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ABSTRACT  

 

A group of two people, Jelena Durkan and Johan von Heideken, have worked together on an 

assignment from the company August Lundh AB. The company manufactures plastic products 

for all sizes of catering establishments. The basis for this thesis is a pre-study which shows that 

many of the users would be more drawn to the plates that the company manufactures, if there 

was a motif on the plates.  

This thesis will present the method of application for the motif that best benefits the company, 

with regard to the requirements placed on the motif, application method and the costs. The 

group found five relevant methods that were more carefully examined and compared to each 

other. Those are: 

Laser engraving, Hot-stamping, Injection molding, In-mould labeling and Pad-printing. 

 

The tools that have been used to solve this problem are: Requirement specification, QFD and 

OEE. A requirement specification was made to specify the requirements placed on the motif 

and the method of application, from both the company and the users. The most important 

requirement is that the motif must be FDA-approved after application, otherwise the plates may 

not come in contact with food and therefore not be used for their intended purpose. These 

requirements where the base for the technical requirements used in the QFD. The QFD was 

used to compare the methods of application to each other, with regards to technical and user 

requirements. OEE was used to calculate the production efficiency of the machines used for the 

different printing methods. 

 

The group also did a study to be able to answer the following questions: How important is it 

that the motif is in color and which is the participants’ favorite motif of those presented to them 

by the members of the group? The participants also guessed what the price is for a plate 

without a motif and say how much they were willing to add to that price to buy a plate with a 

motif. 

 

From the study the group could ascertain that most of the participants, 83 % (see 4.1 

Undersökning), thought that a black and white motif is more appealing and ca 78 % of the 

participants were drawn to flowery motifs. The group could also see that the price that the 

participants were willing to pay and the actual price only differed 14 % for an undecorated 

plate and 6 % for a decorated plate.  

 

Through the Requirement specification, QFD and the OEE calculations the group members 

could ascertain that laser engraving is the most suitable method of applying a motif for August 

Lund AB. When a motif is engraved on a plate through this method, it is immediately ready for 

use since the machine only burns the surface layer of the material and is therefore still FDA-

approved. In addition the machine is infrequently used and increased use would result in a 

higher contribution margin. The method does not require any investment since it does not need 

any additional parts like robot arms, clichés and/or such. Because it does not need anything else 

but a new file to change the motif it is a very flexible method. 

 

The group recommends that the company does a more extensive study with more participants 

and more motifs chosen by more people to get a bigger variety on the motifs. After a lot of 

discussions the group members concluded that the injection molding method might be a good 

method, but it requires more time and it also requires product development to make the method 

optimal. 
 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

I detta examensarbete har en grupp på två personer, Jelena Durkan och Johan von Heideken, 

jobbat med ett uppdrag från företaget August Lundh AB. Företaget tillverkar produkter i plast 

inom området catering och storkök. Grunden till detta arbete är en förundersökning som visat 

att det kan vara aktuellt för företaget att applicera ett motiv i botten (på ovansidan) på 

tallrikarna som de tillverkar.  

Detta arbete ska därmed presentera den metod som passar företaget bäst för application av 

motiv, med avseende på krav som ställs på motivet, metoden och även ekonomiska krav. 

Projektgruppen fann fem metoder som var relevanta för företaget och som därmed undersöktes 

noggrant. Dessa var: 

Lasergravering, Varmprägling, Injection moulding, In-Mould Labeling och Tampongtryck. 

 

De verktyg som har används i projektet är Kravspecifikation, QFD och TAK-beräkningar. En 

kravspecifikation gjordes för att på ett tydligt sätt lista upp de krav som ställs på motiven och 

applikationsmetoderna. Det viktigaste kravet som ställts är att motivet efter tillverkning måste 

vara livsmedelsgodkänt då tallrikarna inte får användas annars. Dessa krav har sedan varit 

grunden för de tekniska kraven som ställts i QFD:n. QFD:n har används för att kunna ställa 

metoderna mot varandra och jämföra dem med de tekniska kraven och kundkraven som ställs 

på motivet och applikationsmetoderna. TAK-beräkningar har genomförts för att räkna på 

maskinernas duglighet, med andra ord räknade projektgruppen på driftsäkerhet, 

haveribenägenhet och tidsutnyttjade.  

