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ABSTRACT 

This is a report that is part of a master thesis at an undergraduate level, which comprises 15 

university education credits and has been completed at Mälardalen University in Eskilstuna. The 

work is within the subject of product development and has been carried out by two students 

during the spring term of 2018. The students have mainly worked with the companies August 

Lundh AB and Mälarplast AB, where the assignment has been against August Lundh AB. The 

assignment was to compile a breakfast buffet of the company's existing product range, focusing 

on sales in the Scandinavia. Furthermore, the project led to developing a new design and design 

language for a new series of self-serving products made of plastic for a breakfast buffet. This 

was done by specifying only one product, the group chose to use a bowl as the derivative product 

for the design and design language. During the development of product and design language, 

aspects such as quality, labeling, materials, manufacturing methods, ergonomics, product 

semantics, etc. have been investigated and considered. During the work, the group has focused 

on creating a product that is easy to manufacture, high quality and has a clear but simple design 

to achieve high affordance to match the client's positions with their product range today. In order 

to define the assignment further, the group raised the following main issues and research 

question: 

Research question: 

• How should you design self-service products in plastic to compete with the same type of 

products in other materials? 

 

Main issues: 

• What kind of shape- and design language meets customer requirements and needs for sales in 

the Scandinavia, by self-service tools in the context of hotel- and restaurant breakfast? 

• Which of August Lundh's existing products meet the costumer’s requirements and needs for 

self-serving tools in hotel and restaurant breakfasts? 

In order for the project to have a scientific foundation, the work has been based on a theoretical 

reference framework. In addition to this, experts in the field have consulted and product 

development tools originating from referenced literature have also been used. 

The project resulted in a bowl of a new design- and shape language, which is presented in the 

result. Also, other products have been visualized through CAD to show how the language of 

shape can be applied to other products, but there has been no consideration for manufacturing or 

further considerations. 

 

 

 



 

SAMMANFATTNING 

Detta är en rapport som ingår i ett examensarbete på grundnivå vilket omfattar 15 högskolepoäng 

och har utförts vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Arbetet är inom ämnet produktutveckling 

och har utförts av två studenter under vårterminen 2018. Studenterna har främst samarbetat med 

företagen August Lundh AB och Mälarplast AB, där uppdraget har varit mot August Lundh AB. 

Uppdraget var att sammanställa ett frukostkoncept av företagets befintliga produktsortiment med 

fokus inom försäljning i norden. Vidare ledde projektet till att utveckla ett nytt design- och 

formspråk för en ny serie av självserveringsprodukter tillverkade i plast för en frukostbuffé. 

Detta gjordes genom att specificera sig på endast en produkt, gruppen valde här att använda sig 

av skålen som den härledande produkten för design- och formspråket. Under utvecklingen av 

produkt och formspråk har aspekter så som kvalitet, märkningar, material, tillverkningsmetoder, 

ergonomi, produktsemantik med mera undersökts och tagits till hänsyn. Gruppen har under 

arbetet fokuserat på att skapa en produkt som är enkel att tillverka, har en hög kvalitet och har en 

tydlig men enkel design för att uppnå en hög affordance för att motsvara uppdragsgivarens 

ståndpunkter hos deras produktsortiment idag. För att definiera uppdraget ytterligare tog gruppen 

fram följande frågeställningar och forskningsfråga: 

Forskningsfråga: 

• Hur bör man designa självserveringsprodukter i plast för att konkurrera med liknande 

produkter i andra material? 

 

Frågeställningar: 

• Vilken typ av form och designspråk uppfyller kundernas krav och behov för försäljning i 

norden, av självserveringsverktyg i sammanhanget hotell- och restaurangfrukost? 

• Vilka av August Lundhs befintliga produkter uppfyller kraven och kundbehoven för 

självserveringsverktyg i hotell- och restaurangfrukostar? 

För att projektet skall ha en vetenskapligt grundande bas har arbetet baserats på en teoretisk 

referensram. Utöver det har även experter inom området konsulterat och produktutvecklings-

verktyg med ursprung från refererad litteratur har använts. 

Projektet resulterade i en skål med ett nytt design- och formspråk vilket presenteras i resultatet. 

Även har andra produkter visualiserats genom CAD för att visa hur formspråket kan appliceras 

på andra produkter, där har dock ingen hänsyn till tillverkning eller ytterligare tagits till hänsyn. 

 

 

 

 

 

 



 

FÖRORD 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på uppdrag av Agust Lundh AB vilket har 

utförts vid Mälardalens Högskola inom högskoleprogrammet för innovation och produktdesign. 

Vi vill börja med att tacka alla på August Lundh som vart till hjälp under projektet och stöttat 

med expertis och tagit sig tiden att handleda. Gruppen vill även tacka för chansen som givits att 

skriva ett examensarbete hos just er på August Lundh. 

Ett speciellt tack till våran handledare Jan Frohm som hjälpt till med rapportskrivning och 

tillvägagångssätt, men även givit råd och konstruktiv kritik genom sina åsikter och tankar under 

arbetet. 

Vi tackar även alla lärare och experter som under dessa tre års studier givit oss kompetensen att 

utföra detta. 

Tack! 

Eskilstuna den 10 maj 2018 
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Frukostkoncept 
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– Mälardalens Högskola 

– Produkter som endast används vid servering av mat t.ex. 

skålar, tänger, serveringsfat, serveringsslädar, besticklådor, 

äggvärmare, kantiner mm 

 

– Design For Assembly 

– Design For Manufacturing 

– Computer-Aided Design 

– Affordance innebär att användandet eller ändamålet av 

en resurs går utanför det förutbestämda syftet 

– En tillverkningsmetod som bygger på additiv tillverkning, 

där material läggstill i lager för lager för att skapa en detalj, 

metoden bygger på CAD filer. 

– Stiftelsen Svensk Industridesign. 

 

– Work Breakdown Structure 

– En komplett sammanställning av flera 

självserveringsverktyg i en frukostbuffé 

 

– En serie sammanhängande produkter, i detta fall för en 

frukostbuffé. 
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1 INLEDNING 
Rapporten presenterar ett examensarbete som avser 15 högskolepoäng på grundnivå och utförs 

på uppdrag av företaget August Lundh AB. Arbetet utförs av två studenter på Mälardalens 

Högskola (MDH) som handleds av Peter Wall från Mälarplast och Jan Frohm från MDH.  

 

1.1 Bakgrund 
August Lundh är ett svenskt företag som är stationerat i Eskilstuna och har i närmare 100 år 

levererat hushållsprodukter som uppfyller höga krav. Deras försäljning omfattar hela världen 

över och då främst i områdena storkök och catering. Fokus för företaget är att överträffa 

kundernas krav med kvalitet och leveranssäkerhet. Det gemensamma för alla produkter i 

sortimentet är att de är enkla att tillverka och uppfyller höga standarder för 

livsmedelsanvändning och återvinning. En av deras samarbetspartner är idag Mälarplast AB och 

är ett systerbolag som också är deras tillverkare av de flesta produkter i sortimentet.  

 

1.2 Problemformulering 
August Lundh har idag ingen konkret ihopsatt produktserie med självserveringsverktyg 

anpassade för frukostbufféer i sitt sortiment.  

Då visionen är att bli ledande inom sitt område vill August Lundh undersöka om deras 

produktsortiment är tillräckligt för att kunna sammanställa ett frukostkoncept för en frukostbuffé. 

Det nuvarande problemet är att identifiera vilka befintliga produkter i August Lundhs 

produktsortiment som kan passa i en serie av självserveringsverktyg i en hotell- och 

restaurangfrukost med inriktning på nordisk försäljning.  

För att undersöka detta skall projektet studera det befintliga produktsortimentets potential. 

Samtidigt kommer ett nytt design- och formspråk tas fram och ligga i centrum, med en ledande 

produkt i fokus för att tydligt kunna specificera arbetets resultat. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet är att komma fram med koncept för produkter inom en serie för hotell- och 

restaurangfrukost åt August Lundh, varav en produkt ska väljas ut för vidareutveckling. 

Vidareutvecklingen ska ge en tydligare bild för vilket design- och formspråk som passar bäst för 

nordisk försäljning av självserveringsverktyg i hotell och restaurangfrukost. Detta ska ligga som 

grund för vidare arbete och utveckling av produkter inom hotell- och restaurangfrukost. 

Forskningsfråga: 

• Hur bör man designa självserveringsprodukter i plast för att konkurrera med liknande 

produkter i andra material? 
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Frågeställningar som togs fram för att komma fram till målet med projektet: 

• Vilken typ av form- och designspråk uppfyller kundernas krav och behov för försäljning i 

norden, av självserveringsverktyg i sammanhanget hotell- och restaurangfrukost? 

 

• Vilka av August Lundhs befintliga produkter uppfyller kraven och kundbehoven för 

självserveringsverktyg i hotell- och restaurangfrukostar? 

 

1.4 Direktiv 
• Examensarbetet innefattar 15 högskolepoäng och utförs under en period av 20 veckor på 

halvfart av två studenter. 

• Produkterna ska vara i miljön hotell-och restaurangfrukost och ska vara inom området 

självserveringsverktyg. 

• Presentation av arbetet sker genom denna rapport och en muntlig presentation. 

• Design- och formspråket som skapas ska redovisas mer detaljerat genom prototyper, 

CAD-filer och genom visualisering av andra produkter med hjälp av CAD-filer. 

• Produkterna ska vara tillverkade av plast och skall vara återvinningsbar samt godkänd för 

användning med livsmedel. 

• Produkten ska vara anpassad för främst försäljning i norden. 

• Påverkan på miljön inkluderas och tas till hänsyn till den mån att det inte frånskiljer från 

August Lundhs tillvägagångssätt. 

• De förfogade tillverkningsmetoderna är formsprutning och formpressning i plast. 

 

1.5 Avgränsningar 
• För fyra produkter i miljön hotell- och restaurangfrukost kommer en visualisering av 

form och designspråket göras. 

• Endast en av produkterna kommer att vidareutvecklas på detaljnivå och kommer främst 

stå för design och formspråket. 

• Produkten utvecklad på detaljnivå skall vara så nära produktionsredo som möjligt. 

• Koncepten som skall genereras skall ha inriktningen att säljas inom norden. 

• Projektet ska vara klart till och med vecka 22 – 2018. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2 METOD 

2.1 Projektplanering 
En projektplanering gjordes för att strukturera upp arbetet och få en helhetsbild av vilka faser 

som ska vara med och utföras. 

 

2.1.1 Programvara 

Microsoft Word (dokumenterings program) 

SolidWorks 2017 (CAD-program) 

SolidWorks Plastics 2017 (simuleringsprogram i SolidWorks) 

Excel (kalkyl och planering) 

CES EduPack 2017 (materialdatabas) 

 

2.1.2 Produktutvecklingsmodell 

En produktutvecklingsmodell används för att strukturera projektet och visualisera dess faser. I 

detta projekt kombineras egna kunskaper med två modeller för produktutveckling. En modell 

från boken ”Produktutveckling konstruktion och design” och den andra är en designprocess av 

”Stiftelsen Svensk Industridesign”.  

”Produktutveckling konstruktion och design” modell för produktutvecklingsprocessen: 

1. Planering 

2. Konceptutveckling 

3. Utveckling på systemnivå 

4. Detaljutveckling 

5. Testning och vidareutveckling 

6. Produktionsupptakt 

(Eppinger & Ulrich, 2012) 

 

SVID:s modell på Designprocessen: 

1. Utgångspunkter 

2. Användarstudier 

3. Koncept & visualisering 

4. Utvärdering & konceptval 

5. Justering & genomförande 

6. Produktion 

7. Uppföljning & utvärdering 

(SVID, 2017) 
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2.1.3 Sammanställd modell 

 

Detta blev den resulterande produktutvecklingsmodellen i detta arbete och visas ovan i Figur 1. 

Planering  

I denna fas bestäms strukturen för projektet och en planering tas fram med hjälp av ett Gantt-

schema och planeringsmodellen WBS (Work Breakdown Structure) för att få en helhetsbild av 

vilka faser och vad som skall göras i projektet. 

 

Uppstart 

Kontakt och relation skapas mellan projektets medlemmar samt handledare på företaget och på 

skolan MDH. Identifiering av problemet förmedlas mellan företaget och projektets medlemmar 

för att inte skapa missförstånd om målet och för att komma in på en tydlig väg i projektet. 

 

Förstudie 

Förstudien genomförs i början av ett produktutvecklingsprojekt och meningen är att samla ihop 

data för marknad, design, behov och krav. Det ska även svara på om projektet går att genomföra, 

med avsikt på tidsbegränsningen och samt minska osäkerheten kring projektet. Förstudiens mål 

är att leda till en första produktspecifikation som ska ange vad produkten skall uträtta. Under 

förstudien kommer en produkt för konceptgenerering att väljas beroende på vad gruppen 

kommer fram till under konkurrentanalysen och den interna marknadsundersökningen. 

 

Idégenerering 

Verktyg för en grundlig idégenerering används för att inte missa några möjligheter. Här används 

verktyg så som moodboard, skiss och brainstorming med mera. Målet är att ta fram ett underlag 

för att förstå vilka möjligheter till olika form- och designspråk som kan användas för 

produktserien. Här används en grundande del från kundernas krav och behov samtidigt som en 

ingående produktspecifikation tas fram för en av produkterna som ska stå som grund för 

formspråket av frukostkonceptet. 

 

Konceptutveckling 

I den här delen av projektet ska idéerna från föregående fas leda till ett antal konceptförslag som 

löser de problem och uppfyller de önskemål som satts i produktspecifikationen. I detta arbete 

utförs denna fas i två steg. Steg ett: utveckling av koncept för en huvudprodukt. Steg två: 

Figur 1 Gruppens sammanställda 

produktutvecklingsprocess 
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vidareutveckling av produkten och när formspråket är bestämt, kan detta överföras till resterande 

produkter som gruppen ska välja att rikta in sig på. Genom att göra konceptfasen i två steg finns 

det mindre plats för att missa möjligheter. 

Konceptval 

Konceptvalet kommer utföras i minst tre steg. Steg ett kommer innebära sållning av skisser, 

vilket utförs muntligt mellan gruppmedlemmar. Steg två kommer innebära sållning av potentiella 

koncept med hjälp av assisterande produktutvecklingsverktyg. Steg 3 kommer innebära 

vidareutveckling av valt koncept, där produktens olika delar kommer analyseras mer noggrant 

och tester genomförs. Prototyptillverkning kan även användas för att mer konkret kunna se för- 

och nackdelar med de olika koncepten. Beroende på konceptens kvalitet och uppfyllnad av krav 

kan denna fas komma att repeteras. 

 

Vidareutveckling 

Det koncept som väljs utvecklas på en mer detaljerad nivå. Här bestäms och analyseras 

materialval, form och konstruktion, ergonomipåverkan, kvalitetssäkring och miljöaspekter med 

mera. Specificerar tillverkningsmetod för produkten och utvärderar med företaget eventuella 

missar i design för att korrigera innan projektet går mot slut. Målet är att visualisera design- och 

formspråket i den slutliga produkten, för att kunna ge underlag för vidare utveckling av andra 

produkter i samma serie. Det nya formspråket kommer visualiseras i andra produkter som skulle 

kunna ingå i ett frukostkoncept. 

 

2.1.4 Handledning 

Handledning utförs kontinuerligt med handledare på skolan. Detta sker genom planerade och 

spontana möten, samt genom mail. Detta hjälper till att ge stöd och råd genom projektet med 

rapporten och eventuella andra frågor under projektets gång. Handledaren på företaget fungerar 

även för att ge feedback och idéplank med expertis. 

 

2.1.5 WBS 

WBS (Work Breakdown Stucture) är en metod för att dela upp och skapa arbetspaket för varje 

fas för att tydligt se varje moment den innehåller. Varje moment innehåller i regel minst ett 

verktyg för att på ett korrekt och vetenskapligt vis arbeta fram data i projektet (Björn, 2014).  

 

2.1.6 Gantt-schema 

Med hjälp av ett WBS-schema kan ett Gantt-schema med aktiviteter på sin Y-axel och tid på 

dess X-axel skapas. Gantt-schemat fungerar som en tidsplan för projektet och innehåller viktiga 

punkter och milstolpar  (Projektmallar, 2018). 

 



6 

 

2.2 Produktutvecklingsverktyg 
2.2.1 Konkurrentanalys 

En konkurrentanalys är ett verktyg företag kan använda sig av för att få reda på mer om sina 

konkurrenter samt vad de erbjuder. Detta kan på många sätt vara avgörande för att ett företag 

skall kunna växa. Att se närmare vad konkurrenterna erbjuder kan ge idéer som förbättrar ens 

egna produkter/tjänster och sin marknadsföring. Det hjälper även till att skapa 

konkurrenskraftiga priser och att ta egna initiativ när det kommer till kampanjer. (Redaktionen, 

2017) 

 

2.2.2 Moodboard 

En moodboard är ett collage av färger, mönster och material som speglar den stil man vill 

förmedla och är tänkt att appliceras på vald produkt. I detta fall skapas en moodboard för att 

lättare se vilken stil koncepten är tänkta att ha. (Tuvesdotter, u.d.) 

