara sojabönor med vatten 1 2 2 2 

Klara fiskfärs 1 3 3 2 

Klara vetemjöl och vatten 2 1 2 3 

Totalt  102 93 86 

Tabell 10 Viktad kravspecifikation för längden på mixerknivens blad med insatt resultat från tester. 

Högst siffra visas i grönt. 
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4.5 Slutgiltigt resultat 
 

Nedan följer en sammanställning av alla resultat som framkommit under projektets gång. 

 

4.5.1 Materialval 

 

Vid val av nya material är det bra att undersöka vilka additiver som ingår, noggrant granska 

att inte farliga ämnen finns i materialet, undersöka vad olika länder har för lagar och normer 

av materialen och även sätta sig in i vilka diskussioner som pågår kring de olika ämnena. 

Även om ett ämne inte är reglerat eller klassat som farlig kan diskussioner på internet påverka 

vad privatpersoner köper. Det är även bra att begrunda vilka pigment som är tilltänkta, då 

vissa färger symboliserar olika saker i olika länder. En annan viktig aspekt att undersöka är 

vad privatpersoner faktiskt använder en mixer till, då det är viktigt att leva upp till deras 

förväntningar om vad den ska klara. För att kunna hålla sig långt fram på marknaden behöver 

dessa förväntningar uppfyllas. Från områdesanalysen framkom att en mixerkanna bör klara 

allt från att krossa is till stora temperaturväxlingar samtidigt som den bör  vara lättdiskad och 

hållbar. Utifrån dessa förväntningar sattes testerna upp som jämförde de olika materialen.  

PC, som är den plast som finns i mixerkannan idag, klarade alla tester med bäst resultat. Den 

har länge klassats som en av de bästa plasterna inom kategorin köksprodukter. Men eftersom 

det numera framkommit att Bisfenol A kan vara giftigt så är PC inte längre ett alternativ.  

PP, som redan fanns i Ankarsrum Originals tillbehör, klarade de flesta av testerna. De tester 

som den inte klarade var kemikaliebeständighet då plasten färgades orange av morötter och 

färgen gick inte att få bort, och reptålighet, där plasten fick mycket repor som dock inte syntes 

på grund av dess vita färg. Plasten i sig är även mjuk vilket medför problem vid bland annat 

iskrossning. Detta tillsammans med att PP inte är genomskinlig utan vit gör att denna plast 

inte är något alternativ till mixerkannan.  

Plasten SAN är en hård genomskinlig plast som finns i många olika köksredskap idag. Plasten 

klarade de flesta testerna men inte rep och stöttålighet då dess yta lätt repades och kannan 

gick i kras av att tappas från en och en halv meters höjd. SAN-plasten innehåller även styren 

vilket diskuteras mycket runt om i världen som ett farligt material. Forskning visar att styren 

inte är farligt i de små mängder som finns i mat (Toxicology Mechanisms and Methods 2009). 

Eftersom styren diskuteras riskerar det att påverka konsumenterna vid köp av plast som 

innehåller styren. På grund av allt detta så är inte heller SANplast något alternativ till 

mixerkannan.  

Soda lime glass klarade testerna kemikaliebeständighet, reptålighet, UV-beständighet och 

olika temperaturer bra. Men den klarade varken temperaturväxlingar eller stöttålighet då den 

gick sönder. En glaskanna är tung i sig själv och med mat i sig blir den ännu tyngre och 

klumpig att använda, vilket medför att detta material går bort. 
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Efter utvärdering har det visat sig att Tritan är den plast som bäst lämpar sig för en 

mixerkanna. Detta för att den inte innehåller Bisfenol A, Ftalater med låg molekylvikt eller 

styren. Den är även livsmedelsgodkänd av U.S. Food and drug administation.  

Tritan har efter tester bekräftats ha bra kemikaliebeständighet, klara temperaturväxlingar, 

klara höga och låga temperaturer och även ha bra reptålighet. Tritan klarade inte 

stöttålighetstestet, att tappas från en och en halv meters höjd. Enligt leverantör Stefan 

Lundskog hos Albis Plastic Scandinavia AB ska Tritan klara ett fall från en och en halv 

meters höjd. Trots stöttålighetstestet var Tritan det material som klarade testerna bäst.  En 

annan faktor vid materialval är återvinning. Tritan är återvinningsbart enligt återvinningskod 

7, vilket medför att materialet kan återvinnas till framförallt plastvirke.  

 

1.1.1 Knivbladen 

 

Efter styrke- och effektivitetstesten konstaterades att längden på knivbladen har stor betydelse 

för resultatet vid mixning. Den längsta kniven, 43mm, har det bästa mixerresultatet då den får 

med innehållet längst ut mot kanterna i mixerkannan. 

Hos mixerkannorna med de kortade knivbladen, 40 mm respektive 37 mm, blev konsistensen 

sämre i slutresultatet. Detta på grund av att stora bitar av innehållet fastnade mellan knivens 

spets och mixerkannans kant. Med de två mindre knivarna bildades det även vakuum-hål 

ovanför mixerkniven vilket medförde att mixern helt slutade mixa innehållet.  

De problem som varit med att överbelastningsskyddet stängt av maskinen minskade inte 

nämnvärt vid kortning av mixerkniven. Oavsett längd slår överbelastningsskyddet av. Det tar 

dock något längre tid vid de kortare knivlängderna. Denna tidsvinst är inte tillräcklig för att 

överse det försämrade mixningsresultatet. Undersökningen visar att originalmixerkniven på 

43 mm ej kan minskas för att uppnå ett bättre slutresultat.  
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5. Diskussion  
 
 
Det kan vara bra att få en bild av hur personen som utfört studien har tänkt och även har tolkat 

de olika fakta och resultat som framkommit. Det är även bra att veta om personen i fråga 

skulle ändrat något i tillvägagångssättet om studien utförts på nytt. I diskussionen diskuteras 

de fakta som framkommit. Även tillvägagångssätt, svårigheter, relevans och hur resultaten har 

tolkats diskuteras.   
 