En undersökning gjordes även för att få svar på frågorna: Hur viktigt är det med färg och vilket 

av de motiven som gruppmedlemmarna visade drogs deltagarna till mest? Deltagarna fick även 

gissa vad priset är på en tallrik i grundutförande och säga hur mycket de var villiga att lägga till 

på det priset för att få tallriken dekorerad. 

 

Från undersökningen fick projektgruppen reda på att större delen av deltagarna, 83 % (se 4.1 

Undersökning), tyckte att svartvitt var mer estetiskt tilltalande och ca 78 % av deltagarna drogs 

till blommiga motiv. Projektgruppen fick även fram att priset som deltagarna var villiga att 

betala och det verkliga priset inte skiljde sig mer än 14 % för tallrikar i grundutförande och 6 % 

för tallrikar med motiv. 

 

Genom Kravspecifikationen, QFD:n och TAK-beräkningarna fick projektgruppen fram att 

lasergravering är den bästa metoden för August Lundh AB.  

När ett motiv är ingraverat i en tallrik är den färdig för användning då det bara har bränt ett 

lager av materialet och då förblir tallriken livsmedelsgodkänd. Dessutom används maskinen 

sällan i dagsläget och ökad användning skulle öka maskinens täckningsbidrag. Den behöver 

inte heller nya investeringar då den inte behöver delar som robotarmar, klichéer och/eller 

dylikt. Då den inte behöver nya delar vid ändring av motiv är den väldigt flexibel. 

 

Projektgruppen rekommenderar till slut att företaget gör en mer omfattande undersökning med 

fler deltagare och flera motiv valda av fler personer för att få en större variation på motiven. 

Efter mycket diskussion har gruppmedlemmarna kommit fram till att in-mould metoden skulle 

kunna vara en bra metod, men den kräver mer tid och kräver produktutveckling för att göra 

metoden optimal. 
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FÖRKORTNINGAR OCH ORDLISTA 
 

 

Förkortningar 

 

IML  In-Mould Labeling 

 

In-mould  Injection moulding 

 

Mdh  Mälardalens högskola 

 

OEE  Overall equipment effectiveness 

 

PU-verktyg  Produktutvecklingsverktyg 

 

TAK  Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutfall. 

 

QFD  Quality Function Deployment 

 

 

Ordlista 

 

Inert – Term använd inom kemin i betydelsen reaktionströg. 

 

Kartesisk styrning – Då bearbetningsbordet på en maskin rör sig i X- och Y-led. 

 

Kliché - tryckplatta som används vid stämpling. 

 

Konfidentiell – Anonym/hemlig för utomstående från en mindre grupp. 

 

Organoleptiska egenskaper – Egenskaper som uppfattas av människans sinnen, så som lukt, 

smak, känsla, syn och hörsel.
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1 INLEDNING 
 

Rapporten Dekoration av plasttallrikar har skrivits av Jelena Durkan och Johan von Heideken i 

samband med det examensarbete som genomfördes på företaget August Lundh AB. Målet med 

arbetet är att hitta en metod för att applicera ett motiv i botten på plasttallrikarna som företaget 

tillverkar. På företaget har våra handledare varit Peter Wall, VD och Emelie Edetjärn, Sälj- och 

Marknadsansvarig på August Lundh AB. Handledare på skolan har varit Ragnar Tengstrand, 

som har bistått i detta arbete med sin breda kunskap inom området.  

 

1.1 Bakgrund 
 

I detta examensarbete kommer gruppmedlemmarna att samarbeta med uppdragsgivaren August 

Lundh AB, dotterbolag till Mälarplast AB. Företaget tillverkar produkter inom området storkök 

och catering i olika sorters plast. Exempel på produkter är tallrikar, soppterrin, besticklådor, 

olika former av karotter mm. Grunden till det här projektet är en rapport från en förstudie vid 

namnet Plast vs. Porslin av Jelena Durkan och Johan von Heideken. Förstudien gjordes i 

samarbete med företaget August Lundh AB och var ett moment som omfattade 6 

högskolepoäng i kursen Entreprenörskap och företagande II på Mälardalens högskola (Mdh), 

HT14. Se Bilaga 1 för sammanfattning från den ovannämnda rapporten. Företaget August 

Lundh AB (kommer hädanefter att benämnas som ”företaget”) vill därför jämföra olika 

metoder för applicering av ett motiv på deras tallrikar.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Som tidigare nämnts söker företaget en metod för att applicera motiv som lämpar sig bäst för 

dem att använda och ta i bruk. Detta ger projektet svårigheten mellan vad som är tekniskt 

lämpligast och vad som är ekonomiskt lämpligast för företaget. Företaget besitter redan några 

maskiner som skulle kunna utföra en viss dekoration av tallrikar, vilket skulle vara billigare för 

företaget. Det kan även vara aktuellt med nya maskiner för att nå ut till kunderna, på bästa sätt. 