 

2.2.3 Brainstorming 

Det finns olika sorters metoder av brainstorming, men huvudsyftet är alltid att det ska hjälpa till 

för att komma på nya idéer samt lösa problem. Grundtanken är att en grupp samlas för att arbeta 

med ett problem och den som talar ska låta tanken löpa fritt utan att denne blir avbruten. 

KATT-metoden hjälper dig att brainstorma på ”rätt” sätt. 

Det står för: 

K = Kvantitet – Man ska komma på så många idéer som möjligt under brainstormingen. 

A = Acceptera – Alla idéer är välkomna, man ska inte värdera kvaliteten under brainstormingen. 

Galna idéer kan inspirera en annan gruppmedlem och mer kreativitet uppstår. 

T = Tid – Det tar oftast längre tid än vad man kan tro att tömma hjärnan och komma på nya 

idéer, ha gott om tid när du brainstormar. 

T = Tempo – Man ska hålla ett högt tempo och låta orden löpa fritt. (Metodbanken, u.d.) 

 

2.2.4 CAD 3D-modellering 

SolidWorks är ett 3D-modelleringsprogram som används för visualisering av koncept men även 

för konstruktionen av produkter, där specifika mått kan bestämmas. SolidWorks ger även 

möjligheten att ta fram detaljritningar, sammanfoga olika parter, skapa simuleringar samt att ta 

fram produktionsritningar. 

När en CAD-modell har tagits fram i SolidWorks kan den sedan skrivas ut i en 3D-skrivare. 

Detta är en stor fördel vid prototyptillverkning eftersom en modell kan skapas med lätthet. I 

SolidWorks finns tilläggsprogram som kan användas för att analysera det som skapats, till 

exempel FEM-analys, vilket används för att analysera spänningar, temperaturpåverkan etcetera. 

Även finns SolidWorks plastics vilket hjälper användaren att analysera sin detalj i en 

formsprutningssimulering. Av detta kan man få ut viktiga värden som talar om ifall detaljen går 

att tillverka eller inte (Dassault Systems, 2017).  
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2.2.5 Pughs matris 

Gruppen valde att använda en Pughs matris för att kunna sålla bort koncept på ett så objektivt 

sätt som möjligt. Koncepten framställs bäst visuellt med skisser eller CAD och genom en 

förklarande text. En första sållning kan göras innan de resterande och mest lovande koncepten 

förs in i matrisen. Urvalskriterier listas på den vänstra raden av matrisen som baseras på 

kundbehoven som tagits fram sedan innan genom behov och egenskapsmatrisen. Koncepten 

listas i matrisens övre kant och kan lättast ges en bokstav och ett kort förklarande namn för 

identifiering. Urvalskriterierna bör ha stor vikt och bör vara åtskilda från varandra då varje 

urvalskriterium väger lika mycket i matrisen. En referensprodukt kan användas för att ha som 

grund för bedömningen, gärna en neutral som är välkänd i branschen. 

Koncepten betygsätts +, 0 eller – för varje kriterium. Efter betygsättning summeras varje 

koncept. Efter summering bör resultaten kontrolleras att de är rimliga. Nu ska det övervägas om 

koncepten ska kombineras, fortsätta, modifieras eller avslutas. Flera koncept och kombinationer 

kan väljas ut för detaljutveckling beroende på tid, pengar och resurser. (Eppinger & Ulrich, 

2012) 

 

2.2.6 Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju grundar sig i att få respondenten att känna sig trygg då intervjun 

ofta får likheten till ett vanligt samtal mellan två individer, men har samtidigt en känsla av 

professionalitet med konkreta frågor. Om respondenten känner sig mer trygg blir svaren oftast 

mer nyanserade och ärliga. Frågorna är oftast relativt öppna för att inte låta kandidaten styras av 

intervjuns struktur allt för mycket.   

Uppbyggnaden ser ut följande: 

Typ • Semistrukturerad intervju 

Förutsättningar • Förutbestämda frågor 

• Alla kandidater får samma frågor 

 Alla kandidater har samma 

förutsättningar. 

Intervjuarens roll • Tar upp temat i fokus 

• Leder diskussion med ständigt 

pågående frågor 

• Följdfrågor utefter vad respondenten 

berättar 

Respondentens roll • Svarar fritt utefter sin kunskap och 

erfarenhet inom området 

Hjälpmedel • Förutbestämda frågor 

• Anteckningar under/efter intervjun 

• Antecknare i form av kollega. 
Tabell 1 Semistrukturerad intervju 

Nackdelar: Intervjuaren måste ha koll på kandidatens erfarenhet, arbetsposition och syfte i 

intervjun. Kan lätt komma in på icke relevant information för temat i fokus. (Academicwork, 
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2018) 

 

Dataprocess  

1. Nyckelord: Här sammanfattar man texten och tar ut det relevanta. Detta kan göras 

genom att sammanfatta meningar i nyckelord, ofta saker som kan hjälpa i det fortsatta 

arbetet till exempel tankeställare för gruppen. 

2. Finna teman: Leta efter den underliggande meningen i nyckelorden. Kan till exempel ha 

med marknaden, konstruktionen, designaspekter eller användarvänlighet att göra. 

3. Tillförlitlighet: Har kandidaten en vinning med intervjun och hur tillförlitlig är källan? 

Granska efter felkällor som kan ha påverkat intervjun. Kan kandidaten ha fått bristande 

information om temat i uppstarten av intervjun, för att kunna svara trovärdigt under 

intervjun? 

4. Mönster: Kan mönster mellan intervjuerna urskiljas? Finns det återkommande svar eller 

påståenden av kandidaterna som kan kopplas till temat? Vad säger dessa mönster och hur 

kan de kopplas och omformuleras eller tolkas till projektets fortskridande? Vilka 

slutsatser kan dras av alla kopplingarna? 

(Hedin, Ht1996 rev 2011) 

 

2.3 Produktspecifikationer 
I produktspecifikationerna kommer produktens egenskaper, krav och funktioner fastställas. 

 

2.3.1 Funktionsanalys 

En funktionsanalys genomförs för att dela upp funktionerna i huvudfunktion, delfunktioner och 

stödfunktioner. Huvudfunktion är den funktion som ligger till grund för produktens existens och 

beskriver den huvudsakliga användningen för produkten. Det kan förekomma fler 

huvudfunktioner för en produkt. En delfunktion beskriver de underliggande funktionerna som är 

krav för att produkten skall vara en fungerande helhet. Stödfunktioner är de önskvärda mål för 

produkten som inte ligger till grund för att produkten skall existera, men höjer värdet för 

användaren. Funktionerna listas i en tabell och ligger som grund för kravspecifikationen. 

(Eppinger & Ulrich, 2012) 

Funktionsträd 

Ett funktionsträd används för att skapa en visuell bild av funktionerna. Funktionerna 

kategoriseras för att enklare se dess kopplingar emellan och verkande område på produkten. 

(Bark, 2009) 

 

2.3.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är ett dokument som statuerar de krav på funktioner som kunden ställer på 

produkten. Detta är ett dokument som fylls på och modifieras under projektets gång. 

När kravspecifikationen är färdig används den som underlag till den kreativa processen i 
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idégenereringen och konceptutvecklingen. Funktionerna listas som följande: 

HF=huvudfunktion, N= nödvändig funktion, Ö=önskvärd & O=onödig funktion. (Bark, 2009) 

 

2.3.3 Behovs och egenskapsmatris 

En behovs- och egenskapsmatris genomförs för att förenkla idégenereringen och konceptfasen. I 

en behovs- och egenskapsmatris listas kundernas behov och ges en eller flera mätbara 

egenskaper. Behoven listas på tabellens rader och egenskaperna listas på tabellens kolumner. 

(Eppinger & Ulrich, 2012) 

 

2.3.4 Målspecifikationer 

Målspecifikationerna upprättas efter att kundbehoven har identifierats och innan koncept har 

genererats. En målspecifikation är ett föränderligt dokument som kan ändras under projektets 

fortgång för att lämpa sig efter det slutliga konceptet. I en målspecifikation upprättas vilka behov 

som kopplas mot egenskaperna, därav en koppling till behovs- och egenskapsmatisen. Även 

målvärdena för de mätbara egenskaperna listas och en viktning sker för att skilja på vilket fokus 

varje behov och egenskap ska ha under konceptfasen. (Eppinger & Ulrich, 2012) 

 

2.4 Konceptgenerering 
Konceptgenereringsprocessen är en av de större delarna i detta arbete och bör därför beskrivas 

mer detaljerat. I följande text beskrivs konceptgenereringen i fem faser av (Eppinger & Ulrich, 

2012) och beskriver vilka verktyg som används. 

1. Klargöra problemet 

I denna fas är målet att förtydliga problemet i den mån att projektets medlemmar förstår 

det huvudsakliga problemet som ska lösas. Vidare kan problemet delas in i flera 

delproblem om så är behovet. Produktspecifikationerna utgör ingångspunkten för en 

idealisk start av konceptgenereringen. Produktspecifikationerna kan vara under 

utveckling under konceptgenereringsfasen men med hjälp av att en konceptgenerering 

kan vissa delar falla på plats och fastställas. I bästa fall är teamet väl involverade i alla 

delar av produktspecifikationerna. 

 

2. Söka externt 

Extern sökning sker kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen. Den externa 

sökningen innebär att söka efter befintliga lösningar som kan lösa problemet. Meningen 

med en extern sökning är att det ofta tar tid och pengar att hitta nya lösningar som inte 

med säkerhet löser problemet bättre, detta minimerar riskerna med hela projektet. Genom 

detta kan mer resurser läggas ner på identifiering av viktiga delproblem som inte har 

kända lösningar sedan innan. Ofta kan konventionella lösningar kombineras med nya 

lösningar för delproblem, för att skapa en ny mer kreativ och effektiv lösning, genom en 

detaljerad identifiering av tekniker och lösningar av konkurrenter och andra produkter 

med liknande delproblem är detta möjligt. Generellt kallas detta för 
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marknadsundersökning. Verktyg för denna faktainsamling kan vara följande: intervjuer, 

konkurrentanalys, litteratursökning och patentsökning. 

 

3. Söka internt 

Här använder man sig av teamets interna resurser, kreativa medlemmar, personliga 

erfarenheter och kunskaper för att generera koncept. Användning av brainstorming och 

andra kreativa verktyg så som moodboard kan användas. Denna process är den mest 

kreativa under hela processen och utloppet är förutsägbart. Det finns fyra beskrivande 

steg som beskrivs som korta punkter nedan, som stöd för fasen. 

 

• Skjuta fram beslut: under genereringen av koncept kan utvärderingen av koncepten bli 

tvungna att flyttas fram. Denna fas är viktig och då besluten genererar konsekvenser ofta 

flera år framöver. Att vara eniga om besluten är viktigt, regeln följer oftast att ingen kritik 

får ges utan bara förslag på förbättringar för alla koncept. 

 

• Generera många idéer: att generera många idéer anses vara produktivt för att utforska 

hela möjlighetsrymden. Om kvantitet prioriteras framför kvalitet i koncepten kan fler 

idéer som kan kännas omöjliga från början väcka nya idéer som annars aldrig skulle 

tagits upp. På grund av att gruppens medlemmar vågar briefa koncept som är mer utanför 

boxen. 

 

• Välkomna idéer som verkar omöjliga: ju mer omöjlig en idé verkar ju mer utvidgar den 

lösningsrymden och förstorar gruppmedlemmarnas syn på gränserna för vad som är 

möjligt. 

 

• Använda grafiska och fysiska media: genom att förmedla koncept i visuella och fysiska 

former är det enklare att resonera kring idéerna och ge en klarare bild för andra 

gruppmedlemmar hur konceptet bör utföras. 

 

4. Utforska systematiskt 

Här samlas all data från den interna och externa sökningen in. Här kan hundratals 

koncept och fragment till koncept som löser delproblem ha genererats. För att kunna 

resonera och kombinera de olika koncepten till det bästa så kan verktyg användas för att 

göra detta enklare. Exempel på verktyg är Pughs matris. 

 

5. Reflektera över lösningarna och processen 

Reflektion är något som bör göras under hela processen för konceptutvecklingen. 

Exempel på några frågor ges som kan vara bra att reflektera över. 

• Har lösningsrymden undersökts fullständigt och är teamet överens 

• Finns det alternativa sätt att bryta ner problemet på 

• Har alla externa källor undersökt på ett korrekt sätt 

• Har alla teammedlemmar fått briefa sina idéer i processen 

(Eppinger & Ulrich, 2012) 



11 

 

2.5 Design for manufacturing (DFM) & Design for assembly (DFA) 
Design for manufacturing och design for assembly är samanställningen av 

produktutvecklingsprocessen och processplaneringen i en och samma fas. Ungefär 70 % av 

tillverkningskostnaden av en produkt beror på konstruktionen, materialval och 

tillverkningsprocessen. Därför anses också detta ha stor roll i produktutvecklingsprocessen. 

Dessa två sammanställda metoder kommer användas som grund vid produktutvecklingen.  

DFM är i stora drag den del av produktutvecklingsprocessen som skall stå till grund att 

produkten designas för att tillverkas så billigt som möjligt. 

DFA är den del i utvecklingsprocessen som står för i hur produkten skall monteras. 

(UNM, u.d.) förklarar denna samanställning genom ett par punkter som sammanfattas nedan. 

 

1. Reducera antalet delar 

Att reducera antalet delar i en produkt är en av de viktigaste delarna att ta till hänsyn för att spara 

pengar i tillverkningskostnaden. Färre delar leder till mindre inköp, lager, handlingsprocesser, 

utvecklingstid, utrustning med mera. Det reducerar nästan alla områden kring utvecklingen, 

produktionen och försäljningen av produkten. 

2. Utveckla en modulär produkt 

Att utveckla en modulär produkt förenklar oftast tillverkningsprocesserna till exempel 

inspektion, testning, montering, service med mera. En stor aspekt är även tillgången till att kunna 

ge produkten uppdaterad design i senare stadie.  

3. Användning av standardkomponenter 

Standardkomponenter är billigare än specialtillverkade komponenter. Den höga tillgången av 

standardkomponenter minskar även ledtiden i produktionen.  

4. Designa delar för att vara multifunktionella 

Genom att använda sig av delar med flera funktioner kan man reducera antalet delar och med det 

tillverkningskostnaden. 

5. Designa delar för multianvändning 

Ett företag använder ibland samma del i flera av deras produkter, ofta delar som äger en grund 

funktion eller som inte syns men som måste finnas för att produkten ska fylla sitt syfte. Genom 

detta kan även resurser sparas genom att inte utveckla nya delar. 

6. Designa för enkel tillverkning 

Man skall välja den optimala tillverkningsmetoden och anpassa konstruktionen till viss del efter 

det mest lönsamma. Materialet spelar stor roll för vilken tillverkningsmetod som används och en 

noggrann överläggning bör göras för vilket material som skall användas. 

7. Undvik separata infästningsmetoder 

Skruvar i stora drag bör undvikas då ledtiden ofta blir längre och maskinerna kan vara dyra. 

Snäppfunktioner kan till exempel användas som en ersättare. 
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8. Minimera monteringsvinklar 

För att förenkla monteringen av produkten bör den ske från ett och samma håll, då fler vinklar 

ofta innebär fler moment. Den bästa vinkeln för montering är oftast uppifrån i en vertikal vinkel 

för att gravitationen hjälper till med processen. 

9. Maximera överensstämmelse 

Genom att maximera precisionen av detaljernas dimensioner är det lättare att få det att stämma 

vid montering och användning. 

10. Minimera handling 

Genom att minimera handling av produkten minimerar man monteringsvinklar, fixering och 

orientering av produkten. Symmetriska delar är oftast bäst att använda då de är lättare att hantera. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Tillverkningsmetoder 

 
3.1.1 Formsprutning av plast 

Formsprutning är en den vanligaste metoden för tillverkning av plastprodukter. Plaster brukar 

delas upp i två typer, termoplaster och härdplaster. En termoplast mjuknar vid uppvärmning och 

kan lätt formas om, medan en härdplast ändrar sin struktur vid uppvärmning och förblir 

förändrad. Det finns idag många olika plaster med egenskaper av både härdplaster och 

termoplaster. Med formsprutningsmetoden kan väldigt små produkter skapas på mindre än ett 

gram till betydligt större produkter på flera kilo. Formsprutning har många fördelar så som snabb 

tillverkning, hög kvalitet och fin finish, samtidigt som det ger billiga tillverkningskostnader för 

varje tillverkad produkt, detta ger att metoden passar bra för massproduktion. Det är dessutom 

enkelt att ändra färger och egenskaper för produkterna utan att ändra tillverkningsprocessen. 