5.1 Projektet som helhet 
 

Här nedan diskuteras projektet som helhet utifrån olika faktorer såsom relevans, utveckling 

och arbetsmiljö. 

  

5.1.1 Relevans 

 

Projektet som helhet har stor betydelse för företaget då brister i det tänkta materialet 

framkommit som bör åtgärdas innan produkten når marknaden. Detta har då även inneburit att 

användarna kommer erhålla en bättre produkt som inte går sönder lika lätt och färre 

reklamationer kommer lämnas in till företaget. Inom företaget har materialtesterna också visat 

att det är nödvändigt med tester av prototyper vid materialbyte innan det nya materialet 

ersätter det gamla.   

Projektet kan även komma att ha betydelse för leverantören till Ankarsrum som föreslagit 

materialet och även till grundtillverkaren då denna sort av materialet inte verkar fått de 

egenskaper de tänkt. Detta kan medföra att de ändrar materialet och på så sätt kan projektet 

även spela roll för samhället då materialet ändras innan det når andra delar av marknaden. 

Mitt projekt stödjer samhällets inställning att Tritan är ett bra material som antagligen 

kommer ta över stora delar av marknadens köksprodukter som idag består av polykarbonat.  

Eftersom detta projekt riktar sig till ett specifikt företag med specifika ändamål och är 

utformat efter detta, så är den vetenskapliga relevansen låg. För att kunna klassas som 

relevant för vetenskapen behövs mer generella tester av materialen och knivarna samt mer 

identiskt framställda prototyper.   

Samtidigt kan säjas att jag inte hittat några vetenskapliga studier inom detta specifika område, 

vilket leder till att mitt projekt kan vara en bra grund att fortsätta utifrån med nya tester och 

andra material.  
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5.1.2 Utveckling  

 

Då material som haft dålig livslängd sållats bort under projektets gång så bidrar projektet med 

ekologisk och ekonomisk utveckling då produkten i detta material får ett långt livsspann och 

inte bidrar till ”slit och släng” samhället. Däremot så kan inte materialet återvinnas till en ny 

kanna då materialet har återvinningskod 7 vilket medför att många olika material blandas vid 

återvinning vilket i sin tur medför att specifika egenskaper som efterstävas inte alltid kan 

uppnås. Det kan heller inte helt styras vilka kemikalier som plasten kommer innehålla efter 

återvinning och därför återvinns dessa plaster till bland annat plastvirke.  

Projektet bidrar inte till att uppfylla samhällets mål om social hållbar utveckling då en 

mixerkanna inte uppfyller något grundläggande mänskligt behov utan bara underlättar vid 

förberedning av mat.  

 

5.1.3 Personlig utveckling och egna tankar 

 

Under projektet har jag vidareutvecklat mina förmågor att planera och strukturera projekt och 

dess olika delar samtidigt som jag fått planera om då tidsåtgången inte helt stämt med den 

tänkta tidsplaneringen. Vissa saker har tagit längre tid medans andra saker har tagit kortare 

tid. Jag har även kommit ut till ett företag och sett hur de arbetar med produktutveckling. Jag 

har insett vikten av att dokumentera tester både med bild och text, då det i efterhand visar sig 

vilka bilder som faktiskt skulle vara användbara för rapport och presentation samt texter som 

noga förklarar händelseförloppet.  

Om jag skulle göra om projektet idag skulle jag från början försöka planera upp hela projektet 

mer ingående för att optimera min tid då en del tid har gått åt till att fundera ut vad jag ska 

göra härnäst. Jag skulle redan från början av projektet sett till att få mer kontakt och konkreta 

förslag av min handledare och även tagit kontakt med examinatorn för att få reda på exakt 

vilka kriterier som gällde för projektet.  

 

5.1.4 Arbetsmiljö 

 

Oavsett vilket val av de material som användes vid testerna av materialval till mixerkannan, 

skulle Ankarsrums arbetsmiljö inte påverkas. Detta på grund av att de får mixerkannans olika 

komponenter levererade från underleverantörer och enbart sätter ihop dessa komponenter till 

färdiga mixerkannor. Om vi diskuterar enbart de olika plasterna och dess innehåll skulle 

underleverantörens arbetsmiljö ej heller påverkas då de får plasten i form av stora tunnor med 

små plastkulor i. Plastkulorna hälls sedan ned i formsprutningsmaskiner. Dessa maskiner 

anpassas efter plastens egenskaper såsom smälttider, insprutningstider och avkylningstider, 

därför kommer heller inte underleverantörens arbetsmiljö ändras nämnvärt.  
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5.1.5 Jämförelse mellan två studier 

 

Studien mellan PC och Tritan går inte riktigt att jämföra rakt av med min studie då PC och 

Tritan-studien studerar hur ämnen migrerar från plasterna, medans min studie riktar sig mer 

till att jämföra hållfasthet och yttre faktorer. Det som däremot kan sägas är, att för att jämföra 

migration från plaster finns flertalet olika tester gjorda sen innan, samt olika kvalitetssäkrade 

tester som beskriver tillvägagångssätt. Detta medför att denna studies tillvägagångsätt har en 

hög trovärdighet eftersom de använt sig av redan kvalitetssäkrade tillvägagångssätt och kan 

därför jämföras mot andra tester inom samma ämne. Då min studie riktar sig till yttre faktorer 

som kan påverka en mixerkanna så har jag inte hittat några kvalitetssäkrade tester utan fått 

skapa mina tester från grunden med hjälp från Ankarsrum Assistents experimentvärkstad. 

Detta har då lett till att trovärdigheten inte är lika hög och mina tester är på grund av detta 

även svårare att jämföra med andras tester.   