Även om det leder till en dyrare startkostnader. Detta gör att projektet måste balanseras mellan 

ekonomi och/eller kundönskningar. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med projektet är att göra en jämförelse mellan olika tänkbara tillvägagångssätt/ 

applikationsmetoder och vilka av dessa som är lämpligast att använda och lämpligast ur 

ekonomiskt hänseende för företaget. Samt att ta fram dekorationsförslag till företaget och deras 

plasttallrikar för att öka efterfrågan och att tillfredsställa deras kunders outtalade behov. De 

frågeställningar projektet kommer att brottas med är vilka motiv som är lämpliga att applicera 

på plasttallrikarna, vilka applikationsmetoder som går att använda, vilken applikationsmetod 

som lämpar sig bäst för utförandet och vilken metod som är den mest ekonomiska av dessa. 

 

Frågeställningar: 

 

 Vilken applikationsmetod lämpar sig bäst? 

 Här ska även ekonomin tas hänsyn till. 

 Vilken form av motiv tycker användarna är önskvärt? 
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1.4 Direktiv 
 

De direktiv som finns för detta projekt kommer från högskolans krav för examensarbete inom 

nivå C. Detta gör att projektet skall omfatta 15 högskolepoäng (hp) där 1,5 hp omfattar en 40 

timmars studievecka. Dessutom skall examensarbetet avspegla de kunskaper som studenten 

eller studentgruppen erhållit under studieperioden, för att lösa en omfattande uppgift. Denna 

uppgift skall lösas på ett vetenskapligt arbetssätt, där arbetet ska ge en inblick av villkor och 

tekniker vid tillämpning av forskning och/eller industriella utvecklingsarbeten.  

 

Direktiv från det uppdragsgivande företaget är att en lämplig applikationsmetod tas fram för 

applicering av motiv på deras plasttallrikar, för att sedan presenteras på företaget vid projektets 

slut. Även resultatet från en undersökning ska presenteras, som visar vilken typ av motiv som 

är lämpligt att användas enligt användarna. 

 

1.4.1 Avgränsningar 
Projektgruppen skall komma fram till ett eller flera dekorationsförslag till företagets 

plasttallrikar och även förslag på en applikationsmetod till dessa. Projektet kommer därmed 

inte att gå så långt som att rita upp nya plasttallrikar och dess dekoration i CAD, då företaget 

anser att det är upp till dem att göra den sista designen av tallrikarna. Projektgruppen kommer 

inte heller att göra någon grundlig marknadsundersökning och fråga eventuella användare om 

resultatet av de dekorerade plasttallrikarna är tillfredställande, och om en prisökning påverkar 

efterfrågan på plasttallrikarna. Projektgruppen kommer inte att gå in djupt i livsmedelsregler, 

lagar eller förordningar. Under arbetets gång kommer projektgruppen att jobba med företagets 

platta mattallrikar, se Bilaga 2, som är ca 24 cm i diameter. Detta eftersom projektgruppen 

anser att resultatet från de platta mattallrikarna kommer att vara likvärdigt för resterande 

plasttallrikar från företaget. 
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Figur 1. Exempelmotiv nr.5. 

2 TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Metod 
 

Metoderna i detta arbete är teorin av de verktyg som detta examensarbete kommer att använda 

sig av för att ta fram och jämföra de olika applikationsmetoderna. Samt att det är dessa metoder 

som kommer att ligga till grunden för de slutsatser och rekommendationer som detta 

examensarbete är ämnat att ge. 