(Thompson, 2007) 

Formsprutningsprocessen kan ses som en process bestående av sju faser: 

1. Insprutning av plast - Verktyget stängs igen och den smälta plasten kan sprutas in 

genom munstycket. 

2. Eftertryckstid - Ett eftertryck verkar för att plasten ska fylla alla hålrum av formen. 

3. Doseringstid - Matarskruven roterar för att föra fram mer plastgranulat som smälts och 

trycks in i verktyget, detta sker samtidigt som plasten stelnar även kallad (kyltid) 

4. Paus – (kyltiden) i denna fas kyls det som inte hunnit svalna. Fasen kan pågå upp till 1 

minut beroende på detaljens storlek. 

5. Öppning - Verktyget öppnas upp och minst en av verktygets delar avlägsnas. 

6. Utstötning av plastdetalj – Detaljen stöts ut ur formen och efterbearbetning kan behövas 

om det krävs. 

7. Stängning - Verktyget stängs och processen börjar om vid fas 1. 

(Thompson, 2007) 

 

3.1.2 Formpressning av värmehärdande plast 

Verktygen för formpressning kan vara komplexa, speciellt där tillverkningen sker i stora volymer 

och automatiserad tillverkning. Verktyget kan vara uppbyggt av tre eller fler delar, vilket den 

övre delen är den komprimerande. Den undre delen består oftast av två delar som kan separeras 

som i sin tur står på en bottensektion, där pressas oftast detaljen ut med ett verktyg då 

formpressningsprocessen är klar. Formpressning används generellt för att producera produkter i 

gummi och plast, dessa former är oftast sammanhängande i en och samma enhet. Formpressning 

av värmehärdande plaster har spelat en stor roll i växling av metall och plast delar i 

konstruktionssammanhang. Stora framgångar i utveckling har gjorts av termoplaster sedan 1920 

då den första syntetiska plasten formpressades ”bakelit”. Flera geometrier övervägs att 

formsprutas idag på grund av framstegen i materialutvecklingen. Formpressning används dock 

fortfarande för att tillverka vissa produkter där formsprutning inte är lämpligt. Formpressning 
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används ofta för att tillverka hus för elektronik, köksutrustning, askkoppar, handtag och 

ljusarmaturer. (Thompson, 2007) 

Nedan beskrivs processen för formpressning av värmehärdade plaster i fyra steg: 

1. Fenolpellets - Fenolpulver förbereds genom kompression och skapar pellets som hettas 

upp till cirka 100 grader Celsius för att underlätta tillverkningsprocessen. 

2. Undre verktyg - De undre verktygen pressas ihop (beroende på hur många delar 

verktyget består av) och fenolpelletsen placeras sedan där i. 

3. Formpressningen - Den komprimerande delen av verktyget förs ner mot den undre 

formen. Efter två minuter separeras de två undre delarna och detaljen kan pressas ut eller 

lyftas ur.  

4. Bearbetning - En linje skapas ofta av överflödigt material i processen men kan avlägsnas 

manuellt eller genom att läggas i en vibrationskammare. 

 (Thompson, 2007) 

 

3.1.3 Tillverkningsbegränsningar 

Att hålla jämn godstjocklek är viktigt i tillverkning av plast. En tumregel är att differensen inte 

bör överstiga +–15 % i differens mellan godstjockleken i detaljen, då det påverkar hur materialet 

krymper under tillverkningsprocessen. Tjockare godstjocklek ger högre krympning. Vid stora 

variationer i väggtjockleken uppkommer spänningar mellan variationerna, vilket kan leda till 

skevhet och kast i detaljen. En detalj som har tjockare väggtjocklek än 4 mm kan påverka 

hastigheten på kylningen och insprutningen vid tillverkningsprocessen vilket kan leda till längre 

tillverkningsprocesser. 

För att undvika brott i detaljen efter tillverkning skall man undvika skarpa hörn. En tumregel är 

att göra radier på detaljen minst lika stor som halva väggtjockleken. Görs radierna mindre 

riskeras att spänningskoncentrationer uppkommer.  

Formsprutade detaljer kan inte få samma tolerans som maskinbearbetade detaljer, detta bör alltid 

tas till åsyn. Vanligt är att toleranser som fördyrar produkten eller toleranser som inte kan uppnås 

sätts trots att kunskapen finns.  

Toleranser som påverkar den slutliga toleransen är följande: 

• Toleranser vid verktygsframställning 

• Toleranser vid formsprutningen 

• Toleranser hos råvaran 

• Skevning hos detaljen kan uppstå av: 

– Formkrympning 

– Efterkrympning 

– Varierande väggtjocklek 

– Flödesorientering 

– Inbyggda spänningar 

– Varierande kylning i verktyget 
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• Måttvariationer på färdig detalj beroende på 

– Fuktabsorption 

– Värmeavgivning 

(Polykemi AB, 2008) 

För att detaljen skall släppa från formen krävs att detaljen har släppvinklar på minst 0,5 grader 

men det rekommenderas att välja minst 1 grad i släppvinkel. Desto större släppvinkel desto 

mindre risk för repor och defekta detaljer vid tillverkning. 

En ”defekt” som alltid uppstår på produkten är där ingötet av plasten sker. Där uppkommer en 

stump av plast som antingen placeras där den visuellt inte syns under användning, då den inte är 

estetiskt tilltalande, eller så bearbetas stumpen bort. Det uppkommer även alltid en linje på 

detaljen där formens båda delar sluts samman för att skapa det slutna formsprutningsverktyget. 

Denna linje integreras oftast i designen genom att överdriva den eller göms där en naturlig skarv 

sker. (Bruder, 2015) 

 

3.2 Återvinning av plast 
Plast är bland det mest populära och viktigaste materialet som används i världen. Men dess 

popularitet är en del av det stora problemet och anledningen till att plast ska återvinnas, istället 

för att slängas och förorena naturen. 

Plaståtervinning är processen att återvinna plastavfall och bearbeta om det till nya produkter. På 

grund av att plast inte är biologiskt nedbrytbart är det viktigt att det återvinns. 

 

Process för plaståtervinning: 

1. Plast finns i många olika former, till exempel plastbehållare, flaskor och plastpåsar. På 

grund av att plastprodukter används så pass mycket finns det insamlingscentraler där 

plast samlas in för att sedan skickas vidare till sorteringscentraler. 

2. Den faktiska plaståtervinningsprocessen börjar med sortering av de olika 

plastprodukterna. Produkterna sorteras beroende på färg och plasttyp, detta görs också för 

att eliminera föroreningar. Det finns specialdesignade maskiner som hjälper till att sortera 

plasten. 

3. Efter sortering av plasten är nästa steg att strimla plasten till små bitar. De tyngre och 

lättare plastbitarna separeras med hjälp av en maskin. Separationsprocessen hjälper att se 

till att de olika plasterna inte blandas i slutprodukten. 

4. Efter en fullständig separation tvättas plastbitarna med rengöringsmedel för att avlägsna 

resterande föroreningar. När rengöringen är klar, skickas de rena bitarna genom en 

specialutrustning som separerar dem ännu noggrannare. Bitarna värms sedan för att torka. 

5. De torra bitarna smälts ner, antingen till en ny produkt eller så görs dem till granulat 

(Kukreja, 2018). 
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3.3 Standarder, Märkningar och Material 
Material 

  

 

 

 

PET – Polyetentereftalat: används huvudsakligen i olika flaskor för drycker, flytande livsmedel 

eller mikro- och ugnsformar. Den klarar nötning, kemikalier och höga temperaturer, samt att den 

är UV-resistent. Dock blir den lätt elektrostatiskt laddad vilket gör att den samlar på sig damm 

och smuts. 

PET är en ofarlig plast så länge inga farliga ämnen är tillsatta. Vissa studier har dock visat att vid 

kombination av varma livsmedel släpper PET ifrån sig plastkemikalier. (Naturskyddsföreningen, 

u.d.) 

 

  

 

 

 

PE-HD – Polyeten med hög densitet: används till förpackningar för mjölk, yoghurt, smör med 

mera. Den är styvare och kraftigare än polyetenplast med låg densitet. Den har god 

termostabilitet, dielektriska egenskaper och är motståndskraftigt mot syror, baser och alkoholer. 

Polyeten är en ofarlig plast men man bör undvika den i användning med varma livsmedel. 

(Naturskyddsföreningen, u.d.) 

 

  

 

 

 

 

PVC används som plastfilm till kött, frukt, grönsaker. Den är också vanlig för flaskor och 

behållare för fönsterputs och rengöringsmedel. 

PVC är från början ett hårt material, men det kan tillsättas en mjukgörare som gör den mjuk, den 

vanligaste mjukgöraren är ftalat. PVC innehåller klor som kan frisätta farliga gifter vid 

upphettning. 

Det bästa är att välja PVC utan mjukgörare för att undvika de farliga ämnena. 

(Naturskyddsföreningen, u.d.) 

 

Figur 2 Polyetentereftalat 

(Åhrberg, 2010) 

Figur 3 Polyeten hög densitet 

(Åhrberg, 2010) 

Figur 4 PVC 

(Åhrberg, 2010) 
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PE-LD – Polyetylen med låg densitet finns främst i klämflaskor för livsmedel, bröd, fryst mat 

och shoppingväskor. Denna plast har liknande egenskaper som PE-HD, såsom har god 

termostabilitet, dielektriska egenskaper och är motståndskraftigt mot syror, baser och alkoholer. 

Lika som PE-HD bör PE-LD undvikas vid kombination av varma livsmedel. 

(Naturskyddsföreningen, u.d.) 

 

  

 

 

 

PP – Polypropen är vanligt i brödförpackningar, yoghurtbehållare, sirapsflaskor, ketchupflaskor 

och den tål höga temperaturer. Produktionsmässigt i Europa är polypropen en av de fem 

viktigaste plasttyperna. 

Polypropen är en ofarlig plast så länge den inte har farliga tillsatsämnen, och som med de flesta 

plaster så ska man enligt naturskyddsföreningen inte kombinera denna plast med varma 

livsmedel. (Naturskyddsföreningen, u.d.) 

  

 

 

 

 

PS – Polystyren finns främst i engångsserviser och engångsburkar. Den används även i 

expanderad form, som cellplast eller frigolit. Lika som polypropen så är polystyren också en av 

de fem produktionsvolymmässigt viktigaste plasttyperna i Europa. 

Vissa uppgifter tyder på att polystyren kan spridas till livsmedel och vid användning i elektronik 

och isolerskum kan halogenerade flamskyddsmedel ha tillsats. (Naturskyddsföreningen, u.d.) 

 

   

 

 

 

Här hamnar diverse plaster och dess märkning finns bland annat på vatten-, läsk- och 

sportflaskor, samt solglasögon och DVD-skivor. 

Figur 5 Polyeten låg densitet 

(Åhrberg, 2010) 

Figur 6 Polypropen 

(Åhrberg, 2010) 

Figur 7 Polystyren 

(Åhrberg, 2010) 

Figur 8 Diverse plaster 

(Åhrberg, 2010) 
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I den här märkningen ingår ett flertal olika plaster, en av dem är PC (polykarbonat) som har en 

extremt stor slagseghet, även vid låga temperaturer och är naturligt transparent. PC används till 

fönsterrutor, visir, kontaktlinser med mera (Plastbearbetning, u.d.). Nedan syns fler plasttyper 

som även kan ingå i märkning nummer 7.  

 

PA – Polyamid 

PA är en plast med mycket bra mekanisk hållfasthet samt en bra nötningsförmåga. Tack vare 

dessa egenskaper används materialet till bland annat bussningar, kugghjul, bultar och skruvar. 

Den är även beständig mot oljor, bensin och organiska lösningsmedel. (Plastbearbetning, u.d.) 

PPS – Polyfenylensulfid 

En annan stark plast är PPS som även klarar starka kemikalier och höga temperaturer, har högt 

krypmotstånd och har naturligt flamhämmande egenskaper. På grund av dessa goda egenskaper 

används den flitigt till bildelar och elektronikkomponenter. (Resinex, u.d.) 

ABS - Akrylnitril Butadien Styren 

ABS är en termoplast som har många bra egenskaper så som låg vikt, god hållfasthet samt låg 

produktionskostnad. ABS är en av de mest använda plastsorterna, och används till allt från 

vardagsprodukter som till exempel hushållsredskap till instrumentpaneler och rörsystem. 

(Naturskyddsföreningen, u.d.) 

Melamin 

Melamin är en härdplast med mycket hög hårdhet och används ofta till plasttallrikar, koppar, 

skålar men också till laminat till bordsytor. Den hårda ytan och de styvare egenskaperna jämfört 

med många termoplaster gör att den passar sig bra för vardaglig användning och slitage. Den kan 

även tillsättas i cement för att göra det starkare, tätare och för att sänka vattenhalten. Melamin är 

en härdplast, vilket gör den svårare att återvinna eftersom att den inte kan smältas ner och göras 

till en ny produkt. Melamin är godkänt för kontakt med livsmedel och ger inte ifrån sig någon 

bismak till livsmedlet. (Polymer Properties Database, u.d.) 

Bioplaster 

De flesta plaster är framställda från råolja, men det finns även plaster som är framställda från 

biologiskt nedbrytbara resurser, till exempel majs, socker eller cellulosa. Dessa kallas för 

bioplaster och används bland annat till förpackningar, hemelektronik och hushållsapparater. 

(Nordisk bioplastförening, u.d.) 
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Symboler 

  

 

 

Symbolen med ett glas och en gaffel betyder att produkten är säker att användas till livsmedel, 

det gäller både serveringsprodukter som glas eller tallrikar, men också livsmedelsförpackningar. 

(Livsmedelsverket, 2017) 

 

 

 

 

 

Den här märkningen beskriver en produkts material. Till exempel om produkten tillverkas av 

flera material pekar pilen på det material som är använt i det specifika exemplaret. (August & 

Lundh, 2018) 

 

Diskmaskinsäker 

 

 

 

 

På undersidan av vissa plastprodukter finns det en symbol eller en text som beskriver om 

produkten tål att diskas i diskmaskin. Dessa symboler eller texter kan skilja sig åt eftersom det 

inte finns någon standardiserad märkning. 

 

Mikrovågsugnsäker 

 

 

 

 

Denna märkning visar att produkten klarar av att värmas i en mikrovågsugn och därmed inte 

släpper ifrån sig farliga ämnen vid uppvärmning. 

 

 

Figur 9 Livsmedelssäker 

märkning 

Figur 10 Materialklocka märkning 

(August & Lundh, 2018) 

Figur 11 Diskmaskinssäker 

märkning (August Lundh AB, 2018) 

Figur 12 Mikrovågugnssäker 

märkning (August Lundh AB, 2018) 
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Okrossbar 

 

 

 

 

På vissa produkter kan denna symbol finnas. August Lundh använder sig av den och visar om 

produkten är okrossbar, vilket vissa av deras plaster medför. 

 

Reptålig 

 

 

 

 

En del produkter kan vara märkt med den här symbolen och då vet man att produkten klarar av 

en del vassare verktyg utan att repor uppstår. 

 

Bisfenol A (BPA) 

 

 

 

 

 

 

Bisfenol A är ett ämne som kan vara hormonstörande. Det finns olika syn på hur vidare olika 

nivåer av BPA som är skadligt vid exponering och vad effekterna är. Det finns studier som visat 

möjliga samband mellan exponeringen av BPA och ett flertal olika sjukdomar som till exempel 

diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. För att minska exponering av BPA i samhället har ämnet 

förbjudits i nappflaskor i hela Europa. 2012 förbjöds BPA i förpackningar för livsmedel som är 

avsedda för barn under tre år. Bisfenol förkommer även i CD- och DVD skivor, epoxifärger, 

epoxilim, tryckfärger och på insidan av livsmedelsförpackningar vilket kan leda till att ämnet 

migrerar över till livsmedlet. August Lundh strävar efter att ha så mycket bisfenolfria produkter 

som möjligt. (August Lundh, 2017) 

 

Standarder 

ISO 9001 är en standard, stadgad av ”International Organization for Standardization” och 

baseras på sju principer. ISO 9001 behandlar kvalitetskrav. 

Figur 13 Okrossbar märkning 

(August Lundh AB, 2018) 

Figur 14 Reptålig märkning 

(August Lundh AB, 2018) 

Figur 15 Bisfenol A fri 

märkning (August Lundh 

AB, 2018) 
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• Kundfokus 

• Ledarskap 

• Medarbetarens engagemang 

• Processinriktning 

• Förbättring 

• Faktabaserade beslut 

• Relationshantering 

ISO 9001 används av företag i hela världen och även så i Sverige. För att ett företag ska bli ISO 

certifierat krävs ett ledningssystem och därefter att kraven som ställs skall vara uppfyllda, 

därmed att kvalitetsarbetet håller de mått som krävs. Certifieringen används som ett bevis på att 

företaget håller kraven för en säker, hållbar och serviceinriktad marknad (Standardization, 2018), 

(SIS, 2018). August Lundh och Mälarplast är idag certifierade med ISO 9001. 