PC och Tritanstudien anser jag ha en trovärdighet på medelnivå. Den har en hög trovärdighet 

utifrån dess tester och tillvägagångssätt. Men eftersom de enbart använder en behållare av PC 

och fem olika Tritanbehållare anser jag att det drar ner trovärdigheten då olika behållare kan 

avge olika mängd migrerade ämnen. För att öka trovärdigheten anser jag att flera olika 

behållare av framförallt PC borde varit utsatta för testerna.  

 

5.2 Projektets olika delar 
 

Nedan diskuteras enskilda delar av projektet. 

 

5.2.1 Områdesanalysen 

 

De resultat som framkommit under projektets gång kan tolkas på flera olika sett. Dels kan 

sägas att eftersom mycket av informationen till områdesanalysen framkom från internet, så 

har antagligen bara en del av alla privatpersoner som upplever problem med mixerkannor 

kommit till tals. Intervjuer eller blanketter kunde ha varit ett bra komplement till 

områdesanalysen för att få in flera olika åsikter från privatpersoner och på så sätt kunnat 

stärka resultaten från områdesanalysen ännu mer eller fått ett förändrat resultat. Däremot har 

både observationerna och instruktions- och reklamationsstudierna stärkt de åsikter som 

framkommit på internet angående hur en mixer går sönder och vad de förväntas klara. Det har 

framkommit forskning om farliga ämnen såsom Bisfenol A, Ftalater och Styren (läs mer 

under 2.3 Farliga ämnen) vilket medför att privatpersoner helst undviker dessa ämnen när det 

gäller närkontakt med mat. Det pågår även flertalet diskussioner om tillsatser som också har 

sin grund i forskning (läs mer under 2.2 Additiver). Dessa diskussioner påverkar många 

konsumenter då privatpersoner ofta går in på internet för att läsa recensioner innan de köper 

en dyrare produkt.  
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5.2.2 Materiallista 

 

När det gäller materiallistan som är utgångspunkten för materialvalen har det varit svårt att 

veta vilken information som stämmer. Olika leverantörer skriver olika siffror på deras 

hemsida om samma material, antagligen för att sammansättningen är aningen annorlunda. Så 

för att få ett rimligt resultat användes det värde som hittades på flest olika hemsidor, för att på 

så sätt få ett så korrekt värde som möjligt.   

 

5.2.3 Materialtester 

 

Angående den studie av material som gjorts kan resultatet diskuteras då materialen varit i 

olika former mot varandra då det var de kannor som det fanns tillgång till i rätt material. 

Själva formen i sig borde inte spelat någon roll för själva testerna, då de bygger på 

materialtester och inte funktionstester. Alltså att materialet blivit utsatt för kyla, värme etc. 

och inte för funktionstester. Däremot eftersom materialen och dess form är olika mot varandra 

och tillverkade av olika företag kan vissa tester ha gett ett mindre korrekt resultat. Däremot så 

anser jag att materialtesterna har gett ett bra resultat och en fingervisning i vilken riktning 

företaget bör gå.  

 

5.2.4 Knivtester 

 

De knivtester som gjorts har en bra grund i Ankarsrums egna tester samtidigt följer nya banor. 

Testerna gjordes med identiska mixerkannor men med olika knivlängd vilket har gjort att det 

bara var kniven som byttes ut utan att några andra parametrar ändrades. För att yttligare 

säkerställa att inget skiljde kannorna åt byttes kannor med knivar kontinuerligt vilket 

medförde att nya kannor och knivar testades, dock i samma längder. Detta medför att 

resultaten från knivtesterna borde vara bra och exakta. Resultatet från knivtesterna borde 

kunna förbättras med en omdesign utav mixerkniven där hänsyn och vikt bör läggas vid 

problemen med överbelastningsskydd, vacuumhål och att förbättra resultatet. Ett tillbehör 

som skulle kunna lösa problemet med ett vacuumhål är att använda en ”stomp” där 

användaren för hand kan trycka ner ämnet i mixerkannan mot mixerkniven.  
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6. Slutsats 
 

Syftet med projektet var framförallt att välja ett lämpligt material som ersättning till 

Polykarbonat i Ankarsrum Assistents mixerkanna, då Polykarbonat innehåller Bisfenol A. 

Genom flertalet undersökningar och tester har det framkommit att det material som bäst 

lämpar sig att efterträda Polykarbonat är copolyestern Tritan. Tritan har flertalet likartade 

egenskaper som Polykarbonat men innehåller inte Bisfenol A. Tritan finns i många olika 

varianter med likartade egenskaper som är anpassade för specifika behov. Efter samtal med 

plastleverantören Stefan Lundskog framkom att Tritan Tx 1501 HF var att föredra. Men efter 

tester har den visat sig inte klara stöttålighetstestet vilket plasten, enligt Stefan Lundskog, 

borde klara. 

Det andra syftet med projektet var att se om det gick att korta knivbladen i mixerkannan för 

att undvika överbelastning vid kraftigt motstånd. Efter tester av knivblad i tre olika längder 

konstaterades att det blir en liten skillnad på belastningen och därmed längre tid innan 

överbelastningsskyddet slår av maskinen. Denna tidsvinst är dock inte tillräckligt stor för att 

överväga det försämrade mixningsresultat som blir vid kortning av knivbladen.  
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7. Rekommendation 
 

Min rekommendation till Ankarsrum Assistent angående material är att byta material till 

Tritan Tx 1501 HF. Men för att detta byta ska vara möjligt måste Ankarsrum först ta reda på 

varför plasten inte klarade att tappas från en och en halv meters höjd vilket den, enligt 

leverantör Stefan Lundskog, ska göra. Om detta inte går att få ordning på anser jag att en 

annan Tritansort bör övervägas då de har likartade egenskaper men bättre stöttålighet. 

Angående mixerknivarnas längd anser jag att en kortning av bladen inte bör utföras då det 

försämrar mixningsresultatet markant. Jag anser däremot att en redesign av mixerkniven 

behöver göras för att på så sätt ta bort överbelastningsrisken och de vacuumhål som bildas. 