 

2.1.1 Gantt-Schema 
För att planera och strukturera upp ett tidsbegränsat arbete/projekt används traditionellt ett 

Gantt-schema enligt Ulrich (2012, sid 383). Ett Gantt-schema upprättast enklast i ett Excel-

dokument där tidsaxeln, i X-led, kan vara t.ex. i dagar eller veckor. I Y-led radas de olika 

momenten och verktygen upp som projektet är tänkt att behandla, för att leda fram till ett 

resultat. Planeringen av projektet går då till på det viset att rutorna fylls i av en färg för att 

symbolisera under hur lång tid ett moment är planerat att utföras. För att sedan fylla i den 

verkliga tidsåtgången för momentet med en annan färg i Gantt-schemat. Dessutom kan 

milstolpar och delmål markeras i tidsaxeln för att visa när t.ex. all datainsamling är planerad att 

vara färdig. Ett Gantt-schema är som en riktlinje för projektet, d.v.s. att utfallet absolut inte 

behöver ske som det var planerat, men fördelen är att arbetet blir strukturerat och inom en 

planerad tidsram.  

 

2.1.2 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är ofta ett dokument som kommer ifrån kund eller beställare som har 

krav/önskemål som en vara eller tjänst ska uppfylla. I kravspecifikationen kan det även finnas 

krav från företaget i form av tillverkningsmöjligheter eller liknande. Kravspecifikationen är 

således ett dokument som klargör och visar vad en produkt, vara eller tjänst, skall uppfylla och 

kan därmed användas av företag som en checklista för att kontrollera ifall de uppfyller allt som 

förväntas ingå i produkten. 

 

2.1.3 Undersökning 
Undersökningen kommer att genomföras på alla tänkbara åldersgrupper där de deltagarna 

kommer att få välja ett favorit motiv av 10 exempelmotiv som kan applicerats på tallrikarna. 

Dessa exempelmotiv kommer att omfatta olika tänkbara motiv, storlek och färgkombinationer. 

När ett favoritmotiv är valt av deltagaren kommer denna att få gissa ett pris på en 

standardtallrik (utan något motiv på). Därefter får deltagaren gissa vad denna tror priset på en 

dekorerad tallrik kostar. Detta kommer sedan att ge en procentuell skillnad mellan vad 

deltagarna finner är en lämplig prisökning. Detta kan sedan jämföras med det faktiska priset en 

dekorerad tallrik skulle kosta och på så sett se om en dekorerad tallrik är aktuell med dennes 

prisökning. 

 

Motivexempel 

 

Till undersökningen har tio olika motiv från 

internet använts. Dessa motiv har varit av olika 

färgkombinationer, storlekar och varianter. Ett av 

motiven syns till höger, Figur 2. De resterande 

motiven som använts finns i Bilaga 3. 
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2.1.4 Quality Function Deployment 
Quality Function Deployment (QFD) är ett PU-verktyg som används för att jämföra en vara, 

produkt eller tjänst, med hjälp av kundkrav och olika tekniska krav. Den jämför även den egna 

varan med ett antal motsvarigheter från konkurrenter. Allt detta görs genom att skriva in 

relevant information, så som kundkrav, tekniska krav och konkurrenter, i en matris, för att 

sedan kunna jämföra dessa mot varandra. I en QFD viktas även de olika kraven och hur väl de 

uppfylls av de olika metoderna. En QFD är dessutom användbar på det visat att det blir svårare 

att favorisera en av varorna. Poängsättningen i QFD:n minskar risken att favoritresa då 

poängen jämförs med de andra varorna, detta gör att resultatet blir säkrare än om de olika 

varorna skulle rangordnas var för sig. 

 

2.1.5 Overall Equipment Effectiveness 
För att kunna jämföra de olika metoderna för att applicera ett motiv på plasttallrikarna har 

medlemmarna kommit överens om att Overall Equipment Effectiveness (OEE) är en bra 

metod. Detta för att företaget vill få det så prisvärt och driftsäkert som möjligt, för att reducera 

ekonomiska risker, och då OEE tar upp ekonomi och driftsäkerhet finner projektgruppen det 

som en bra jämförelsemetod. 

OEE eller TAK, som den svenska motsvarigheten kallas, är ett kvalitetsmått som behandlar en 

maskins driftsäkerhet, haveribenägenhet och tidsutnyttjande av den köpta cykeltiden under en 

vanlig arbetsvecka enligt en föreläsning av Salonen (2015).  

TAK är en förkortning för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutfall. 