 

ISO 14001 är samlingsnamnet för de standarder som sammanfaller under kategorin miljöledning. 

Standarderna för miljöledning skapar ett miljöledningssystem som kan integreras i en 

verksamhet. När ledningssystemet integrerats kan verksamheten använda systemet för egen 

bedömning men också för extern certifiering, vilket August Lundh och Mälarplast båda har gjort. 

Några kravpunkter listas för certifiering av ISO 14001: 

• Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som 

ska tillämpas. 

• Systemet är beskrivet. 

• Systemet och beskrivningen underhålls löpande. 

• Att verksamheten blir granskade mot kraven i ISO 14001:2014 av ett accepterat 

certifieringsorgan. 

(SIS, 2018) 

 

3.4 Materialval 
Enligt Ashby och Johnsson (2012), som (Johansson & Sundin, 2015) berättar om i sin rapport, 

finns det fyra metoder när man ska göra ett materialval: valet kan vara baserat på analytiskt 

tänkande, tidigare erfarenheter, jämförelser med liknande material eller inspiration. 

Analysbaserade val genomförs i 3 steg. Steg 1 innebär att översätta behoven till tydliga krav på 

produkten. Steg 2 innebär att måttsätta dessa krav och bland kraven bestäms vilka 

materialegenskaper som avgör om ett material är lämpligt eller inte. I steg 3 genomsöks en 

databas av material för att sålla bort de material som inte klarar kraven och för att rangordna hur 

de kvarstående materialen presterar. 

Vid val som är baserade på tidigare erfarenheter görs valet genom att jämföra den aktuella 

produkten med tidigare produkter som har liknande egenskaper. 
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Vid materialval som sker via inspiration är resultatet av kreativt tänkande som kan initieras 

genom att kolla in inspirerande böcker eller genom att besöka butiker. 

Man kan dela in plaster i termoplaster och härdplaster. Det som kännetecknar termoplaster är att 

de kan smältas ned upprepade gånger. Det gör att termoplaster är miljövänligare än härdplaster 

eftersom härdplaster är svårare att återvinna. 

Det är något man bör tänka på när man ska välja ett material för produkten som ska tillverkas. 

Innan man väljer ett material bör man också tänka på om det är möjligt att plastsorten fungerar 

för den tillverkningsmetod som ska användas. Om produkten till exempel ska tillverkas genom 

formsprutning måste man kolla upp i en materialdatabas vilka plastsorter som är lämpliga. Som 

materialdatabas kan man exempelvis använda sig av CES EduPack (2017) och därmed kolla upp 

egenskaper för olika plastsorter. (Johansson & Sundin, 2015) 

 

3.5 Ergonomi 
I utformning av produkter skall ergonomi tas till hänsyn och en synvinkel på hur produkterna 

påverkar arbetet för användaren är viktigt. Produkterna i detta projekt ska bäras, med detta 

kommer risker vid lyft och transport till och från bestämd plats på frukostbuffén utföras. Om 

produkten används i annan kontext kan även en inblick i hur produkten påverkar hälsan vid 

belastning vara nyttigt.  

Risker: 

• Tunga lyft 

• Repetitivt arbete 

• Obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar 

• Högt tempo 

• Stress 

Figur 16 Lyft, tyngd & avstånd (Middelman, 2011) Figur 17 Tid & Cykel (Middelman, 2011) 
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Figur 16 beskriver hur man ska lyfta och riskgraden vid vikten beroende på hur man lyfter. Figur 

17 beskriver risken vid tid, cykel, egenpåverkan på arbete och antal moment (Middelman, 2011). 

De tänkta produkterna i detta arbete kommer hamna under gränsen 7 kg i sina tillstånd vid 

användande beskrivet i Figur 16, vilket är en god marginal för risk av arbetsskador. Beroende på 

arbetsplatsens arbetsförhållande bör inte arbetet överstiga gränserna för det gula området 

beskrivet i Figur 17 för arbete inom restaurangbranschen.  

 

3.6 Produktsemantik 
Pragmatik 

Står för i vilket sammanhang relationen/tecknet visas. Till exempel en TV som står i ett ikoniskt 

hem med retro still och är av en äldre typ skulle då anses som retro. Om denna TV istället stod i 

ett litet hem och hemmet är placerat i en av Stockholms fattigaste förorter så symboliserar TV:n 

antagligen att familjen inte har så mycket pengar. (Westholm, 2002) 

Syntax 

Står för i hur tecknet står i relation med andra tecken av samma typ. Till exempel en gympasko 

kan visa användning i olika sammanhang. Om en gympasko är rosa och liten men har en sportig 

look och materialval för användningsområdet, medan en annan gympasko är svart, neutral och av 

den större storleken. Här ses genast att den svarta skon är till för en vuxen, medan den lilla rosa, 

medstörsta sannolikhet är en gympasko för en mindre person och antagligen till för en tjej. 

(Westholm, 2002) 

Semantik 

Står för vad tecknet kommunicerar. Semantik kan delas upp i fyra delar: uppmana, beskriva, 

uttrycka, identifiera. 

• Uppmana 

Här kan exempelvis en utformning på produkten uppmana användaren att vilja prova 

eller använda produkten för att utforska dess egenskaper. Till exempel utformningen på 

en sula av en gympsko kan ge en visuell funktion att det skapats luftfickor liknande 

bubblor. Dessa bubblor kan bjuda in till att vilja prova skon för att den ser ut att erbjuda 

viss dämpning och studsighet. 

• Beskriva 

Här beskriver också objektet sig själv med att erbjuda vissa specifika funktioner. Till 

exempel att det finns snören som kan dras åt på en gymnastiksko, den har ett hål där en 

fot får plats och att fotleden kan röra sig fritt. Dessa funktioner beskriver alltså själva 

produktens användningsområde och existens. 

• Uttrycka 

Här kan objektet erbjuda ett beskrivande utseende som gör att den mänskliga hjärnan 

uppfattar objektet på ett visst sett. Till exempel en gymnastiksko kan uttrycka sportighet, 

dynamik och hållbarhet. Detta kan exempelvis skapas med visa visuella redskap så som 

hållbarhet: gedigna sömmar med tjock tråd kan ge ett uttryck av att skon är hållbar, även 

materialvalet spelar stor roll. 
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• Identifiera 

Här erbjuder objektet någon typ av identifikation att det är kanske just en typ av 

tillverkare med en logotyp men även form och designspråk spelar roll. Till exempel en 

tillverkare skapar en kollektion av kläder, användaren har kanske sett flera andra av dessa 

produkter i sortimentet och genom att bara se kombinationen av mönster och färger kan 

produkten urskiljas att vara från just en specifik tillverkare. (Westholm, 2002) 

 

4 GENOMFÖRANDE 

4.1 Förstudie 
Under förstudien i projektet studerade gruppen områdets alla delar för att kunna sätta sig in i 

problemet och kunna komma fram till grundande slutsatser. 

 

4.1.1 Målgrupp 

I detta arbete är meningen att skapa en grund för ett sortiment med helhet åt målgruppen hotell 

och restaurang med fokus på frukostbuffé inom hotell. Att lista de nuvarande målgrupperna och 

även potentiella som August Lundh har är intressant för att se vilka av dessa grupper som även 

kan tänkas vara intressanta för produkterna som utvecklas. 

• Hotell och restauranger 

• Skolrestauranger 

• Flygservering 

• Servering i fängelse 

• Hemmabruk (ej nuvarande) 
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4.1.2 Analys av skandinaviska 

hotellfrukostar 

Som tidigare beskrivet skall produkterna 

ha en utgångspunkt för försäljning i 

norden. För att förstå vad detta innebar 

utförde gruppen en analys av flera 

nordiska hotell och dess frukostbufféer för 

att få en bred synvinkel av vad livsmedlet 

serverades på och för att få inspiration till 

konceptutvecklingen. Gruppen såg att vit 

var en genomgående färg, men även svart. 

Vissa serveringar hade även små, enkla 

mönster med få färger. Det kunde även 

urskiljas att det är enkla former där maten 

pratar för sig och serveringen höjer maten 

med en dekorativ ram. Upplägget skall ha 

en viss typ av symmetri och vara enkelt 

för ögat att läsa av, för att användaren 

enkelt skall se vad som erbjuds i 

frukostbuffén. De produkter som gruppen 

kunde se i dessa hotellfrukostar var skålar 

i olika storlekar, serveringsfat i form av 

klassiska kakfat med tre våningar, vanliga 

serveringsfat, serveringsslädar, kantiner, 

krus, besticklådor med mera. Generellt 

fanns det ett urval av olika former och designer av vissa produkter i varje frukostbuffé. Av detta 

drog gruppen slutsatsen att olika skålar passar för olika typer av livsmedel och att hotellen och 

restaurangerna vill skapa ett intressant men stilrent upplägg med variation som samtidigt inte 

känns för plottrigt. Gruppen drar också slutsatsen att detta uppnås genom en viss variation av 

form och design men samtidigt ett tydligt samband av liknande detaljer mellan produkterna och 

att ett behov av olika storlekar för varje produkt och form är nödvändigt för att skapa ett 

komplett frukostkoncept. Gruppen såg även under denna analys kopplingar till 

Produktsemantiken. För att produkterna skall passa in i miljön de utförs i, krävs det att de alla 

har en sammanhängande syntax. Med detta menas att intrycket av alla produkter skall vara lika 

varandra oberoende av miljön (i utförande tillsammans). Ibland används dock olika typer av 

syntaxer för att skapa ett helhetskoncept med ”friska” inslag. Samtidigt är det viktigt att 

produkterna individuellt kan passa in i fler miljöer än det som är tänk, detta för att kunna säljas 

till en bredare målgrupp. Detta görs lättare genom att förstå hur vidare produkterna utförs 

pragmatiskt, alltså hur produkten individuellt uttrycker sig i relation med miljön.  

 

4.1.3 Intervjuer 

Gruppen besökte två hotell belägna centralt i Eskilstuna. Tre deltagare, innehavande rollen med 

ansvar över en hotellfrukost intervjuades med hjälp av en Semistrukturerad intervju som hjälper 

Figur 18 Skandinaviska frukostbufféer (Finest, u.d.) (Kungcarl, u.d.) 

(Reisen, u.d.) (SAS, u.d.) (SAS, u.d.) (Tivolibrasserie, u.d.) 



26 

 

till att öppna en diskussion. Frågorna som ställdes var menade att leda samtalet framåt men 

samtidigt kunna besvara specifika frågor kring vad användarna vill ha. Deltagarna var följande: 

Salmen och Hebat i en gemensam intervju på Best Western hotell och Linnea på Elit Stadshotell. 

Gruppens sammanfattade slutsatser kring intervjuerna nedan: 

• Deltagarna var osäkra kring hur vidare vilken miljöpåverkan plast har, vilket ledde dem 

in på en mer negativ attityd till projektet. Deltagarna uttryckte att de försöker använda så 

mycket miljövänliga produkter som möjligt och att det var viktigt för verksamheten 

internt och externt mot myndigheter att ha ett miljötänk. Efter mer bakgrundsinformation 

ändrade snabbt deltagarna åsikt och var mer öppna kring tanken om en servering i plast. 

 

• Deltagarna lyste ett gemensamt frågetecken kring hur de inte såg hur plast skulle kunna 

konkurrera med porslin i denna miljö, då porslin känns mer solitt och exklusivt än plast. 

Deltagarna ansåg även att plast ger en bismak till maten och det är även därför de inte 

använder servering i rostfritt stål. Plast ansågs även inte vara slitstarkt, exempelvis trodde 

deltagarna inte att plast skulle hålla för diskmaskinen. Av detta drog gruppen slutsatsen 

att åsikterna som finns grundas i bristande information om plast generellt och att plast 

generellt har ett felaktigt ryckte där alla plaster dras under samma kant. 

 

• Gruppen var intresserad av hur hotellfrukosten hanteras och fick svar på följande: 

serviserna diskas i en diskmaskinstunnel med hett vatten och miljövänligt diskmedel. Vid 

uppläggning av maten på dess serveringsplats används ofta en vagn vilket innebär att 

inga längre distanser och lyft måste utföras och i ett ergonomiskt perspektiv lönar det sig 

i längden. De kortare lyften skall enligt teorin inte skada den mänskliga kroppen, och 

gruppen drar resonemanget att produkterna under användning fyllda med livsmedel inte 

kommer överstiga gränsen för vad som är ohälsosamt i ett ergonomiskt perspektiv att 

lyfta. Läs mer under stycke 3.5 Ergonomi. Faten och skålarna staplas inte mer än 3-4st i 

höjd. Vid hantering av disk används backar där disken staplas för att diskas. Livsmedlet 

förvaras för det mesta i kylen och inte i frysen, på dess serveringsfat eller skål. Gruppen 

drog slutsatsen att hanteringen kring serveringen är inget som stoppar möjligheten av ett 

frukostkoncept i mestadels plast. 

 

• Vissa produkter måste utföras i andra material än plast. Exempelvis ugnsformar och 

plåtar annars är det bara ägglådan som värms i serveringen av hotellfrukosten uttryckte 

deltagarna. 

 

• Deltagarna ansåg att vitt var en fungerande färg i en hotellfrukost på grund av att 

bakterier och smuts tydligare syns och är därför lättare att se om serveringen behöver 

rengöras. 

 

4.1.4 Konkurrentanalys 

För att ta reda på vilka konkurrenter som existerar på marknaden och har liknande produkter 

sökte gruppen runt på internet för att få en översikt. De konkurrenter som undersöktes var Ikea, 
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Patina, Bergqvist, Bronnum och Plick o plock, då gruppen ansåg att dessa hade många relevanta 

produkter som kan komma att konkurrera med August Lundhs produkter. 

Eftersom det finns ett mycket stort antal företag som säljer de sorts produkter som gruppen har 

riktat in sig på så kan detta vara en eventuell felkälla, då det är lätt att missa relevanta företag när 

endast webbaserad sökning används. 

För att få en djupare förståelse kring vilka produkter som de olika konkurrenterna har, valdes 

produkter ut som skulle kunna passa för en frukostbuffé. Där granskades bland annat 

serveringsskålar, fat, bestickhållare med mera. 

Det som undersöktes hos konkurrenternas produkter var material, pris, hormonstörande/farliga 

ämnen, okrossbarhet, återvinningsbarhet och om den klarar diskmaskin och mikrovågsugn. 

Dessa egenskaper togs fram för att kunna bedöma om produkterna i själva verket är en 

konkurrent eller inte, då produkten har ett visst antal krav de måste uppfylla, för att vara en 

fungerande produkt i en köksmiljö där de kommer i kontakt med livsmedel.  

Konkurrentanalysen hjälper även till vid konceptfasen för att se vad konkurrenterna har för 

produkter. Här kunde även starka och svaga sidor läggas till märke hos konkurrenterna. Detta 

kan då ge idéer som kan användas för att skapa en ny eller förbättrad produkt. 

Konkurrenterna som valdes ut är sådana som befinner sig i norden då produkterna skall ha som 

fokus att säljas i norden, det kan också vara en eventuell felkälla då det finns företag runt om i 

världen som också är stora konkurrenter. 

Det gruppen kom fram till under denna fas var att det går att tillverka produkter med intryck av 

högkvalitet i plast som passar in i en hotellfrukost. Det stärktes då av att konkurrenterna hade ett 

brett utbud av produkter i denna kategori. Designen hos produkterna studerades under den här 

fasen, både plastprodukter och icke plastprodukter, för att senare kunna vägas mot August 

Lundhs egna sortiment. Fler bilder och kortare beskrivningar av konkurrenternas produkter hittas 

under bilaga 1 – konkurrentanalys. 

 

4.1.5 Intern marknadsundersökning 

En intern marknadsundersökning genomfördes för att skapa en bild av vad August Lundh har för 

produkter i sitt nuvarande produktsortiment som kan tänkas passa in i en eventuell hotellfrukost. 

Även gjordes detta för att se vilka hål i sortimentet som bör fyllas. Under 

marknadsundersökningen kunde gruppen fastställa att många skålar- och serveringsfat finns, 

men att de brister i storlek och design. Många av skålarna och faten i sortimentet är för små för 

att kunna erbjuda tillräckligt med serveringsvolym i frukosten och de större skålarna som finns 

har en äldre design som inte passar in i miljön. 

Här nedan visas två exempel där gruppen anser att den ena skålen (Skål 1) innehar kvaliteter som 

får den att designmässigt passa in, men inte praktiskt då den bara finns i två utföranden av 

volymer av mindre storlek. Den andra skålen (Skål 2) fungerar praktiskt då den kommer i 

utföranden med volymer från 800ml till 3000ml. Gruppen anser dock att skålen ger en känsla av 

”plastighet” eftersom den är relativt tunnväggig och innehar skarpare kanter, vilket inte passar in 
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i miljön hos hotellfrukostar. Läs stycke (4.1.7 Designaspekter och utgångspunkter) för mer 

information om designaspekter. 