Om däremot en omdesign av mixerkniven inte är möjlig anser jag att en så kallad ”stomp” 

kan vara ett bra alternativ för att få bort vacuumhålet ovanför mixerkniven. Med den kan 

användaren själv trycka ner innehållet mot mixerkniven och på så sätt förbättra 

mixningsresultatet. 
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Bakgrund 

Utanför Västervik i Ankarsrum ligger företaget Ankarsrum Assistent AB. Ankarsrum 

uppdaterar just nu tillbehören till sin köksassistent och jag har fått i uppdrag att titta närmre på 

vilka material deras mixerkanna skulle kunna bestå av och även vilken längd på 

mixerknivarna som skulle vara optimal. Det finns många olika mixrar ute på marknaden i 

flera olika material, allt från de billiga i plast till mellansegmentet som ofta består av glas och 

upp till de riktigt lyxiga som består av en exklusiv och mer hållbar plast.  

Projektets mål 

Projektets mål är att ta fram en rekomendation till Ankarsrum Assistent angående materialval 

på deras mixerkanna och även på längden till skärbladen i mixerkannan. 

En områdesanalys kommer tas fram där problematiken med en mixer kommer belysas. Detta 

för att få en bra bild av vilka påfrestningar en mixer utsätts för.  

Omfattning 

Projektet kommer fortgår i 20 veckor och omfatta framförallt informationsinsamling, 

marknadsundersökningar och materialtester.  

Avgränsning 

 Ingen fördjupning inom tillverkningsmetod 

 Ingen fördjupning inom tillverkningskostnad eller materialkostnad 

 Inga nya material till knivarna 

 Motorn och drivkomponenterna kommer inte ingå 

 Infästningen till mixerkannan kommer inte ses över  

 Ljudvolym ingår inte 

Avvikelser 

Rapporter om hur projektet fortlöper kommer skickas till handledare Dennis Pettersson och 

diskussion med Linus Palm kommer ske fortlöpande. Avvikelser från tidsplanen kommer 

diskuteras vid dessa tillfällen. 

Beroenden 

Nej, projektet påverkas inte av utomstående projekt eller arbeten. 
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Leveranser och Dokumentation 

En skriftlig rapport på svenska kommer lämnas till dels Linus Palm på Ankarsrum assistent, 

handledare Dennis Pettersson och examinator Åsa Wikberg-Nilsson. Även en muntlig 

presentation kommer ske vid Luleå tekniska universitet.   

Genomförande 

Del 1: Områdesanalys 

Genom undersökningar på internetforum och receptsidor kommer information 

fram om vad en mixer oftast används till, vad de förväntas klara och hur mixrar 

oftast går sönder. Kontakt med reklamationsansvarige på Ankarsrum kommer ge 

en bild av hur just Ankarsrums mixer oftast går sönder och kontakt med 

distributörer förväntas ge en inblick i vad kunden ofta efterfrågar. Utifrån denna 

information kommer frågeställningar och antaganden fram som kommer 

omarbetas till förutsättningar för en bra mixer. Förutsättningarna kommer 

sammanställas i en kravspecifikation. Dessa krav kommer sedan viktas för att 

senare i projektet kunna vara ett hjälpmedel till val av material och längd på 

knivbladen.  

Del 2: Materialundersökning 

Utifrån leverantörer och internetundersökningar kommer olika materialförslag 

på både nya och äldre material att framkomma. Undersökningen kommer även 

inkludera en granskning av livsmedelverkets och enviromental protection 

agencys (EPA) riktlinjer.  

Del 3: Materialtester 

Utifrån marknadsundersökningen och kravspecifikationen kommer 2-4 material 

att väljas ut för materialtester. Materialtesterna kommer arbetas fram under både 

marknadsundersökningen och materialundersökningen vilka sedan sammanställs 

i början av testfasen.  Materialen ska testas genom flera olika vardagliga och 

mer extrema problem för att se om något är bättre än de andra.  

Knivbladen kommer också testas genom jämförelser mellan olika längder på 

dessa för att se om en specifik längd ger bättre resultat jämfört med en annan 

längd.Testerna kommer dokumenteras med hjälp av bilder och skrift.  

Del 4: Sammanställning 

Efter materialtesterna kommer all fakta sammanställas med hjälp av diagram, tabeller och 

bilder. Vilka sedan kommer jämföras och ett resultat kommer formas.  
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Samverkan 

Kontakt kommer tas med Ankarsrum distributörer för att få en bild över vad användare 

efterfrågar och köper. Kontakt kommer även tas med Ankarsrums leverantörer för att få en 

uppfattning om vilka material som finns att tillgå och vad de rekommenderar.   

Kommunikation 

Kommunikationen med Linus Palm kommer ske framförallt via möten  och med handledare 

Dennis Pettersson via mail och telefon. Telefonkontakt kommer vara huvudvägen till 

leverantörer och distributörer. 
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Recept på Italiensk maräng 
 

Ingredienser  

2 1/2 dl socker 

0.75 dl vatten 

3 äggvitor 

1 msk socker  

Gör så här 

Vispa äggvitan och den lilla mängden socker till ett fast skum. 

Koka sen upp den andra mängden socker och vattnet till 120 grader. Det ska ha kokat ett tag 

men inte blivit brunt. (Har det hunnit blivit brunt är det bara att slänga och koka ny) 

 

Häll i socker koket i äggviteskumet under omrörning, se till att inte hälla på vispen (då stänker 

det åt alla kanter och det gör ont!). Var gärna två, då det annars lätt händer en olycka. 

Vispa tills marängen har svalnat.  

Spritsa eller bred ut den, bränn av med en gasolbrännare.  