 
Figur 2. TAK 

Tillgänglighet (T) = 

                        –                  = (Tillgänglig operativ tid) 
                        

Anläggningsutnyttjande (A) = 

 ö                               
     ä                   ( å    å  ( )) 

Kvalitetsutfall (K) = 

                 –               
                 

    =           
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Där fås T ut genom att subtrahera den oplanerade stopptiden från den planerade 

produktionstiden och därefter dividera med den planerade produktionstiden. Detta ger ett tal 

mellan noll och ett där ett är så bra det kan bli.  

A fås ut genom att multiplicera den köpta cykeltiden på maskinen med det producerade antalet 

och därefter dividera med den tillgängliga operativa tiden (fås från beräkningen av T). Även A 

fås till ett värde mellan noll och ett där ett är optimalt. 

K fås genom att ta det producerade antalet produkter subtraherat med antalet defekta och detta 

dividerat med det producerade antalet. Likt T och A får även K ett värde mellan noll och ett där 

ett är det önskvärda värdet. För att få ut TAK så multipliceras dessa ihop (som Figur 2 visar) 

och får då ett värde mellan noll och ett som sedan multipliceras med 100 för att få fram 

maskinens duglighetstal benämnt i procent, där 100 % är max. 

 

2.2 Teori 
 

2.2.1 Livsmedelsgodkännande 
Det finns ett antal generella, specifika och nationella lagstiftningar som måste följas för att 

produkten ska få komma i kontakt med livsmedel. Nedan följer ett stycke ur Förordning (EG) 

nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt 

med livsmedel §(3). 

 

Den princip som ligger till grund för förordningen är att alla 

material eller produkter avsedda att komma i kontakt direkt eller 

indirekt med livsmedel måste vara tillräckligt inerta så att ämnen 

inte kan överföras till livsmedlet i sådana mängder att de utgör en 

risk för människors hälsa, medför en oacceptabel förändring av 

livsmedlets sammansättning eller försämrar dess organoleptiska 

egenskaper. 

 

2.2.2 Lasergravering 
Lasergravering innebär att ytan på ett material bearbetas/bränns av en laserstråle till text eller 

grafik. Lasergravering används ofta till att märka produkter med serienummer eller namn, då 

resultatet blir väldigt slitstark och estetiskt iögonfallande. Lasergravering är en 

kostnadseffektiv metod att märka produkter då det går snabbt, är väldigt hållbart och det kan 

göras på flertalet olika material. 

 

Inom lasergravering förekommer det även olika 

begrepp så som, gravering, termokemiska reaktioner, 

glödgning och avsmältning. Gravering omfattar när 

laserstrålen förångar material på ytan så att märkning 

syns genom skuggor och reflektioner från att material 

tagits bort, detta beror på att brytningen från vardagligt 

ljus förändras. Termokemiska reaktioner uppstår då 

materialet, oftast plaster, reagerat av laserstrålen, 

vanligtvis, i form av blekning, skumbildning eller 

smältning. Reaktionen beror på 

materialsammansättningen och vid vissa 

sammansättningar i materialet kan färgskiftning uppstå. 

Glödgning sker oftast på metall.  

 
Figur 3. Lasergravering. 
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Laserstrålens temperatur kontrolleras noggrant så att materialet bränns utan att material 

förångas bort. Detta ger en tydlig kontrast på materialytan som inbränd skrift eller bild. 

Avsmältning sker då lasern bränner/ smälter bort färgen på en målad detalj så att bild eller text 

uppstår. Figur 3 på föregående sida visar hur olika material ser ut efter det har graverats med 

laser. Namnet på materialet som behandlats står graverat i det. 

Vid lasergravering används laserljus med 10600 nm (10,6 µm) som styrs på två olika sätt, 

antingen kartesisk styrning eller galvanometerskanner. Kartesisk styrning är då laserstrålen är 

fast och objektet som skall laserbearbetas ligger på ett bord som kan styras i X- och Y-led. 

Galvanometerskanner fungerar omvänt mot kartesisk styrning då galvanometerskannermetoden 

bygger på att detaljen som skall laserbearbetas ligger stilla och laserstrålen flyttar sig i X- och 

Y-led med hjälp av speglar. Givetvis finns det även en kombination av dessa två metoder där 

bordet rör sig i ena axeln och lasern i den andra. 

 

2.2.3 Varmprägling (eng. Hot Stamping) 
Värmprägling är en metod för att dekorera en detalj med någon form av text eller bild. 