 

 

 

 

 

 

 

Under den här fasen diskuterades även förbättringsmöjligheter för produkter i nuvarande 

sortiment, detta kommer tas upp lite senare i rapporten. Genom brist i volym och design av 

produkterna bestämde sig gruppen för att fokusera på främst serveringsskålar som produkt och 

låter skålen mestadels stå för design- och formspråket som en avgränsning för arbetet. Utifrån 

den interna marknadsundersökningen kunde även gruppen få en bild av det nuvarande 

sortimentets färger, former och material som stöd under konceptutvecklingen. 

 

4.1.6 August Lundhs design- och formspråk  

För att förstå vad som kan passa in i August Lundhs produktsortiment utförde gruppen en analys. 

Här kunde gruppen se att produkterna ger ett intryck av att vara okomplicerade och det ges en 

tydlig bild för vad användningsområdet är. Det finns inget som stör symmetrin av produkterna så 

som skarpa hörn och linjer och ger känslan av att vara stilrena. Produkterna är användarvänliga 

och har en hög affordance. I flera delar av sortimentet urskiljs även att produkterna är 

staplingsbara för att vara funktionella och underlättar packningsmöjligheter. Nedan i Figur 21 

visas en bild av en bricka från August Lundh som används främst inom området ”travel 

catering”. Brickan har ett tydligt och ergonomiskt grepp med en stadig och korrekt vinkel för 

handleden. Det finns inga skarpa linjer som stör den stilrena känslan och brickan har en robust 

och solid design. 

 

 

 

Figur 21 (August Lundh AB, 2018) 

Figur 19 Skål 1 (August Lundh AB, 2018) Figur 20 Skål 2 (August Lundh AB, 2018) 
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4.1.7 Moodboard 

En moodboard skapades för att få en visuell bild 

av vilken känsla gruppen vill skapa med design- 

och formspråket. Moodboarden är till för att 

hjälpa gruppen med inspiration till koncepten 

och är till för att se en väg till viken som 

designen och formspråket ska landa i. Se 

moodboarden i Figur 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8 Designaspekter och utgångspunkter 

Under projektets gång har gruppen försökt att skapa sig en uppfattning om vilka faktorer av 

produkterna i serverings- och köksmiljön som skapar dess kvalitet och dekorativa känsla. I 

stycket Skandinaviska hotellfrukostar tas några faktorer upp så som enkla färger, relativt enkla 

former och symmetri i upplägget. Gruppmedlemmarna har utgått från sina egna uppfattningar, 

diskussioner i sammanhang med intervjuer och möten med handledare på företaget. Vilket har 

lett fram till faktorer som avgör känslan för produkter i denna miljö. Nedan beskrivs och 

analyseras varje faktor som gruppen anser avgörande för vilken känsla en produkt medger och 

använder skålen som utgångspunkt för vilket perspektiv analysen sker i. 

Godstjockleken är en avgörande faktor för vilken känsla av kvalitet produkten har. De tänkta 

produkterna i projektet skall konkurrera och samverka i många fall med liknande produkter i 

samma utformning och miljö, vilka ofta är tillverkade av porslin. Porslin som är ett mycket 

vanligt förekommande material har en mycket uppskattad finish och kvalitet, därför bör dess 

egenskaper och kvalitet efterliknas eller överträffas och en faktor är godstjockleken. Det är alltså 

viktigt att hitta en rätt syntax för hur tecknet står gentemot andra produkter inom samma område. 

Godstjockleken på en porslinsskål i hemmet ligger mellan 4 - 8 mm, vilket mättes från gruppens 

egna produkter. En lägre godstjocklek kan ge känslan av att skålen inte är hållbar och att den är 

mindre exklusive. Även kan en för hög godstjocklek ge känslan av att produkten är för enkel och 

klumpig i användarens ögon. 

Figur 22 Moodboard 
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Finishen på en produkt är en viktig faktor för hur exklusive och kvalitativ produkten känns. De 

flesta skålar i en frukostbuffé har ofta en hög glans och len yta, detta för att inte inneha skarvar 

och gömmen för bakterier att frodas men också för att ge ett intryck av att produkten är ren och 

fräsch. 

Som alltid finns det fördomar om saker och ting, det gäller även plast. Under ett möte med 

gruppens handledare diskuterades plastens ställning i branschen. Det finns mycket fördomar och 

att plast ofta generaliseras och det tros finnas endast en typ av plast, överdrivet sett. Men att det i 

självaverket finns en uppsjö av olika typer av plaster och alla med olika egenskaper. Peter Wall 

VD för Mälarplast, nämner i ett handledande möte att han ofta får argumentera för varför plast är 

ett hållbart material i sin yrkesmässiga vardag. Han stödjer även att många plaster är mer 

miljövänliga än många porslinsmaterial, då de kan återanvändas på ett mer effektivt sätt än 

porslinet. Han nämner även brister i hur kontroll av andra material hanteras jämtemot plast som 

har väldigt noggranna och kontrollerade importstandarder och regler kring användning och 

hantering. Gruppen kan utav detta igen dra slutsatsen att det är viktigt för i hur produkten står i 

relation med andra liknande produkter och vad den uttrycker i sig själv. Detta kan kopplas till 

produktsemantikensläran, se stycke 3.6 Produktsemantik. 

Detta stödjer i hur ryktet om plast i många fall är felvridet och att plast i själva verket kan vara 

ett hållbart material. Denna aspekt är att ta till hänsyn under arbetet då kundens inställning i vad 

de är villig att investera i är viktigt för hur vidare produkterna står sig på marknaden. 

I en webbaserad undersökning och besök av hotell och deras frukostbufféer såg gruppen ett 

återkommande mönster av runda skålar. Gruppen drar slutsatserna att de flesta skålar är runda på 

grund av att det är en mer ”klassik” form som många användare känner sig bekväma med och på 

grund av historiska anledningar som har med drejning att göra. Den runda formen ger också 

praktiska faktorer så som staplingsbarhet och åtkomlighet av innehållet. Gruppen anser också att 

en rund yta är lättare att rengöra och samtidigt finns det inga skarpa hörn där matrester kan 

samlas inuti skålen. 

 

4.2 Produktspecifikationer för serveringsskål 
I detta skede valde gruppen att göra produktspecifikationer endast för skålen. Skålen valdes som 

huvudprodukt efter en intern marknadsundersökning. Där såg gruppen potential i bristande 

storlekar och design på de nuvarande skålarna i August Lundhs sortiment. Skålen kommer 

fungera som utgångspunkt av form- och designspråk för flera produkter som visualiseras endast i 

konceptstadiet, dessa koncept fungerar som underlag för vidare arbete. 

 

4.2.1 Funktionsanalys 

För att hitta funktioner till funktionsanalysen undersökte gruppen alla de märkningar som 

tidigare diskuteras för att se vilka möjligheter till funktioner som fanns och samtidigt vilka krav 

som kräver funktioner. Under besök på flera hotell intervjuades ett flertal personer som var 

relaterade i kontexten hotellfrukost. Här fick också gruppen information om saker att ta till 

hänsyn till och kunde definiera funktioner för att uppfylla användarnas krav. Förstudien hjälpte 
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gruppen att hitta ytterligare funktioner hos liknande produkter och även vad kraven på de 

befintliga produkterna i August Lundhs sortiment är för att skapa funktioner och krav därefter. 

Funktionsanalysen sammanställdes i ett gemensamt dokument med kravspecifikationen då de har 

en stark koppling till varandra. 

 

4.2.2 Funktionsträd 

Funktionsträdet är en schematisk bild över gruppens funktionsanalys och fungerar så att 

relationer och logiska grupperingar klargörs. Funktionerna bildar en trädstruktur efter en hierarki 

med huvudfunktion, delfunktioner och stödfunktioner och visar tydligt hur funktionerna 

samverkar. Detta hjälpte gruppen att lättare se vilka funktioner som skulle ligga i fokus under 

kravspecifikationen. Se funktionsträden i Figur 23 nedan. 

 

4.2.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen togs fram med utgångspunkt i den detaljerade funktionsanalysen, vilket 

förenklade det hela. Funktionerna klassades genom att studera vilka funktioner som verkligen är 

nödvändiga för produkten eller som inte är nödvändiga. Detta konstaterades genom en 

diskussion internt i gruppen, men också genom intervjuer hos hotell och undersökning av andra 

produkter på marknaden. I intervjuer kom gruppen bland annat fram till att produkten måste tåla 

att diskas i diskmaskin och att den ska uttrycka stilrenhet. 

I den andra fasen av kravspecifikationen skall de önskvärda funktionerna viktas med en siffra 

mellan 1 och 5. 

Figur 23 Funktionsträd 
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Kravspecifikationen hittas under Bilaga 3 – Kravspecifikation.  

 

4.2.4 Behovs- och egenskapsmatris 

Utifrån funktionsanalysen gjordes en behovs- och egenskapsmatris, där varje behov får en 

mätbar egenskap. Behoven är grundande på förstudiens alla delar och skall täcka de punkter 

kunderna prioriterar. Ur detta gavs vilka behov som är kopplade till specifika egenskaper och 

gruppen fick en konkret bild av vilka samband mellan behoven och vilka egenskaper som måste 

existera för att uppfylla behoven som kunderna har. För att specificera behoven utgick gruppen 

från funktionerna som konstaterats i funktionsanalysen och de latenta och uttalade behov som 

tagits fram från intervjuer och besök på hotell. Se behovs- och egenskapsmatrisen i Tabell 2 

nedan. 

Ur detta kunde gruppen se att konstruktion och material var två specifika egenskaper som var 

starkt kopplade till behoven, även urskildes att låg vikt var ett behov som kunde kopplas till 

många av egenskaperna. Men det var inget som kom oväntat då vikten är kopplat till nästan alla 

konstruktions val som görs med en produkt generellt.  

Tabell 2 Behovs- och egenskapsmatris 
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4.2.5 Målspecifikationer 

När behovs- och egenskapsmatrisen var klar kunde målspecifikationerna sammanställas. Detta 

gjordes i en tabell där de mätbara egenskaperna sattes i en specifikationslista för att se om alla 

behov kunde kopplas till en specifik mätbaregenskap. Tabellen visar vilka mätbara egenskaper 

som är kopplad till olika behov och den visar även vilken betydelsefaktor varje egenskap har. 

Varje mätbar egenskaps mål är även listat i tabellen med en tillhörande enhet. Vissa behov har 

ingen direkt mätbar egenskap, men målen beskrevs utifrån vad gruppen anser är rimligt. 

Vissa egenskaper så som konstruktion går inte att ge en enhet på och tillverkningskostnaden var 

ingen information som gruppen fick ta del av. Detta valdes att inkluderas trots allt, eftersom det 

är viktiga mål som studenterna kommer att ta hänsyn till under konceptgenereringen. Värdena 

som tagits fram är preliminära och fungerar som utgångspunkt för konceptgenereringen och 

konstruktionen av produkten. Detta hjälper gruppen med ramar för att kunna gå vidare i 

utvecklingsprocessen. Målspecifikationerna kan ses nedan i Tabell 3. 

 

Observera att målen är preliminära. Vissa målrelaterade till konstruktion kan vara 

svårdefinierade då visa aspekter så som volym fortfarande inte undersökts. 

Produktspecifikationerna valdes att genomföras trots vissa osäkerheter, då det är grundande för 

att koma framåt i arbetets gång. 

 

4.3 Konceptgenerering 
Under konceptgenereringen utgick gruppen till stor del från vad som konstaterats i förstudien om 

form och design. Moodborden var ett stöd genom hela processen, även den interna och externa 

marknadsundersökningen låg som inspirationskälla för vad som ligger i trend hos frukostbufféer 

och för att kunna ställa det som genererats mot vad August Lundh idag har i sitt sortiment. 

 

Tabell 3 Målspecifikationer 
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4.3.1 Skisser 

I det första steget av konceptgenereringen började gruppen med att brainstorma kring känslan 

hos en frukostbuffé och vad som utrycker just August Lundhs design- och formspråk samtidigt 

som det var viktigt att få fram koncept som även var innovativa och utmanande. I detta stadie 

skedde skissningen väldigt fritt och inspiration togs från August Lundhs egna sortiment, besök 

på hotell och diverse webbaserade källor. Skissandet resulterade i en stor blandning av koncept 

och idéer. Se under Bilaga 4 – Skisser. 

 

4.4 Konceptval 

4.4.1 Koncept 

Ur skisserna sållade gruppen ut nio stycken koncept genom en verbal diskussion som ansågs vara 

potentiella kandidater. De nio valda koncepten valdes att visualiseras med hjälp av SolidWorks 

för att varje koncept skulle få samma utgångspunkt i senare konceptsållning och för att få en mer 

tydlig och klar bild för hur varje koncept uttrycker sin form och design. Koncept 1–9 visas i 

figurerna nedan. 
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Figur 24 Koncept 1 & 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 1: 

Bygger på en kvadratisk skål som 

övergår till en rundare form mot 

botten. Även fast den är kvadratisk 

upptill så har den mjuka former. 

Koncept 2: 

Konceptet har en oval form med en 

lutande öppning, vilket medför att 

maten syns tydligare. 
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Figur 25 Koncept 3 & 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 3: 

Koncept 3 är en långsmal skål där 

kortsidorna är högre än långsidorna. 

Koncept 4: 

Det här konceptet har en enkel 

konform med fyra stycken fötter, 

som även fungerar för avrinning 
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Figur 26 Koncept 5 & 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 6: 

Konceptet har en mer kvadratisk 

form med handtag på sidorna för 

att medge ett bättre grepp. 

Koncept 5: 

Detta koncept har en cylindrisk 

form och har en skåra längst upp 

för att medge bättre grepp. 
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Figur 27 Koncept 7, 8 & 9 

 

Koncept 7: Konceptet har en kon 

liknad form och är snett avskuren 

för att lättare kunna se livsmedlet 

som distribueras. Även finns 

inbuktningar på sidorna för att 

medge bättre grepp. 

Koncept 8: Konceptet har en rund 

grundform och har konkava sidor 

utåt sätt. 

Koncept 9: Konceptet har en rund 

from med tre upphöjda sidor. 
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4.4.2 Pughs matris 

För att välja ett koncept på ett så objektivt sätt som 

möjligt gjordes en Pughs matris. Som referensprodukt 

valdes en skål med klassik form från 

konkurrentanalysen som gruppen ansåg vara neutral, 

lättillverkad och förekommer i en serie av flera 

volymer. Utifrån den kunde de nio koncepten 

betygsättas. Referensen visas i Figur 28 och är ifrån 

Bronnum. Skålen är tillverkad i melamin och är klassad 

som livsmedelssäker. 

 

 

Gruppens utgångspunkt för viktningen i Pughs matrisen utgick från företagets riktlinjer kring 

tillverkning och konstruktion. Då August Lundh och dess nära samarbetspartner Mälarplast 

utryckt vikten i hur tillverkningssvårigheter påverkar priset och därmed vinstfaktorn per produkt 

och i slutändan genomförbarheten av produkten. I övrigt har produktspecifikationerna legat som 

grund för viktningen, se stycke 4.2 Produktspecifikationer för serveringsskål.  

Efter att ha genomfört Pughs matrisen kunde man se att koncept 1 och 9 var de som hade högst 

poäng. Matrisens alla delar studerades flera gånger för att gruppen skulle vara säker på att inget 

av stor vikt missats.  

Vid vidare analys av konceptens design ansåg gruppen att koncept 1 såg ganska ostabil ut och 

inte passar speciellt bra som en serveringsskål. Istället för att direkt välja koncept 9 så gjordes en 

undersökning där 13 personer fick rösta på ett av koncepten 1 och 9 utifrån vilket koncept de 

tyckte skulle passa i en frukostbuffé. 10 av personerna röstade på koncept 9 och det blev därför 

Figur 28 Referensprodukt för Pughs matris 

(Bronnum, 2018)  

Tabell 4 Pughs matris 
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självklart att gå vidare med det konceptet för vidareutveckling. Nu låg fokus i att specificera 

produkten ytterligare och skapa omfattande argument för varför produkten skall se ut som den 

gör. Efter att koncept 9 valts valde gruppen att studera kriterierna nedan ytterligare för att se om 

de kunde uppfyllas och hur. 

• Funktionell avrinning 

• Stabil 

• Hur ska produkten tillverkas? 

• Greppbarhet 

• Volymalternativ 

• Passar produkten in i miljön? 

• Hur förhåller sig produkten till August Lundhs produktsortiment?  

• Hur visualiseras andra produkter i samma miljö och med samma design- och formspråk 

som produkten? 

• Vilka av August Lundhs nuvarande produkter kan passa i ett frukostkoncept med 

produkten? 