 

Använd den direkt eller frys in den, den funkar tyvärr inte så bra att spritsa om man låter den 

stå i kylen en dag, men har man den färdig utspritsad eller i frysen och tar fram funkar den 

utmärkt.  
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Märke Produkt Modell Material Kapacitet 

(l) 

Effekt 

(W) 

Pris  

(kr) 

Ankarssrum Assistent Mixer PC 1,7  800 499 

Kitchen aid Fristående KSB580NK PC 1.68  ― 1168 

Kitchen aid Fristående KSB755CA Glas 0.72  ― 1103 

Kitchen aid Fristående KSB565ER Glas 1.44  ― 843 

Bosch Fristående MMB2001   Glas 1,75  600 1 199 

Bosch Fristående MMB11B2  Glas 1,75  500 899 

Bosch Fristående MMB1001  Plast 2,0  500 799 

Bosch Matberedare MUZ5MX1 Plast 1,25 900 668 

Bosch Köksmaskin 701104 Glas ― 900 423 

Bosch Köksmaskin MUZ8MX2 Glas 1,75 1600 936 

OBH Nordica Köksmaskin 6682 Glas  1,4  1200 349 

OBH Nordica Fristående 7782 Glas 1,5  1000 995 

OBH Nordica Fristående 7751 Glas 0,8  300 349 

Philips Fristående HR2094 Glas  1,5  750 631 

Philips Fristående HR2074 Glas 2,0  600 779 

Philips Fristående HR2870 SAN 0,6  250 420 

Philips Fristående HR2084 Glas 2,0  650 830 

Philips Fristående HR2020 Plast 1,75  400 485 

Philips Matberedare HR7762 Plast 1,75  750 ― 

Philips Matberedare HR7771 SAN 1,5  700 ― 

Kenwood Fristående BLX54 Glas  1,6  800 1 385 

Kenwood Fristående SB055 Plast 0,5  300 279 

Kenwood Fristående BL745 Glas 1,5  550 1 060 

Kenwood Fristående BL760 Glas 1,6  800 1 775 



Bilaga 6 (1/1) 

Konkurenter 

 

 

 

Konkurenter 
 

 

 

 

 

Vitamix Fristående TNC 5200 Tritan 2  1.200  6 495 

Blendtec Fristående HP3A Tritan 1,9  1.560 5 450 
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Förkortning  plaster 
Innehåller 

BPA 

Innehåller 

Ftalater 

Innehåller 

Styren 

Återvinnings

nummer 

ABS Akrylnitril-Butadien-Styren     ja 7 

ASA Acrylic-styrene-acrylonitrile       7 

CA / CAB / CAP / CN Cellulosaplaster       7 

EP Epoxies Ja     7 

EVA Ethylene Vinyl Acetate      ja 7 

HDPE Highdensity polyeten       2 

LDPE Lowdensity polyeten       4 

PA / Nylon Polyamid       7 

PB / PBT Polybutene       7 

PC Polykarbonat Ja     7 

PEI (Ultem) Polyethermide       7 

PF (Bakelit) Fenolformaldehyd       7 

PES (Polyester) Polyethersulfone   Ja   7 

PET / PETP Polyetentereftalat   Ja   1 

PLA Polylaktid       7 

PMMA 

(Plexiglas/Acryl) Polymetylmetakrylat 
      7 

POM (Acetal) Polyoximetylen       7 

PP / PPO / PPS Polypropen       5 

PS / EPS Polystyren     Ja 6 

PTFE (Teflon) / FEP  Fluorplast       7 

PU / PUR Polyuretan       7 

PVC Polyvinylklorid 

(flexible 

PVC) 
Ja   3 

PVdC (Saran) Vinylidenkloridplast       7 

SAN Styrene acrylonitrile resin      Ja 7 

Tritan Gx 100 Copolyester Nej     7 

Tritan Fx 200 Copolyester Nej     7 

Tritan Ex 401 Copolyester Nej     7 

Tritan TX 1501 HF Copolyester Nej     7 

            

  Glas         

Pyrex / Duran Soda-Lime glass Nej Nej Nej   

  Toughened (tempered) glass Nej Nej Nej   

Pyrex / Duran Borosilicate glass Nej Nej Nej   
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Förkortning  UV-resistent 
Kemikalie- 
resistent 