Processen genomförs av en maskin och går till på följande sätt: 

Detaljen som trycket ska fästas på placeras i maskinen. Mellan detaljen och 

varmpräglingsklichén finns en form av folie i önskad färg. Klichén som värms upp sänks sedan 

ned på folien och fortsätter ner till detaljen, där folien bränns fast och blir därmed ett 

permanent tryck på detaljen. Varmprägling är en teknik som ger ett hållbart och snyggt resultat.  

Figur 5. Varmprägling. Före, efter och folien efter trycket. 

Figur 4. Laserljusets användningsområden vid märkning. 
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2.2.4 Injection moulding (In-Mould) 
In-mould tekniken bygger på att en plastdetalj 

gjuts in i en annan plastdetalj så att t.ex. två olika 

plastmaterial på ett enkelt sätt kan användas på en 

produkt, som exempel kan en tandborste 

tillverkas på detta sätt, om tandborsten består av 

två olika material eller färger. Figur 6 visar en 

tandborste med två olika färger som är ihop 

gjutna genom att det ena materialet gjuts först och 

därefter sätts detaljen in i nästa gjutverktyg där 

det gjuts in med det andra materialet.  

 

 

 

2.2.5 In-Mould Labeling (IML) 
Denna In-mould teknik bygger på att ett färdigt 

motiv på ett bildark läggs i gjutverktyget som 

sedan försluts inför gjutningen. När detaljen sedan 

gjuts blir motivet ingjuten i materialet och detaljen 

är beklädd med motivet. Denna metod kan därför 

användas med framgång då en bild/motiv består av 

många olika färger som går in i varandra.  

 

 

 

 

2.2.6 Tampongtryck (eng. Pad Printing) 
Processen för tampongtryckning är enkel men väldigt mångsidig då den kan trycka på ojämna 

ytor. Vid tampongtryckning används en kliché som har det önskade trycket etsat i sig. Färg 

appliceras på klichén och en rakelkniv tar bort den överflödiga färgen. Kvar blir färgen som 

hamnade i den etsade ytan. Sedan åker en tampong av silikon ner på klichén och färgen 

överförs till denna. Tampongen förflyttar sig sedan ovanför detaljen som trycket ska placeras 

på och trycks sedan ner på denna. Trycket förs då över till detaljen och processen är färdig, om 

endast en färg ska användas. Då trycket skall bestå av flera färger upprepas helt enkelt 

processen samma antal gånger som antalet färger som skall användas.  
  

Figur 6. In-mould produkt med två olika färger och material. 

Figur 7. IML. 

Figur 8. Tampongtryck liknar till stor del potatistryck. 
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Kundkrav: 

 

1. Bra funktion 

 

2. Estetiskt 

tilltalande 

 

3. Prisvärd 

Mätvärde: 

 

1. Antal funktioner 

 

2. % av de tillfrågade som anser motiven 

som estetiskt tilltalande 

 

3. Jämförelse med vad folk tror det kan 

kosta och hur mycket dyrare det blir än 

de vanliga 

2.3 Genomförande 
 

I Genomförande kommer tillvägagångsättet och frågeställningarna vars svar kommer att 

omfatta resultatet för projektet. 

 

2.3.1 Gantt-schema 
För att strukturera upp projektet så upprättades ett Gantt-schema i början av projektet. Detta 

Gantt-schema fick sedan ligga till grunden för projektets arbetsgång. Projektets Gantt-schema 

syns i slutet av bilagorna, se Bilaga 13. 

 

2.3.2 Kravspecifikation 
Projektgruppen gjorde två olika specifikationer, en för de krav som kunderna ställer på motivet 

och en för de krav som företaget har på dels motivet och även på applikationsmetoden. 
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Företagskrav: 

1. Prisvärt = Låg startkostnad, 

låg kontinuerlig kostnad 

 

2. Snabbt 

 

3. Tar inte för mycket plats 

 

4. Flexibel 

 

5. Pålitlig 

 

6. Livsmedelsgodkänt 

Mätvärde: 

1. Kr 

 

 

2. Sek 

 

3. En skala på 1-5 

 

4. Enkelt att byta motiv 

 

5. Få oplanerade stopp och låg 

servicefrekvens 

 

6. Ja eller nej 

 

 

 

 

Vidare från kravspecifikationen finns det åtta frågeställningar som måste besvaras för att 

kunderna, användarna och företagets behov skall uppfyllas. 