 

4.5 Vidareutveckling  
Koncept 9 valdes att vidareutvecklas. I detta stadie valdes att dela upp skålen i flera delar för att 

lättare kunna utveckla varje betydande faktor av produkten. De delar som valdes att fokusera på 

var; insidan botten, utsidan botten och den omslutande kanten. De vidareutvecklade delarna av 

konceptet togs fram genom SolidWorks och beskrivs nedan under dess rubriker. Figur 29 nedan 

beskriver de tre delar som skålen delades upp i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 29 Vidareutveckling - Uppdelning av skål 
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Botten utsida 

Innan gruppen startade vidareutvecklingsfasen för utsidan av botten så undersöktes befintliga 

skålar på marknaden. Det som upptäcktes var att de flesta skålar har en eller flera 

avrinningskanaler, vilket ska medföra att vattnet rinner av och inte samlas kvar vid diskning i 

diskmaskin. 

I Figur 30 – 1 visas originalbotten från koncept 9 som inte har någon avrinningskanal och dess 

insida har en lutning inåt, detta medför att det samlas mycket vatten under diskning. Att en 

botten inte har avrinningskanaler skulle också kunna medföra att det blir ett vakuum mellan 

vattnet och ytan vilket gör att skålen sugs fast mot underlaget. 

På botten 2 har fyra stycken avrinningskanaler integrerats, samt att insidan har en konvex form 

vilket gör att vattnet rinner lättare mot kanalerna. 

Botten 3 har en integrerad gummilist som ska medge bättre grepp för att förhindra glidning vid 

användning. Den har en platt insida och tre avrinningskanaler. 

Det sista konceptet av botten som visas i nummer 4 har också en platt botten och endast en 

avrinningskanal. 

Det som också upptäcktes vid undersökning av skålar på marknaden är att förhållandet mellan 

bottens diameter, toppdiameter och höjden är en viktig faktor för att skålen ska vara stabil. Efter 

att gruppen studerat fem olika skålar som studenterna hade i hemmet märke man att förhållandet 

mellan höjden på skålen och bottens diameter inte var tillräckligt bra. Därför togs ett beslut om 

att öka bottens diameter för att göra skålen mer stabil. 

Efter att ha diskuterat koncept 2, 3 och 4 kom gruppen fram till att göra ett test där det skulle 

undersökas hur vattnet rinner av botten. När man diskar en skål i en diskmaskin så brukar skålen 

inte placeras helt plant, utan den ställs oftast i en lutning. Detta gjorde att när testet utfördes så 

Figur 30 Vidareutveckling av botten utsida 
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placerades en distans på undersidan för att få en lutning och kanalerna placerades i den minst 

gynnsamma riktningen.  

På botten 2 som har fyra stycken avrinningskanaler och en konvex insida rann i princip allt 

vatten av. Botten 3 som har en platt insida och tre avrinningskanaler var inte lika optimal som 

man tydligt ser i figuren nedan. 

Den minst optimala var nummer 4 som endast har en avrinningskanal och en platt insida. 

När testet var genomfört kunde gruppen enas om att fyra avrinningskanaler är det bästa 

alternativet, samt att en konvex botten gör att vattnet lättare rinner mot kanalerna. Botten 2 var 

det bästa alternativet och blev därför det slutgiltiga valet. Gruppen kom också överens om att 

gummilisten blir en onödig tillverkningskostnad och valdes därför bort. 

För att spara tid när bottnarna skulle 3D-skrivas så valdes att göra dem 50 procent mindre än 

verklig storlek, avrinningskanalerna blev då 2 mm breda. På grund av vattnets ytspänning hade 

vattnet svårt att ta sig igenom kanalerna, därav valdes att alltid ha 4 mm breda kanaler oavsett 

storlek på skålen. Se testet av bottnarna nedan i Figur 31. 

 

 

 

 

 

Figur 31 Avrinningstest på 3D-printade bottnar 
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Botten insida 

Här studerade gruppen bottens insida, syftet med detta var att undersöka om det blev svårare att 

få upp livsmedlet om botten inte var helt rund och om matrester kan komma att samlas. Det 

visade sig inte vara ett problem. Vid 3D-printning av prototyp i skala 1:3 fastställdes att botten 

var tillräckligt rund för att inte samla bakterier och försvårade inte ur tagandet av livsmedlet i 

botten. Genom att ha en radie istället för en rund form som omsluter hela botten sparas material 

och kyltid vid formsprutning vilket är två kritiska faktorer för att göra produkten så 

kostnadseffektiv som möjligt, därför valde gruppen att gå mot koncept 1. Figur 32 nedan 

beskriver de två olika utförandena där koncept 1 har en radie och koncept 2 har en rund 

omslutande form. 

 

Figur 32 Vidareutveckling av botten insida 

 

Omslutande kant 

För att bestämma hur djup den omslutande kanten skulle vara så konstruerade gruppen genom 

CAD två nya koncept. I Figur 33 nummer 2 ser man originalet från koncept 9. 

Det gjordes sedan två vidareutvecklade kanter, en som har djupare kant Figur 33– 1 och en med 

ett lägre djup Figur 33– 3. Vid endast analysering av dessa tre i SolidWorks är det svårt att få en 

bra uppfattning om vilken som tycks passa bäst. För att förenkla valet av dessa skrevs de tre 

kanterna ut i en 3D-skrivare för att kunna studera dem närmare. 

Gruppen upptäckte snabbt att kant nummer 1 har en alldeles för djup kant och får ett överdrivet 

formspråk. 

När kant nummer tre undersöktes så hade den en väldigt subtil form vilket resulterade i att den 

blev otydlig från vissa vinklar. Kant nummer två blev därför en självklar vinnare. Se under 

Bilaga 6 – Analys av kantdjup för fler bilder. 



44 

 

 

4.5.1 Volymalternativ 

I förstudien konstaterades att flera volymalternativ för produkten är nödvändigt. Olika livsmedel 

serveras i varierande volymer vilket leder till att den tillhandahållna volymen för skålen i detta 

fall bör kunna vara flexibel på det sätt att det bör finnas fler alternativ av storlekar på skålen. Hos 

konkurrenter såg gruppen att många skålar ofta säljs i en serie av tre olika volymer. För att kunna 

bestämma för i vilka utföranden av volymer skålen bör produceras i gjorde gruppen en tabell där 

man kopplade eventuella livsmedel till passande volymer för just det specifika livsmedlet, se 

Tabell 5 nedan. Gruppen upptäckte även från August Lundhs produktsortiment att det fanns olika 

storlekar på skålar i en serie av tre. Där låg volymerna på 800ml, 1500ml och 3000ml. Här drog 

gruppen slutsatsen att dessa volymer passar in i sammanhanget och miljön och stämmer även bra 

överens med det nuvarande sortimentets uppbyggnad av volymalternativ hos August Lundh. 

Figur 33 Vidareutveckling av omslutande kant 

Tabell 5 Volymalternativ 
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4.5.2 Formspråket i andra produkter 

För att få ett helhetsperspektiv på hur flera produkter kan anamma formspråket som tagits fram, 

konstruerade gruppen flera produkter som skulle kunna tänkas ingå i en frukostbuffé. Dessa 

koncept har inte gått igenom någon typ av sållning och ingen direkt hänsyn till tillverkning har 

varit i fokus. Dessa koncept är endast till för det visuella och för att kunna inspirera vidare arbete 

av projektet. Koncepten visar även att det är möjligt att integrera formspråket i andra produkter, 

vilket är en grundande förutsättning för att detta arbete skall anses lyckat. Resultaten av de 

visuellt inspirerande koncepten hittas under stycke 5.2 Formspråket i andra produkter. 

 

4.5.3 Kompletterande produkter i frukostbuffé 

Här är några av de produkter från August Lundhs produktsortiment som gruppen anser skulle 

kunna komplettera ett enhetligt frukostkoncept. Observera att kompletteringarna som ges som 

förslag inte behöver utföras tillsammans utan kan med fördel anpassas efter kundens behov. 

Beroende på hotellets approach på marknaden och den känslan som vill förmedlas kan kantiner 

från August Lundh vara ett kompletterande alternativ, om exempelvis en ”plockbar” är 

tillgänglig. 

 

Figur 34 Kantiner från (August Lundh AB, 2018) 
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S-plank är en av August Lundhs ikonprodukter och är en otroligt stryktålig produkt med hög 

kvalitet och funkar väldigt bra som en form av serveringssläde. Produkten imiterar känslan av trä 

och kan uppfattas som ett mjukt inslag i en frukostbuffé. 

MultiDish är en typ av skål/form. Denna produkt har en högkvalitet och finish som även stått för 

inspiration av det ”nya” formspråket och skulle funka bra som en komplettering i ett eventuellt 

frukostbuffékoncept enligt gruppen. 

 

Figur 35 S-plank från (August Lundh AB, 2018) 

Figur 36 MultiDish från (August Lundh AB, 2018) 
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För att skapa kontrast och variation utan att störa symmetri för mycket kan inslag av andra 

former och färger implementeras. Skålen som kan ses ovan är en liten transparant skål. Denna 

skål kan med fördel användas som en komplettering i en eventuell frukostbuffé, förslags vis 

skulle skålen utföras i vitt eller svart. Skålen passar bra för servering av livsmedel i mindre 

volymer till exempel marmelad, smör, sylt med mera.  

 

4.6 Detaljutveckling 

4.6.1 Materialval 

Under materialval valde gruppen att utföra två olika materialförslag. Ett av förslagen baseras på 

vad gruppen fått för information från företaget, vilka material de använder idag av liknande 

produkter och baseras mer på materialfakta. Det andra förslaget baseras på uppsamlad 

information från branschen under projektets gång och vad gruppen anser kan vara ett 

konkurrenskraftigt och klokt val av material. 

 

Materialförslag 1 

Detta förslag baseras på företagets önskemål och tankar kring material. Vid val av material 

användes CES EduPack 2017 och med nivå 2 för databasen. Skålen kommer att tillverkas genom 

formsprutning och för att sålla bort material som eventuellt kan vara svårare att formspruta och 

återvinna sattes en gräns som avgränsade materialen till endast termoplaster. 

Gruppen kom fram till att dessa kriterier ansågs som väsentliga: 

• Sträckgräns 

• Brottgräns 

• Elasticitetsmodul 

• Pris 

• Densitet 

• Återvinningsbarhet 

• Miljövänlighet 

Figur 37 Liten transparant skål från (August Lundh 

AB, 2018) 
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De faktorer som är de mest väsentliga för August Lundhs produkter är priset, hållbarheten och 

livsmedelssäkerheten då detta är några av deras gemensamma egenskaper för deras produkter. 

Därav ansåg gruppen att det är viktiga faktorer att sträva efter. 

Med detta som utgångspunkt gjordes två diagram, ett med pris på y-axeln och densitet på x-axeln 

och andra grafen hade sträckgränsen på y-axeln och brottgränsen på x-axeln, se graferna i Bilaga 

7 – Materialval grafer. 

Efter att graferna hade analyserats och materialen studerats kom gruppen fram till att dessa 

plastsorter hade bäst hållfasthet i förhållande till pris och densitet: 

• Polylaktid (PLA) 

• Polykarbonat (PC) 

• Polypropen (PP) 

• Polyeten (PE) 

• Polyetentereftalat (PET) 

• Polyamid (PA) 

• Akrylnitril Butadien Styren (ABS) 

I Tabell 6 nedan har utifrån de plaster som analyserades fram i graferna även materialegenskaper 

för porslin tagits med för att kunna jämföras emot plasterna. 

När materialen hade analyserats sållades PP, PE, och ABS snabbt bort då sträck- och 

brottgränsen för dessa material inte uppnådde de krav gruppen ansåg vara viktiga. Vid vidare 

analys med hänsyn på miljöpåverkan av PLA, PC, PET och PA såg gruppen att det är en 

minimal skillnad mellan dessa och alla är återvinningsbara. På grund av detta hamnade fokus 

endast på att studera vilken plast som har de bästa materialegenskaperna i förhållande till priset 

och densiteten. 

Som tabellen visar har PA lämpligast hållfasthet, dock är den inte lämpad för användning i 

livsmedelssamanhang. På grund av detta kom gruppen fram till att PC var det material som bäst 

uppfyllde kraven. Materialet har en hög brott- och sträckgräns samt låg densitet, pris och har 

Tabell 6 Materialegenskaper 
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samtidigt god livsmedelssäkerhet. PC är även mikrovågsugnsäker samt att den klarar av att 

diskas i diskmaskin. 

Materialförslag 2 

Ett material som ofta återkommit under projektets gång är Melamin. Melamin är en hård plast 

som skapas av en organisk industriellt ihopsatt kombination av stärkande material. Vilket gör att 

den tål vardaglig användning och slitage. Melamin är 100 procent diskmaskinssäker olikt vissa 

glaserade porslinsmaterial. Materialet har även en hög temperaturbevaring vilket gör att det 

torkar snabbare i diskmaskinen och kan hålla livsmedel kallt längre en många andra material. 

Det rekommenderas dock inte att använda Melamin i mikrovågsugnar. Materialet har även en 

mycket lägre densitet än porslinsmaterial vilket gör det till ett mer ergonomiskt alternativ. Under 

stycke 4.1.7 Designaspekter och utgångspunkter diskuteras kring hur vidare porslin är en stark 

rival i valet av material, då det är det vanligaste förkommande materialet inom branschen och har 

egenskaper vilket användarna värdesätter och måste därför överträffas eller efterliknas. Melamin 

är i detta fall en stark kandidat i rivaliteten mot porslin och har enligt gruppen starka egenskaper. 

Melamin tål att tappas från högre höjder utan att gå sönder vilket ger en fördel i branschen och 

har en finish som är nästan identisk mot porslin, vilket andra plastbaserade material inte har. 

Materialet har ett brett utbud av färgalternativ vilket gör att det kan anpassas efter användarens 

önskemål. Genom detta grundar gruppen ett gemensamt beslut att tillverka produkterna i 

melamin och att detta skulle vara till fördel samt att öka i konkurrenskraftighet i framtiden. 

Däremot kan detta leda företaget till vissa modifieringar av sina formsprutningsverktyg för att 

kunna formspruta melamin. 

 

4.6.2 Tillverkning 

I konstruktionen av skålen har gruppen utgått ifrån DFM och DFA för att kunna grunda 

konstruktionsvalen som genomförts, till exempel godstjocklek, släppvinklar och materialval. Mer 

ingående om detta finns under stycke 3.1.3 Tillverkningsbegränsningar. 

Simulering av formsprutning 

För att få en uppfattning om produkten går att tillverka gjordes en simulering av 

formsprutningsförloppet. Simuleringen utfördes i programmet SolidWorks Plastics. Med stöd av 

den grundande teorin placerades ingötet centrerat på bottens utsida för att inte störa symmetrin 

och användandet. Skålen med volymen 3000 ml och en godstjocklek på 4 mm analyserades då 

det är den mest kritiska volymen att formspruta på grund av sin stora storlek. Val av 

godstjocklek baserades på den underliggande teorin och utgick ifrån teorin om DFM, DFA och 

tillverkningsbegränsningar. Läs mer under stycke Design for manufacturing (DFM) & Design 

for assembly (DFA) och Tillverkningsbegränsningar. När en simulering utförts kunde mätbara 

värden urskiljas och sammanställas i Tabell 7 nedan. 
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Det visade sig att detaljen går att tillverka utan problem. Det som kunde urskiljas var luftfickor 

längs skålens kant vilket kan medföra defekter vid tillverkning, utifrån gruppens erfarenheter var 

det inget som valdes att undersökas vidare. Kyltiden blev cirka 62.5 sekunder, detta beror på den 

tjockare godstjockleken i botten. Gruppen anser dock att en tjockare godstjocklek i botten 

medger en robustare konstruktion. För mer specifika bilder och grafer se under Bilaga 5 – 

Simulering av formsprutning. 

 

4.6.3 FEM-analys 

En FEM-analys utfördes för tre olika falltester för att stödja att skålen kommer hålla för yttre 

påfrestningar. Det visade sig inte vara någon risk för något av fallen att medföra skada på 

detaljen. Analysen simulerades för ett fall på 1 meter i de tre olika fallen. Grafer med resultat och 

utförliga bilder hittas under stycke Bilaga 8 – Analys falltest, FEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7 Data för formsprutning 
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4.6.4 Staplingsbar 

För att se om skålen har en rimlig staplingshöjd utfördes ett kollisions test. Testet utfördes i 

SolidWorks där de båda identiska skålarna placerades med den ena över den andra. Skålarna 

fördes sedan mot varandra tills en kollision inträffades. Distansen mellan skålarnas kanter blev 

cirka 40 millimeter. Gruppen anser att denna distans i stapling bör vara godkänd. Bedömningen 

görs att skålarna inte kommer välta vid stapling av minst 5 skålar. Detta leder till att skålens 

staplingsbarhet är uppnåd enligt målen. Nedan visas skålarna staplade i Figur 38. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38 Test av stapling 
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5 RESULTAT 

5.1 Slutgiltigt koncept 
Resultatet av arbetet blev en serveringsskål i plast som är tänkta att utföras i storlekarna 800, 

1500 och 3000 ml och kan tillverkas genom formsprutning hos Mälarplast AB i 

rekommenderade material. Det slutgiltiga konceptet togs fram genom CAD-modeller och 

ritningar. Det slutliga konceptet beskrivs ytterligare och visas i figurerna nedan. 