Smält 
temp 

Max 
temp 

Min 
temp 

Draghåll 
fasthet (TS) Hårdhet 

ABS Dålig Medel 105⁰ 80⁰ - 20⁰  4300 psi  R110 

ASA Utmärkt Bra 105⁰ 84⁰ - 20⁰  5600 psi R 82 

CA / CAB / CAP / CN Bra Bra 80⁰ 52⁰ 0⁰  2490 psi R 26 

EP   Bra         R M100 

EVA Bra Bra 70⁰ 55⁰ - 70⁰ 7300 psi R 26 

HDPE Dålig Bra 130⁰ 120⁰ - 100⁰ 4550 psi SD65 

LDPE Dålig Bra 120⁰ 80⁰ - 50⁰ 1700 psi SD55 

PA / Nylon Bra Medel 216⁰ 99⁰ - 70⁰ 5800 psi R 92 

PB / PBT Dålig Bra 124⁰ 95⁰ -18⁰ 1690 psi R M70 

PC Bra Bra 149⁰ 121⁰ - 40⁰ 10 000 psi R 75 

PEI (Ultem) Bra Medel 215⁰ 171⁰ - 20⁰  16 600 psi R 125 

PF (Bakelit) Utmärkt Bra 170⁰ 150⁰ ― 6900 psi R E54 

PES (Polyester) Bra Bra 210⁰ 180⁰ ― 5710 psi R 70 

PET / PETP Bra Medel 254⁰ 110⁰ - 40⁰ 1150 psi R 117 

PLA Bra Dålig 157⁰ 55⁰ - 40⁰ 7080 psi R 83 

PMMA (Plexiglas/Acryl) Bra Medel 100⁰ 90⁰ - 60⁰ 7000 psi R 120 

POM (Acetal) Dålig Medel 165⁰ 130⁰ - 30⁰ 8800 psi R 107 

PP / PPO / PPS Dålig Bra 170⁰ 135⁰ 0⁰ 4500 psi R 95 

PS / EPS Dålig Medel / Bra 240⁰ 82⁰ -50⁰ 2901 psi R 72 

PTFE (Teflon) / FEP  Utmärkt Utmärkt 330⁰ 300⁰ - 200⁰ 6240 psi R 58 

PU / PUR Dålig Medel 149⁰ 129⁰ -210⁰ 1260 psi R C62 

PVC Bra Medel 80⁰ 70⁰ - 25⁰ 6500 psi R 105 

PVdC (Saran) Medel Bra 202⁰ 80⁰ -17⁰ 5004 psi R 55 

SAN Bra Bra 105⁰ 90⁰ -20⁰ 10153 psi R 81 

Tritan Gx 100 ― ― 110⁰ 90⁰ -30⁰ 6672 psi R 114 

Tritan Fx 200 ― Bra 119⁰ ― -30⁰ 8300 psi ― 

Tritan Ex 401 ― Bra ― 92⁰ -40⁰ 7700 psi R 115 

Tritan TX 1501 HF Bra Bra ― 94⁰ ― 7500 psi R 111 

                

                

Pyrex / Duran     573⁰ 300⁰   4700 psi   

        300⁰   25300 psi   

Pyrex / Duran     525⁰ 500⁰ -40⁰     
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Förkortning  Färg Används till / kommentarer 

ABS Mjölkvit / ljusbrun Mobilskal, bilintriör 

ASA Ogenomskinlig   

CA / CAB / CAP / CN   Tandborste,verktygshandtag, genomskinliga överdrag, reflektorer 

EP Glasliknande Elektriska komponenter, flygplan, pacemaker 

EVA Genomskinlig Gummiaktig, tuber, handtagsgrepp 

HDPE Genomskinlig Behållare, hushållsartiklar, förpackningsfilm 

LDPE Genomskinlig Säckar, mjuka plastflaskor, plastpåsar 

PA / Nylon   kläder, fibrer, fiskelinor 

PB / PBT Färgad Lättöppnade paket, rör 

PC Glasliknande Cd-skivor, glasögon, trafiklampor, kravallsköldar, köksbehållare 

PEI (Ultem)   Flygplan, elektronik, plastfilm 

PF (Bakelit) Brun Blir sprött med tiden 

PES (Polyester)   Tyger  

PET / PETP   Pet-flaskor, burkar 

PLA     

PMMA (Plexiglas/Acryl) Glasliknande Baklyktor, Linser, elektriska isolatorer 

POM (Acetal) Vit, lätt att måla Kugghjul, gångjärn, gitarrplektrum 

PP / PPO / PPS Genomskinlig Metbehållare, förpackningar, textil, hårtorkar 

PS / EPS Vit / genomskinlig Livsmedelsförpackningar, yoghurtförpackningar, plastbestick 

PTFE (Teflon) / FEP  Ogenomskinlig Teflonpannor, packetering, laborations 

PU / PUR   Läggeringar på kläder och textiler "vattentätt men andas" 

PVC   Pvc-rör (avloppsrör, vattenrör etc), vinylskivor,  

PVdC (Saran)   Trädgårdsmöbler, tejp, rengöringsdukar, förpackningsplast  

SAN Glasliknande Köksskålar, tillbringare  

Tritan Gx 100 Glasliknande   

Tritan Fx 200 Glasliknande certified to NSF/ANSI Standard 51 for Food Equipment Materials 

Tritan Ex 401 Glasliknande 
EX401 copolyester may be used in repeated use food contact FDA 
regulations. 

Tritan TX 1501 HF Glasliknande   

      

      

Pyrex / Duran     

      

Pyrex / Duran   it doesn't break when changing temperature quickly 
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Verifierande provning Bilaga 1:6 

TEST- & PROVNINGSÄRENDE 

 

Tjänsteställe/Utfärdare-Dept./Issuer Sign. Utskrivet av-Printed by Sparat som-Filed as Sida-Page 

RL/Michael Johansson michael johansson  i (85) 
Distribution:  Ark.tid-Filed Sparat-Saved Utskrivet-Printed Reg. nr.-Reg. no. Utg.-Issue 

Till beställaren för vidare distribution. 10 2014-04-02 2014-04-02  1 
 

 

Ärende: 

Långprov Mixer. 
Produkt namn. Annan dokument referens. Registrerings nr.  

Mixer - TP20130075 
Test / Provnings resultat bedöms ej. -- Test / Provnings resultat godkänt. 1st-G- Test /Provnings resultat underkänt.  1st-U- 

 
Beställarens formulär. 

1. Avd./Beställare. 2. Annan referens för provobjekten. 3. P-Omr. 4. Ant. Prov obj. 

Linus Palm - PMA 2 
5. Prototyp Nr. 6. Prod./Art. Nr. 7. Projekt Nr 

- - - 
8. Avsikt / Syfte med proven. 

Kontroll av ny knivlängd. 
9. Beskrivning av provobjekten. 

Mixer nr -1 har en knivradie på 37 mm och mixer nr -2 har en knivradie på 40 mm. 

Dagens knivradie är 43 mm. 
10. Acceptanskriterier och specifikationer. 

24h effektiv driftstid. 
11. Test & Provningsrutiner eller provningsförfarande. 

1 minuts drift följt av 5 minuter vila, detta upprepas tills 24h effektiv drifttid(144h totaltid) uppnås. 

Mixer fylls med 0.4 liter 86%-ig glycerolblandning. 
12. Övriga noteringar. 

- 
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Sammanfattning. 

TESTRESULTAT Nr -1 (37mm radie på kniv) 

 Obelastad N30 Belastad N30 

Prestanda: Datum: Volt: Ampere: Ineffekt: Varvtal: Ampere: Ineffekt: Varvtal: 

Före prov: 2013-06-26 230 1.20 190 15075 2.00 415 - 

Efter prov 2013-07-03 230 1.10 180 15120 1.80 370 - 

 

Prov avbröts efter 24h effektiv driftstid. 