Frågeställningarna som projektet har brottats med är: 

 

o Hur stor prispåverkan kommer dekorationen att ha? 

o Vad är en accepterad prisökning? 

o Är det attraktivt på marknaden med motiv på plasttallrikar? 

o Vad för motiv eftersträvar användarna? 

o Hur mycket mer resurser, i form av tid och maskiner, kommer att krävas? 

o Vilken applikationsmetod kommer vara lämpligast för företaget? 

o I vilket utsträckning kommer produkten förbli livsmedelsgodkänd?  

o Kommer motivet att kunna varieras på ett enkelt sätt? 

 

2.3.3 Undersökning 
Under projektets gång har ca 20 personer deltagit i undersökningarna, där den yngsta har varit 

8 år och den äldsta ca 60 år. Undersökningen har gått till på samma sätt för samtliga deltagare 

och oberoende av ålder. Undersökningen gick till på det viset att deltagaren fick kolla på 10 

olika exempelmotiv (se Bilaga 3) där deltagaren valde ut det av motiven som tilltalade 

deltagaren mest. Efter motivvalet fick deltagaren klargöra ifall färg var nödvändigt eller om ett 

svartvitt motiv är att förespråka. Efter detta gick undersökningen vidare till priser och 

prissättning av plasttallrikarna, som gick till på det viset att deltagaren fick gissa priset på en 

odekorerad plasttallrik (se Bilaga 2) och sedan gissa det priset som deltagaren trodde att en 

dekorerad plasttallrik (se Bilaga 4) skulle kosta. För att skydda deltagarnas identitet kommer de 

att hållas konfidentiella i rapport och bilaga, vilket rekommenderas av Bell (2005, s. 57) 
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2.3.4 Applikationsmetoder 
Under projektet har fem olika applikationsmetoder studerats, där för- och nackdelar har ställts 

mot varandra, för att kunna jämföra och till slut kunna välja den applikationsmetod som passar 

uppdraget och företaget på bästa sätt. 

 

2.3.4.1 Lasergravering 
Då företaget nyligen har fått en laserskrivare för att kunna gravera produkter åt ett annat 

företag och denna maskin inte är i drift hela tiden finns det en stor potential för maskinen som 

ännu inte är utnyttjad. Detta leder till att lasergraveringsmetoden är att förespråka, eftersom 

inga nyinvesteringar i form av nya maskiner krävs. Inte heller behöver det nya momentet i 

tillverkningen ta upp tid på andra maskiner vars produktionstid är utnyttjad till nära max. 

Visserligen finns det negativa aspekter med lasergraveringen också, så som att motivet enbart 

kan bli svart vid gravering med laser. 

För och nackdelar: 

 

Positivt 

 Förmånlig att använda då maskinen har mycket tillgänglig tid. 

 Prisvärd då maskinen inte använder något nytt material. 

 Billig då inga startkostnader uppkommer eftersom företaget redan har de resurser som 

krävs. 

 Väldigt enkelt och flexibel att byta motiv. Det enda som behövs är en ny datafil som 

kodas till en läsbar kod för maskinen. 

 

Negativt 

 Lasergraveringsmaskinen kan bara hantera en färg, färgen svart. Detta gör att det 

eventuella motivet inte kan få någon gråtoning, utan bara skarpa kontraster med svart 

mot plasttallrikens grundfärg. 

 En annan nackdel är att maskinen måste laddas manuellt med plasttallrikarna, vilket 

måste ske av den personalen som sköter de andra maskinerna på företaget. Då maskinen 

inte kräver så mycket tid varje gången är det inte lönt för företaget att nyanställa för 

denna maskin. 

 

2.3.4.2 Varmprägling (eng. Hot Stamping) 
En annan tänkbar applikationsmetod som företaget också har tillgång till är varmprägling. 

Även varmpräglingsmaskins, som lasergraveringsmaskinen, utnyttjar inte företaget hela 

produktionstiden på maskinen. Med varmprägling kan motiven skapas i olika färger men bara 

en färg åt gången, men denna metod kan vara svårare att få livsmedelsgodkänd. 

Företaget utnyttjar inte maskinen till full kapacitet i dagens läge. 

För och nackdelar: 

 

Positivt 

 Maskinens produktionskapacitet är inte fullt utnyttjad. 

 Motivets färg kan varieras. 