I Figur 39 nedan visas skålen i genomskärning för att lättare kunna se godstjocklek och insidan 

av skålen. Skålen har en rundad insida med en större omslutande radie mot botten för att få en 

jämn övergång mellan kant och botten. Det hjälper för att matrester och bakterier inte skall 

samlas där. Gruppen valde att göra skålen med en godstjocklek på 4 mm oberoende volymens 

utförande för att bevara den kvalitativa känslan av en tjockare godstjocklek. Ritningar på skålen 

hänvisas till Bilaga 9 – Ritningar. 

 

 

 

 

Figur 39 Genomskärning slutligt koncept 



53 

 

Undersidan av botten har fyra avrinningskanaler på 4 mm i bredd för att kunna släppa genom 

vatten trots ytspänning. Dessa kanaler är alltid 4 mm oberoende volymens utförande. Botten har 

även en konvex yta för att underlätta vattnets avrinning. Hela botten omsluts av radier för att 

skapa en mjukare känsla, men även för att låta skålens sida försvinna ner mot botten på ett 

estetiskt men subtilt sätt. Se Figur 40. 

 

 

Figur 41, 42, 43 och 44 visar renderade bilder på det slutgiltiga konceptet. Kanterna har en har en 

genomgående vågform vilket är en identifiering för design- och formspråket och kan kopplas till 

Produktsemantikens lära. Formen skapar ett intresse för ögat samtidigt som den är estetisk 

tilltalande. Resten av skålens former, kroppen och ner mot botten är enkla och väger upp den mer 

händelserika toppen, vilket går hand i hand med undersökningar som gjorts av skandinaviska 

hotell och intervjuer på hotell. Den rekommenderade färgen som gruppen anser var estetiskt 

tilltalande och är vanligast i branschen är vit, men ett valfritt färgalternativ mot kund 

rekommenderas och går också hand i hand med hur det nuvarande sortimentet är uppbyggt. 

Skålens form uppmanar användaren att lyfta skålen med händerna omslutande runt skålens nedre 

del av sidorna vilket kan kopplas till semantiken och beskriver en produkts kommunikativa 

aspekter. Gruppen anser även att skålen, på grund av dess neutrala och stilrena design, kan passa 

in i flera miljöer som är icke avsedda för just ändamålet frukostbuffé. Med detta anser gruppen 

att man lyckats med en tydlig affordance vilket är en av August Lundhs tydliga delar i deras 

formspråk. 

Figur 40 Undersida botten slutligt koncept 
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Figur 42 Renderad, vit med logga, helhetsbild 

Figur 41 Slutligt koncept, neutral helhetsbild  
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Figur 43 Renderad, vit med logga, underifrån 

Figur 44 Renderad, vit med logga, ovanifrån 
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5.2 Formspråket i andra produkter 
Vid en frukostbuffé vill man oftast ha skålar, fat och andra produkter i samma sorts formspråk 

för att få ett sammanhängande koncept. Den slutgiltiga skålen i Figur 39 har mjuka och kurviga 

former, vilket gruppen har överfört till andra sorters produkter som kan ingå i en frukostbuffé. 

Nedan i Figur 45, 46, 47, 48 och 49 visas ett antal olika produkter med ett formspråk baserat på 

skålen som har caddats och renderats i SolidWorks. 

 

 

 

 

 

Figur 45 Bestickhållare 

Figur 46 Serveringssläde 1 



57 

 

 

 

Figur 49 Serveringsfat 2 

Figur 48 Serveringssläde 2 

Figur 47 Serveringsfat 1 
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5.3 Slutliga specifikationer 
Gruppen gav förslag för två material som skulle kunna passa för skålen där ett av förslagen var 

mer baserat på August Lundhs önskemål och det andra var baserat på vad gruppen sett för 

trender under projektets gång. För det andra materialet hittades inga specifikationer för men 

gruppen har vetskapen att August Lundh har andra produkter tillverkat i melamin och har 

tillgången till den informationen som behövs för tillverkning. De slutgiltiga specifikationerna för 

skålen på 3000 ml visas i tabell 9 och i tabell 10 finns en jämförelse i pris mellan PC och porslin. 

Materialkostnad, E-modul, sträckgräns, brottgräns och användningstemperatur är inhämtat från 

(CES EduPack, Granta Design, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9 Slutliga specifikationer för 3000 ml skål 

Tabell 8 Jämförelse mellan Polykarbonat och Porslin 
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5.4 Slutkundens information 
Mot kund specificerades information som bör vara tillgänglig för att kunna använda produkten 

på ett korrekt vis och utgår ifrån August Lundhs märkningar. 

Produktblad: 

 

För att visa att produkten är diskmaskinssäker bör denna symbol vara tillgänglig på 

eventuellt produktblad. 

 

 

För att visa att produkten är livsmedelssäker bör denna symbol vara tillgänglig i 

eventuellt produktblad eller märkt på produkten. 

 

 

 

Beroende på slutligt materialval används förslags vis denna symbol i ett eventuellt 

produktblad för att visa att produkten är okrossbar. 

 

 

 

Beroende på slutligt val av material kan denna symbol finnas med i produktbladet. 

Det finns även en liknande symbol med texten; PC Safe. 

 

 

 

Denna symbol bör finnas med på eventuellt produktblad för att visa att produkten är 

säker att användas för mikrovågsugn, om det slutliga materialet överensstämmer 

med denna information. 

 

 

 

 

Figur 50 Diskmaskinssäker 

(August Lundh AB, 2018) 

Figur 51 Livsmedelssäker 

(August Lundh AB, 2018) 

Figur 52Okrossbar 

(August Lundh AB, 2018) 

Figur 53 BPA fri (August 

Lundh AB, 2018) 

Figur 54 

Mikrovågsugnssäker 

(August Lundh AB, 2018) 
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På produkten 

Information som bör placeras på produkten. 

 

 

 

 

Denna symbol kan eventuellt användas för att visa vilken kategori materialet hamnar i och 

rekommenderas att integreras på bottens undersida av produkten. 

• Text eller symbol som beskriver att det inte rekommenderas eller rekommenderas 

(beroende på slutligt material) att använda produkten i mikrovågsugn på bottens 

undersida. 

 

• Text eller symbol som visar att produkten går att använda i diskmaskin, på bottens 

undersida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 55 Diverse plaster 

(Åhrberg, 2010) 
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6 ANALYS 

6.1 Besvarande av frågeställningar 
 

1. Vilken typ av form och designspråk uppfyller kundernas krav och behov för försäljning i 

norden, av självserveringsverktyg i sammanhanget hotell- och restaurangfrukost? 

Projektet skulle ha en utgångspunkt för försäljning av produkter inom norden. För att ta reda på 

vilken sorts design som uppfyller kundernas krav inom detta område har vissa undersökningar 

gjorts. Gruppen utförde flera analyser av hotellfrukostar, samt intervjuat personal. Gruppen 

upptäckte snabbt att vit är en färg som ofta används då den uppfattas som stilren och ”fräsch”. 

Serveringsskålarna, faten och slädarna hade oftast mycket enkla former och mönster. Det var 

tydligt att maten skulle tala för sig själv utan att skålen tar över för mycket. Detta är också till för 

att kunden enkelt skall se vad frukosten har att erbjuda. 

Det fanns ett urval av olika former och design hos vissa produkter, detta på grund av att alla 

livsmedel inte passar ihop med alla sorters skålar eller fat. 

Inom hotell och restauranger inom norden är det alltså viktigt att självserveringsprodukterna inte 

tar över frukostbuffén, maten är det som skall synas. Enkla former och färger är att föredra då det 

medför att ögat lättare kan läsa av vad som faktiskt finns på frukostbuffén. 

 

 

2. Vilka av August Lundhs befintliga produkter uppfyller kraven och kundbehoven för 

självserveringsverktyg i hotell och restaurangfrukostar? 

Vid undersökningar av företagets interna produktsortiment har gruppen sett brister i olika delar 

gällande design och volymalternativ. Några exempel har tagits upp under arbetets gång. Det 

gruppen kommit fram till under undersökningarna är, för att skapa ett tilltalande frukostkoncept 

med ett genomgående sammanhang behövs varierande volymer och sammanhängande design för 

produkterna. Om detta skall ske i dagsläget behöver August Lundh antingen tillverka fler verktyg 

för där volymalternativen brister men designen passar in i miljön, vilket kostar pengar. Eller så 

behöver de i vissa fall där designen brister men volymalternativ finns göra förändringar på 

verktygen, vilket kostar pengar. Av detta har gruppen dragit slutsatsen att ett nytt design- och 

formspråk är att rekommendera då August Lundh i vilket fall som helst måste investera i nya 

verktyg. Gruppen anser att en uppdaterad design kan vara ett friskt inslag i produktsortimentet 

och är därför det bästa alternativet i denna situation. Enstaka produkter skulle däremot kunna 

användas som komplettering till de sammanhängande produkterna, detta tas upp i rapporten.  

Svaret på frågan i detta fall är svårdefinierad men generellt uppfyller inte August Lundhs 

produkter de krav som ställs för produkterna i detta sammanhang. Även om vissa produkter kan 

användas som komplettering i ett frukostkoncept. 
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Forskningsfråga: Hur bör man designa självserveringsprodukter i plast för att konkurrera med 

liknande produkter i andra material? 

Porslin är det som främst används inom hotell- och restaurangbranschen, anledningen till detta är 

att porslin anses som mer exklusivt än till exempel plast. Det gruppen har upptäckt under 

projektets gång är att godstjockleken är en mycket viktig faktor. En tunnväggig plastskål 

uppfattas som ”plastig” och ser därför inte tillräckligt exklusiv ut. Genom en enkel förändring att 

öka godstjockleken kan man förhöja viktiga egenskaper och plastskålen konkurrerar genast mer 

med en porslinsskål. 

Porslin har oftast en mycket blank och fin finish, vilket plaster inte alltid har. Till exempel kan 

skarvar från gjutformen sänka utseendet rejält och man ser därmed snabbt att det är en skål som 

är tillverkad i plast. Detta kan lösas genom att integrera skarven på en kant eller överdriva kanten 

för att gömma skarven. Att bearbeta bort skarven är också ett alternativ, dock ökar det 

tillverkningskostnaden.  

Designen och formerna på produkten är i allra högsta grad något som påverkar uppfattningen om 

materialet. Skålar tillverkade i någon plasttyp har ofta en enkel och ganska ”tråkig” design, 

porslin däremot har oftare mer detaljer och mer innovativa former. Som tidigare diskuterat bör 

designen vara relativt enkel inom hotell- och restaurangbranschen vilket underlättar 

integreringen av plastprodukter i denna miljö. Då det är dyrare och svårare att tillverka mer 

avancerade former av plastprodukter med hög finish, än produkter i andra material. 

Genom relativt enkla förändringar så som att öka godstjockleken, bra finish på produktens yta, 

en genomtänkt design som är anpassad för tillverkningen och anpassad för hotell- och 

restaurangbranschen kan plastprodukter lättare konkurrera med produkter i andra material. 
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6.2 Målspecifikationer 
För att kontrollera att produkten uppfyllt målvärdena besvaras målspecifikationerna i tabellen 

nedan. Alla målvärden uppfylldes utom att produkten ska vara tillverkad av till viss del 

återvinningsbart material. Detta målvärde är inget gruppen kan påverka då Mälarplast ansvarar 

för vilket material de ska använda vid produktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10 Kontroll av målvärden 
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7 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH 

REKOMENDATIONER 
Under projektets gång har det svåraste vart att skapa en uppfattning kring hur vidare projektet 

skulle tacklas. Under uppstart av projektet var det otydligt med vad som företaget ville ha hjälp 

med och det uppfattades relativt fritt i hur vidare gruppen ville lägga upp arbetet. Det som var 

klart var att det skulle vara inom hotell och restaurangbranschen. Efter en tid senare hade 

gruppen definierat vad som skulle göras, vilket inte riktigt stämde överens med företagets 

mening. Gruppen har efter detta försökt att anpassa arbetet utefter båda parters fördel. Arbetet 

landade slutligen i en typ av produktutveckling, men också som en grund för vidarearbete mot att 

skapa en komplett frukostbuffé.  

I arbetet har gruppen utgått från företagets önskemål kring att skapa en komplett frukostbuffé av 

sitt egna produktsortiment. Gruppen var tvungen att forma ett projekt utifrån de krav och ramar 

som finns på hur detta skall utföras, samtidigt ville gruppens medlemmar visa sina kunskaper 

inom området. Därför hamnade projektet i mer en produktutvecklande genre. Enligt gruppen 

lyckades dock företagets önskemål sys samman med projektet och gruppen anser sig svarat på 

det som företaget ville ställa ”Går det att skapa ett frukostkoncept av det existerande 

produktsortimentet?”. 

Vid byte av material på självserveringsprodukter inom hotell- och restaurangbranschen, från till 

exempel porslin och glas till plast, går produkten miste om den exklusiva känslan. Även om 

godstjockleken ökas och finishen är bra så är det svårt för en produkt som är tillverkad i plast att 

likna en porslin- eller glasskål till hundra procent. Om produkten endast används som 

självserveringsverktyg och inte en produkt som kunden har så mycket kontakt med, skulle det 

med största sannolikhet fungera lika bra med en produkt som är tillverkad i plast.  

Gruppen anser med arbetet ha uppfyllt kraven för vilket ergonomin ställer, med ett tydligt och 

omslutande grepp kan skålen lätt bäras nära kroppen utan att skada rygg, nacke och leder. Skålen 

kommer vara tillverkad av plast vilket har en betydande låg densitet och väger därför mindre än 

till exempel porslin och metall, vilket även detta stöder den ergonomiska aspekten kring 

produkten. 

Plastprodukter har i allmänhet ett dåligt rykte. De flesta tror att produkter i plast inte är hållbara, 

är miljöfarliga och är skadligt för människan. Detta rykte är mycket missvisande och tyder på att 

många inte är tillräckligt pålästa när det kommer till plast. Bara man har koll på vad det är för 

sorts plast och till vilka områden den kan användas till är plast inte skadligt. Om man jämför 

termoplaster med till exempel porslin så tänker nog de flesta att plast är mer miljöfarligt, detta är 

rätt till viss del. Plast som hamnar i naturen påverkar miljön mer negativt än porslin. Tänker man 

istället på återvinning kan porslin återvinnas till viss del, medan termoplaster kan smältas ned för 

att sedan tillverkas till nya produkter många gånger om. Skålar är heller inte den typ av produkt 

som normaltsätt hamnar i miljön på detta negativa sätt. Det som ofta hamnar i miljön och 

påverkar den negativt är ofta engångsartiklar och liknande produkter som köps in för en mindre 

summa pengar och används endast ett fåtal gånger. 
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Vid granskning av vilken plasttyp som bäst kunde ersätta porslinet undersöktes dess mekaniska 

egenskaper, miljöaspekter samt i vilken grad plasten efterliknar porslinet i utseende. Skålen 

testades genom 3D-printade prototyper för att undersöka formspråket närmare samt praktiska 

funktioner. Genom falltestsimuleringar i SolidWorks testades skålen för att på bästa sätt 

kontrollera att plasten som gruppen rekommenderade är ett lämpligt material som kan ersätta 

porslinet. Dock är det August Lundh som kommer att välja material i slutändan. Det material 

som simuleringarna utfördes med var PC, inga tester för melamin gjordes på grund av brist på 

materialdata, därför rekommenderas detta att undersökas djupare vid vidare arbete. 

Under det här arbetet har miljön tagits till hänsyn då den plast som valts är återvinningsbar, samt 

säker vid användning med livsmedel. Det som dock inte har undersökts är hur höga kostnaderna 

skulle bli för verktygstillverkning eller om det går att framställa dem på ett miljövänligt sätt. 

Detta rekommenderas av gruppen att undersökas för vidare forskning. 

Något som även rekommenderas är att testa om gruppens slutgiltiga koncept verkligen skulle 

kunna sälja bra på marknaden. Detta medför självklart att det inte räcker med en skål, utan att ett 

flertal produkter med ett gemensamt formspråk måste tas fram. 