Inget läckage under eller vid täthetsprov efter långprov. 

Prov utan anmärkning.    Felkod: {OK} 

 

TESTRESULTAT Nr -2 (40mm radie på kniv) 

 Obelastad N30 Belastad N30 

Prestanda: Datum: Volt: Ampere: Ineffekt: Varvtal: Ampere: Ineffekt: Varvtal: 

Före prov: 2013-06-26 230 1.15 185 15005 2.25 470 - 

Efter prov 2013-07-03 230 1.05 165 14725 2.05 430 - 

 

Prov avbröts efter 24h effektiv driftstid. 

Litet läckage under långprov och stort läckage vid täthetsprov efter långprov. Det finns en 

spricka i bägaren vid lagerhuset. Visst slitage på mixerns medbringare, vitt pulver vid 

maskinens medbringare. 

Övrigt utan anmärkning.     Felkod: 

{LK} 

Bättre fart på vätskan i denna bägare än i den med knivradie 37mm. 
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Verifierande provning Bilaga 1:6 

TEST- & PROVNINGSÄRENDE 

 

Tjänsteställe/Utfärdare-Dept./Issuer Sign. Utskrivet av-Printed by Sparat som-Filed as Sida-Page 

RL/Michael Johansson   i (85) 
Distribution:  Ark.tid-Filed Sparat-Saved Utskrivet-Printed Reg. nr.-Reg. no. Utg.-Issue 

Till beställaren för vidare distribution. 10 2014-04-02 2014-04-02  1 
 

Ärende: 

Utfallsprov mixerbägare. 
Produkt namn. Annan dokument referens. Registrerings nr.  

Mixer - TP20120112 
Test / Provnings resultat bedöms ej. -- Test / Provnings resultat godkänt. -G- Test /Provnings resultat underkänt.  -- 
 
 

Beställarens formulär. 
1. Avd./Beställare. 2. Annan referens för provobjekten. 3. P-Omr. 4. Ant. Prov obj. 

Leif Gustafsson Mixer PMA 1 
5. Prototyp Nr. 6. Prod./Art. Nr. 7. Projekt Nr 

- 920000050 - 
8. Avsikt / Syfte med proven. 

Kontroll av ändring i mixer. 
9. Beskrivning av provobjekten. 

Leverantör har gjort om radie 0.3 till 1.0 under bägaren för att minska risk för sprickbildning, se bild. 
10. Acceptanskriterier och specifikationer. 

Enligt Testspecifikation Assistent, utgåva 3: Mixer långprov. 
11. Test & Provningsrutiner eller provningsförfarande. 

Mixer körs med intermittent drift enligt följande: 1.0 minuter drift och 5.0 minuter vila tills kravet 24 

timmar effektiv driftstid (144 timmar totaltid) har uppnåtts. 
12. Övriga noteringar. 

Prov körs med de nya cykeltiderna som provades fram i TP20100117. 

Sammanfattning. 

 Obelastad Belastad: 

 Rpm: Ineffekt: ström: Rpm: Ineffekt: ström: 

Före prov: 14975 146 0.98 - 475 2.26 

Efter prov: 15040 133 0.90 - 150 2.14 

 

Kniv tar i botten på mixer redan innan prov startades. 

 

Prov avbröts efter 24h driftstid. 

Olja från mixerns glidlager har kastats ut, inget läckage från mixer. 

Övrigt utan anmärkning.    Felkod: {OK} 

 

Urpressningskraft lagerhus: 1765N (Krav: >1500N) 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Gecko/Desktop/D2010/Tp/ArkivTp/Assistent/TP20100117.DOC
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Abrol (Odat)Phenol formaldehyde resin (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.abrorganics.net/phenol-formaldehyde-resin.htm > (2013-05-14) 

Alanpedia.com (Odat) Polystyrene hardness (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.alanpedia.com/materials_mechanical_properties_hardness/Polystyrene 

_hardness.html > (2013-05-15) 

Agency for toxic substances & disease registry (senast uppdaterad 2013). Public health 

statement for phenol (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=146&tid=27 > (2013-05-03) 

Arkema (Odat) Evatane (Elektronisk). Tillgänglig: < http://www.evatane.com/sites/group/en/ 

products/detailed_sheets/technical_polymers/evatane/ > (2013-05-08) 

Azom.com (Odat) Polybutylene Terephthalate ( PBT) (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1998#_Key_Properties > (2013-05-13) 

British glass (Odat) About glass (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.britglass.org.uk/types-glass > (2013-05-15) 

Carlisle (Odat) Solvent & chemical resistance information (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://rfelektronik.se/manuals/Datasheets/solventguide.pdf > (2013-05-13) 

Chemistry that matters (Odat)Ultem resin (Elektronisk). Tillgänglig: < http://www.sabic-

ip.com/gep/Plastics/en/ProductsAndServices/ProductLine/ultem.html > (2013-05-13) 

Designerdata (Odat) SAN-Styrene-acrylonitrile resin (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.designerdata.nl/index.php?material=55&subject=2&pag=8&subpag=1 

&lang=en > (2013-05-13) 

Designinsite (Odat) MaterialCA - cellulose acetate (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.designinsite.dk/htmsider/m0981.htm > (2013-05-15) 

 

Duran group (Odat) About duran (Elektronisk). Tillgänglig: < http://www.duran-

group.com/en/about-duran/duran-properties.html > (2013-05-15) 

Dyplastproducts (Odat) Eps material safety data sheet (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.dyplastproducts.com/EPS_MSDS_0711.htm > (2013-05-08) 

Dynalab (Odat) Plastic Properties of Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.dynalabcorp.com/technical_info_abs.asp > (2013-05-08) 

Dynalab (Odat) (senast uppdaterad 2007) Plastic Properties of Highdensity polyetene 

(Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.dynalabcorp.com/technical_info_hd_polyethylene.asp > (2013-05-08)

http://www.abrorganics.net/phenol-formaldehyde-resin.htm
http://www.alanpedia.com/materials_mechanical_properties_hardness/Polystyrene_hardness.html
http://www.alanpedia.com/materials_mechanical_properties_hardness/Polystyrene_hardness.html
http://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=146&tid=27
http://www.evatane.com/sites/group/en/products/detailed_sheets/technical_polymers/evatane/
http://www.evatane.com/sites/group/en/products/detailed_sheets/technical_polymers/evatane/
http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1998#_Key_Properties
http://www.britglass.org.uk/types-glass
http://rfelektronik.se/manuals/Datasheets/solventguide.pdf
http://www.sabic-ip.com/gep/Plastics/en/ProductsAndServices/ProductLine/ultem.html
http://www.sabic-ip.com/gep/Plastics/en/ProductsAndServices/ProductLine/ultem.html
http://www.designerdata.nl/index.php?material=55&subject=2&pag=8&subpag=1&lang=en
http://www.designerdata.nl/index.php?material=55&subject=2&pag=8&subpag=1&lang=en
http://www.designinsite.dk/htmsider/m0981.htm
http://www.duran-group.com/en/about-duran/duran-properties.html
http://www.duran-group.com/en/about-duran/duran-properties.html
http://www.dyplastproducts.com/EPS_MSDS_0711.htm
http://www.dynalabcorp.com/technical_info_abs.asp
http://www.dynalabcorp.com/technical_info_hd_polyethylene.asp
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Dynalab (Odat) Plastic Properties of Low Density Polyethylene (LDPE) (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.dynalabcorp.com/technical_info_ld_polyethylene.asp >  

(2013-05-08) 

Dynalab (Odat) Plastic Properties of Nylon (Polyamide) (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.dynalabcorp.com/technical_info_nylon.asp > (2013-05-08) 

Dynalab (Odat) Plastic Properties of Polycarbonate (PC) (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.dynalabcorp.com/technical_info_polycarbonate.asp > (2013-05-08) 

Dynalab (Odat) Plastic Properties of Polymethylmethacrylate (ACRYLIC) (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.dynalabcorp.com/technical_info_acrylic.asp > (2013-05-08) 

Dynalab (Odat) Plastic Properties of Polypropylene (PP) (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.dynalabcorp.com/technical_info_polypropylene.asp > (2013-05-08) 

Dynalab (Odat) Plastic Properties of Polytetrafluoroethylene (PTFE) (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.dynalabcorp.com/technical_info_ptfe.asp > (2013-05-08) 

Dynalab (Odat) Plastic Properties of Polyvinylchloride (PVC) (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.dynalabcorp.com/technical_info_pvc.asp > (2013-05-08) 

Eastman (Odat) Eastman Tritan™ Copolyester EX401 (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://ws.eastman.com/ProductCatalogApps/PageControllers/ProdDatasheet_PC.aspx? 

Product=71068690&sCategoryName=Generic > (2013-05-15) 

Eastman (Odat) Eastman Tritan™ Copolyester FX200 (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://ws.eastman.com/ProductCatalogApps/PageControllers/ProdDatasheet_PC.aspx? 

Product=71069060&sCategoryName=Generic > (2013-05-15) 

Eastman (Odat) Eastman Tritan™ Copolyester GX100 (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://ws.eastman.com/ProductCatalogApps/PageControllers/ProdDatasheet_PC.aspx? 

Product=71068692&sCategoryName=Generic > (2013-05-15) 

Emco industrial plastics, inc. (Odat) cellulose acetate butyrate (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.emcoplastics.com/materials/butyrate/cellulose-acetate-butyrate/ > (2013-05-15) 

Fermprodukter (Odat) Acetal (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://fermprodukter.se/?page_id=838 > (2013-05-08) 

GE plastics (Odat) Ultem pei resin (Elektronisk). Tillgänglig:  

< http://www.hycompinc.com/PDFs/ULTEMProductBrochure.pdf > (2013-05-14) 

Goodfellow (Odat) Polyethylene terephthalate (Polyester, PET, PETP) (Elektronisk). 

Tillgänglig: < http://www.goodfellow.com/E/Polyethylene-terephthalate.html > (2013-05-13)

http://www.dynalabcorp.com/technical_info_ld_polyethylene.asp
http://www.dynalabcorp.com/technical_info_nylon.asp
http://www.dynalabcorp.com/technical_info_polycarbonate.asp
http://www.dynalabcorp.com/technical_info_acrylic.asp
http://www.dynalabcorp.com/technical_info_polypropylene.asp
http://www.dynalabcorp.com/technical_info_ptfe.asp
http://www.dynalabcorp.com/technical_info_pvc.asp
http://ws.eastman.com/ProductCatalogApps/PageControllers/ProdDatasheet_PC.aspx?Product=71068690&sCategoryName=Generic
http://ws.eastman.com/ProductCatalogApps/PageControllers/ProdDatasheet_PC.aspx?Product=71068690&sCategoryName=Generic
http://ws.eastman.com/ProductCatalogApps/PageControllers/ProdDatasheet_PC.aspx?Product=71069060&sCategoryName=Generic
http://ws.eastman.com/ProductCatalogApps/PageControllers/ProdDatasheet_PC.aspx?Product=71069060&sCategoryName=Generic
http://ws.eastman.com/ProductCatalogApps/PageControllers/ProdDatasheet_PC.aspx?Product=71068692&sCategoryName=Generic
http://ws.eastman.com/ProductCatalogApps/PageControllers/ProdDatasheet_PC.aspx?Product=71068692&sCategoryName=Generic
http://www.emcoplastics.com/materials/butyrate/cellulose-acetate-butyrate/
http://fermprodukter.se/?page_id=838
http://www.hycompinc.com/PDFs/ULTEMProductBrochure.pdf
http://www.goodfellow.com/E/Polyethylene-terephthalate.html
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