Produkterna är främst designade med ett formspråk som ska passa in i en hotellfrukost, detta 

betyder inte att produkterna endast passar in där. Det finns andra användningsområden där de 

möjligen kan passa in, så som vid poolservering, lunchbuffé, middagsbuffé eller eventuellt vid 

mässor. Detta är även något som gruppen inte gått in på specifikt under arbetet och förslås därför 

för vidare arbete.  
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9  BILAGOR 
 

Bilaga 1 - Konkurrentanalys 

Varumärke: IKEA 

Artikelnamn: Backig 

Material: Härdat glas 

Pris: 15 kr 

Okrossbar: härdat men nej 

Klarar diskmaskin: ja 

Klarar mikrovågsugn: ja 

Återvinningsbar: nej 

Källa: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10339430/  

 

Artikelnamn: Serveringsfat, vit 

Material: Porslin  

Pris: 89 kr 

Okrossbar: nej 

Klarar diskmaskin: ja 

Klarar mikrovågsugn: ja 

Återvinningsbar: nej 

Källa: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30278398/  

 

 

 

Varumärke: Patina 

Artikelnamn: släde, Uppläggningssläde PA482L 

Material: Porslin 

Pris: 212 Kr 

Okrossbar: nej  

Klarar diskmaskin: ja 

Klarar mikrovågsugn: ja 

Återvinningsbar: nej 

Källa: https://www.restaurangmaskiner.net/porslin/upplaggningsfat/upplaggningsfat-slade.html  

 

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10339430/
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30278398/
https://www.restaurangmaskiner.net/porslin/upplaggningsfat/upplaggningsfat-slade.html
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Artikelnamn: Uppläggningsfat Jumbo 

Material: Porslin 

Pris: 424 kr 

Okrossbar: nej 

Klarar diskmaskin: ja 

Klarar mikrovågsugn: ja 

Återvinningsbar: nej 

Källa: https://www.restaurangmaskiner.net/porslin/upplaggningsfat/upplaggningsfat-jumbo.html  

 

Artikelnamn: Dressingskrus 22 cm 

Material: Porslin 

Pris: 196 kr 

Okrossbar: nej 

Klarar diskmaskin: ja 

Klarar mikrovågsugn: ja 

Återvinningsbar: nej 

Källa: 

https://www.restaurangmaskiner.net/porslin/restaurangskalar/dressingkrus.html  

 

Artikelnamn: Mega, skål, vit, 60 diameter cm 

Material: Melamin 

Pris: 739 kr  

Okrossbar: JA 

Klarar diskmaskin: JA 

Klarar mikrovågsugn: JA, men rekommenderas ej 

Återvinningsbar: till viss del 

Källa:http://www.dialogdetails.se/servering/skalar/skalar-melamin/mega-skal-vit-60-diameter-

cm-melamin  

 

Företag: Bergqvist (Argentur) 

Artikelnamn: ALCHEMY BALANCE WHITE 

RECTANGLE BUFFET DISH 22 

Material: Porslin 

Pris: 578 kr 

Okrossbar: nej 

Klarar diskmaskin: ja 

Klarar mikrovågsugn: ja 

Återvinningsbar: nej 

Källa: https://www.jebergqvist.se/product/alchemy-buffet-trays-and-covers  

https://www.restaurangmaskiner.net/porslin/upplaggningsfat/upplaggningsfat-jumbo.html
https://www.restaurangmaskiner.net/porslin/restaurangskalar/dressingkrus.html
http://www.dialogdetails.se/servering/skalar/skalar-melamin/mega-skal-vit-60-diameter-cm-melamin
http://www.dialogdetails.se/servering/skalar/skalar-melamin/mega-skal-vit-60-diameter-cm-melamin
https://www.jebergqvist.se/product/alchemy-buffet-trays-and-covers
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Artikelnamn: Melamine white platters  

Material: Melamin 

Pris: 274 kr 

Okrossbar: Ja 

Klarar diskmaskin: ja 

Klarar mikrovågsugn: nej 

Återvinningsbar: nej 

Källa: https://www.jebergqvist.se/product/melamine-white-gn-2-4-0-5-1-5cm-deep 

 

Artikelnamn: ELIPSE BEVEL BOWL (102CL)  

Material: Porslin 

Pris: 172 kr 

Okrossbar: nej 

Klarar diskmaskin: ja 

Klarar mikrovågsugn: ja 

Återvinningsbar: nej 

Källa: https://www.jebergqvist.se/product/elipse-bevel-bowl-10-25cm  

 

Artikelnamn: ALC AMBIENCE WHITE STANDARD RIM 3 TIER 

PLATE TOWER 

Material: Porslin, rostfrittstål 

Pris: 763 kr 

Okrossbar: nej 

Klarar diskmaskin: ja 

Klarar mikrovågsugn: nej 

Återvinningsbar: delvis 

Källa: https://www.jebergqvist.se/product/alc-ambience-white-standard-

rim-3-tier-plate-tower-11-box-2  

 

 

 

Företag: Plick o Plock 

Artikelnamn: Konisk Skål 14 cm 

Material: Fältspatporslin 

Pris: 47 kr 

Okrossbar: Nej 

Klarar diskmaskin: Ja  

https://www.jebergqvist.se/product/melamine-white-gn-2-4-0-5-1-5cm-deep
https://www.jebergqvist.se/product/elipse-bevel-bowl-10-25cm
https://www.jebergqvist.se/product/alc-ambience-white-standard-rim-3-tier-plate-tower-11-box-2
https://www.jebergqvist.se/product/alc-ambience-white-standard-rim-3-tier-plate-tower-11-box-2
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Klarar mikrovågsugn: Ja  

Återvinningsbar: Delvis 

Källa: http://www.plickoplock.se/porslin/922-konisk-skal-14-cm.html  

 

Artikelnamn: Gastronomfat 1/2 

Material: Fältspatporslin 

Pris: 359 kr 

Okrossbar: Nej 

Klarar diskmaskin: Ja 

Klarar mikrovågsugn: Ja 

Återvinningsbar: Delvis 

Källa: http://www.plickoplock.se/porslin/270-gastronormfat-1-2.html 

Artikelnamn: Melamin serveringsskål 20,5 cm  

Material: Melamin 

Pris: 189 kr 

Okrossbar: ja? 

Klarar diskmaskin: Ja 

Klarar mikrovågsugn: Nej 

Återvinningsbar: Nej? 

Källa: http://www.plickoplock.se/melamin/1595-melamin-serveringsskal-20-cm.html 

 

 

Artikelnamn: Brödkorg 44x35 cm 

Material: Rotting 

Pris: 209 kr 

Okrossbar: Ja 

Klarar diskmaskin: Nej 

Återvinningsbar: Nej 

Källa: http://www.plickoplock.se/korgar/104-brodkorg-44x35-

cm.html  

 

Artikelnamn: Kakfat på fot 

Material: Rostfritt stål 

Pris: 349 kr 

Okrossbar: Ja 

Klarar diskmaskin: Ja 

Klarar mikrovågsugn: Nej 

Återvinningsbar: Ja 

Källa: http://www.plickoplock.se/rostfritt/488-kakfat-pa-fot.html  

http://www.plickoplock.se/porslin/922-konisk-skal-14-cm.html
http://www.plickoplock.se/porslin/270-gastronormfat-1-2.html
http://www.plickoplock.se/melamin/1595-melamin-serveringsskal-20-cm.html
http://www.plickoplock.se/korgar/104-brodkorg-44x35-cm.html
http://www.plickoplock.se/korgar/104-brodkorg-44x35-cm.html
http://www.plickoplock.se/rostfritt/488-kakfat-pa-fot.html
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Varumärke: Bronnum 

Artikelnamn: Dressing kruse, 130X130X175 cm 

Material: Melamin  

Pris: 73,12 

Okrossbar: JA 

Klarar diskmaskin: JA 

Återvinningsbar: Till viss del 

Källa: https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/dressingkrukke-

oe130xh175mm-melamin-hvid/no/23263101  

 

Artikelnamn:  FAT ½-100 mm GN melamin 

vit 323X263X100 mm 

Material: Melamin 

Pris: 215,51 kr  

Okrossbar: JA 

Klarar diskmaskin: JA 

Återvinningsbar: Till viss del 

Källa: https://www.bronnum.dk/sv-

se/produkt/fad-1-2-100-mm-gn-melamin-

hvid-323-x-263-x-100-mm/no/23245101  

 

Artikelnamn: Skål skrå vit 372X 310X130 mm 

Material: Melamin  

Pris: 201,95 kr 

Okrossbar: JA  

Klarar diskmaskin: JA 

Återvinningsbar: Till viss del 

Källa: https://www.bronnum.dk/sv-

se/produkt/skaal-skraa-hvid-melamin-375-

x310xh130mm/no/23240801  

 

 

https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/dressingkrukke-oe130xh175mm-melamin-hvid/no/23263101
https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/dressingkrukke-oe130xh175mm-melamin-hvid/no/23263101
https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/fad-1-2-100-mm-gn-melamin-hvid-323-x-263-x-100-mm/no/23245101
https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/fad-1-2-100-mm-gn-melamin-hvid-323-x-263-x-100-mm/no/23245101
https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/fad-1-2-100-mm-gn-melamin-hvid-323-x-263-x-100-mm/no/23245101
https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/skaal-skraa-hvid-melamin-375-x310xh130mm/no/23240801
https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/skaal-skraa-hvid-melamin-375-x310xh130mm/no/23240801
https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/skaal-skraa-hvid-melamin-375-x310xh130mm/no/23240801
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Artikelnamn:  

Material: Melamin  

Pris:  

Okrossbar: JA  

Klarar diskmaskin: JA 

Återvinningsbar: Till vis del 

Källa: https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/skaal-rund-

oe280xh125-mm-hvid-melamin-3-5-l/no/23240601 

 

 

 

 

Artikelnamn: Skål Ø 140mm svart melamin 

Marone 30cl 
Material: Melamin 

Pris:  68,45 kr  

Okrossbar: JA 

Klarar diskmaskin: JA 

Återvinningsbar: ? 

Källa: https://www.bronnum.dk/sv-

se/produkt/skaal-oe-140mm-sort-melamin-marone-

30cl/no/23272001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/skaal-rund-oe280xh125-mm-hvid-melamin-3-5-l/no/23240601
https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/skaal-rund-oe280xh125-mm-hvid-melamin-3-5-l/no/23240601
https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/skaal-oe-140mm-sort-melamin-marone-30cl/no/23272001
https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/skaal-oe-140mm-sort-melamin-marone-30cl/no/23272001
https://www.bronnum.dk/sv-se/produkt/skaal-oe-140mm-sort-melamin-marone-30cl/no/23272001
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Bilaga 2 - Intern marknadsundersökning 

Här listas befintliga produkter som finns i befintligt sortiment och som säljs av August Lundh 

eller någon av deras samarbetspartner. Detta görs för att kunna avgöra vilka produkter som 

uppfyller kraven mot kunderna samt om det finns utvecklingspotential för dessa befintliga 

produkter eller om nya produkter bör utvecklas. Ändamålet skall vara att passa in i en 

hotellfrukost.  

 

Besticklåda 

 

1. 

En stapelbar besticklåda med tillhörande bestickställ. 

Artikelnummer: 080507 

Dimensioner: 105x125x295mm 

Vikt: 209g 

Material: PP 

Bisfenol fri: JA 

Återvinningsbar: JA 

Okrossbar: JA 

Diskmaskinssäker: JA 

Klarar mikrovågsugn: NEJ 

 

 

Skål 

 

1. 

Liten frostad skål. 

Artikelnummer: 010800 

Dimensioner: 15 ml, h 29mm, d 89mm 

Vikt: 44g 

Material: SAN 
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Bisfenol fri: JA 

Återvinningsbar: JA 

Okrossbar: JA 

Diskmaskinssäker: JA 

Klarar mikrovågsugn: NEJ 

 

2. 

Artikelnummer: H092BLA  

Dimensioner: 450ml, h 44mm, 193x138mm 

Material: PC 

Bisfenol fri: JA 

Återvinningsbar: JA 

Okrossbar: JA 

Diskmaskinssäker: JA 

Klarar mikrovågsugn: NEJ 

 

3. 

Finns även i en storlek mindre. 

Artikelnummer: 018700  

Dimensioner: h 29mm, d 129mm 

Vikt: 100g 

Material: Melamin 

Bisfenol fri: JA 

Återvinningsbar: NEJ 

Okrossbar: NEJ 

Diskmaskinssäker: JA 

Klarar mikrovågsugn: NEJ 
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4. 

Artikelnummer: 019000 

Dimensioner: h 105mm 

Vikt: 490g 

Material: Melamin 

Bisfenol fri: JA 

Återvinningsbar: NEJ 

Okrossbar: NEJ 

Diskmaskinssäker: JA 

Klarar mikrovågsugn: NEJ 

 

5. 

Rymlig skål i PC. Finns även i större och mindre 

dimensioner, denna 3000ml. 

Artikelnummer: 082207 

Dimensioner: 1500ml, h 82mm, d 185mm 

Vikt: 115g 

Material: PC 

PC säker: JA 

Återvinningsbar: JA 

Okrossbar: JA 

Diskmaskinssäker: JA 

Klarar mikrovågsugn: JA 
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6. 

Skål i PC.  

Artikelnummer: 083307 

Dimensioner: 300ml, h 45mm, d 120mm 

Vikt: 44g 

Material: PC 

PC säker: JA 

Återvinningsbar: JA 

Okrossbar: JA 

Diskmaskinssäker: JA 

Klarar mikrovågsugn: JA 

 

 

7. 

Artikelnummer: H080  

Dimensioner: d 110mm, h 85mm 

Vikt: 69g 

Material: PC 

PC säker: JA 

Återvinningsbar: JA 

Okrossbar: JA 

Diskmaskinssäker: JA 

Klarar mikrovågsugn: JA 
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Serveringsfat 

 

1.   

S-Plank, finns i fler dimensioner och former. 

Artikelnummer: R074110 

Dimensioner: h 5mm, 300x200mm 

Vikt: 550g 

Material: Polyester 

Bisfenol fri: NEJ 

Återvinningsbar: NEJ 

Okrossbar: NEJ 

Diskmaskinssäker: JA 

Klarar mikrovågsugn: NEJ 

 

2. 

Artikelnummer: 018200  

Dimensioner: h 22mm, 200x144mm 

Vikt: 129g 

Material: Melamin 

Bisfenol fri: JA 

Återvinningsbar: NEJ 

Okrossbar: NEJ 

Diskmaskinssäker: JA 

Klarar mikrovågsugn: NEJ 
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Bilaga 3 - Kravspecifikation 

Funktion    Klass Vikt Anmärkning      
Praktiska funktioner                 
Erbjuda  serveringsvolym HF         
Underlätta  stapling Ö 3 Kunna stapla flera skålar i varandra    
Erbjuda  avrinning Ö 3 Vid diskning och torkning     
Ergonomi                      

Minimera  vikt Ö 4 Minimera slitningsskador     
Underlätta  handfattning Ö 3        
Säkerhet                     

Garantera  hälsosäkerhet N 5 

Materialet får inte riskera användarens 

hälsa    
Erbjuda  okrossbarhet          
Konstruktion                   
Bibehålla  yta Ö 4 Inte bli repig       
Tåla  köksmiljö N 5        

Tåla  diskmaskin N 5 

Materialet måste tåla värme och vissa 

rengöringsmedel   
Underlätta  rengöring Ö 4        
Tåla  stötar Ö 4 Tåla hantering i köksmiljö     
Erbjuda  stabilitet N 4        

Tåla  temperaturer Ö 5 

Materialet ska tåla minusgrader och högre 

grader   

Erbjuda  åtkomlighet N 5 

Att man lätt kommer åt livsmedlet i 

behållaren    
Produktion                   
Underlätta  serieproduktion N 5 Kunna tillverkas i Mälarplasts fabrik    
Minimera  produktionskostnader Ö 4        
Tillverkas  miljövänligt Ö 4        
Marknad                     
Kommunicera funktion Ö 3        
Uttrycka  kvalitet Ö 4        
Uttrycka  stilrenhet Ö 3        

Anpassad  volym Ö 3 

Olika storlekar beroende på kundernas 

behov    

Tilltala  användarna Ö 4 

Passa in i miljön med form 

och färg     
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Bilaga 4 - Skisser 
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Bilaga 5 – Simulering av formsprutning 

Fyllningstid 

Kylningstid 
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De runda bollarna beskriver luftfickor 
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Bilaga 6 – Analys av kantdjup  

största djup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original djup 
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Minsta djup  
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Bilaga 7 – Materialval grafer 
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Bilaga 8 – Analys falltest, FEM 

I falltestet simulerades ett fall från 1 meters höjd. 3 olika fall simulerades och det är de som visas 

nedan. Det visade sig inte vara någon risk för nått utav fallen att medföra skada på produkten. Då 

alla fallen ligger långt nedan för sträckgränsen. Utförandet av material är i PC under dessa 

simuleringar.  

 

Test 1 – Fall snett uppifrån mot övre kanten 

 

 

 



90 

 

Test 2 – Fall rakt mot botten 
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Test 3 – Fall snett mot bottens kant 
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 Bilaga 9 – Ritningar 