 Ingen större nyinvestering krävs då företaget redan har tillgång till 

varmpräglingsmaskinen. 
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Negativt 

 Maskinen applicerar material, vilket leder till en kontinuerlig kostnad. 

 För att metoden skall vara livsmedelgodkänd måste en speciell färg/folie användas. 

 Den anställda som jobbar med varmpräglingsmaskinen sköter också montering utav 

andra produkter vilket leder till att operatören kanske inte hinner med att montera lika 

många av de andra produkterna. 

 Det krävs en startkostnad när en ny kliché skall tillverkas.  

 För att byta motiv krävs det ytterligare en ny kliché. 

 

2.3.4.3 In-Mould 
Denna metod blir, i detta fall, väldigt komplicerad att få till så som företaget och 

gruppmedlemmarna har tänkt sig. Tanken är att formsprutningsverktyget ska ha en utbytbar 

del, för att kunna få flexibiliteten för byte av motiv och att tallrikarna tillverkas i en process och 

inte i flera steg. Det som blir besvärligt med detta är att det inte kan göras i en process med 

dagens teknik. Det går inte att formspruta två olika färger i samma process om dessa färger 

kommer i direkt kontakt med varandra, eftersom de kommer "blöda" in i varandra då det inte 

finns någon avskiljare. Därför bör denna applikationsmetod behöva vänta tills tekniken har 

utvecklats. 

 

Däremot går det att tillverka motiv på plasttallrikarna men då måste det göras i två processer, 

vilket ökar produktionstiden. Dessutom finns det svårigheter gällande placering av motivet i 

nästa maskin efter formsprutningsprocessen. Tallrikarna formsprutas i dagsläget stående och 

motivet måste därför sättas fast i det främre formsprutningsverktyget, för att inte "ramla" ut ur 

verktyget. I dagsläget har företaget ingen maskin som kan klara av att gjuta in ett motiv i 

plasttallrikarna eftersom motivet måste hållas på plats av t.ex. ett vakuum. 

För och nackdelar: 

Positivt 

 Går fort att formspruta motivet. 

 Består av samma plast som tallrikarna och är därmed livsmedelsgodkänd. 

Negativt 

 Består av två processer och en förflyttning där emellan vilket gör att tillverkningstiden 

ökar. 

 Går inte att placera motivet i formverktyget som gör tallrikarna, vilket leder till att en 

utveckling av maskinen krävs. 

 

2.3.4.4 In-Mould Labeling (IML) 
För att företaget ska ha möjlighet att använda denna metod måste en robotarm införskaffas som 

ska placera bildarken i formverktyget. Även ett stort antal ark med det färdiga motivet behöver 

köpas in och de komponenter som krävs för att ladda formverktyget så att motivet appliceras 

mot det. 

För och nackdelar: 

 

Positivt 

 Enda metoden som kan erbjuda nyansskiftningar i färgerna på det önskade motivet. 
 Förlänger inte produktionstiden avsevärt då applikationen sker i samband med 

formsprutningsprocessen. 
 Enkelt att byta motiv genom att beställa nya ark med ett annat motiv. 
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Negativt 

 Färgerna som används på bildarken är inte livsmedelsgodkända och kräver därmed en 

applicering av ett lager genomskinlig färg över arket som är livsmedelsgodkänd. 
 Föregående punkt medför att produktionsprocessen blir längre. 
 För att bildarken ska få ett rimligt pris måste ett större antal köpas in. Därmed minskar 

flexibiliteten på motivbyte, eller vid köp av färre ark blir inköpskostnaden högre per 

ark. 
  

2.3.4.5 Tampongtryck (eng. Pad Printing) 
Då gruppmedlemmarna sökte efter metoder att dekorera plast med fann de att tampongtryck 

kunde vara en lämplig metod. När projektgruppen sedan hade ett möte med handledarna på 

företaget, sa de att denna metod är förhållandevis dyr och att de inte har en sådan maskin. Det 

leder till att denna metod skulle ha en hög startkostnad eller en hög kontinuerliga kostnader då 

företaget behöver leja ut detta till andra företag eller köpa in en ny maskin. 

För och nackdelar: 

 

Positivt 

 Kan trycka i flera färger, detta kräver en placering av flera maskiner i serie. (en maskin 

per färg) 

 Relativt flexibel för byte av tryck. Det enda som krävs är en annan kliché. 

 Kan trycka på ojämna ytor och torkar snabbt. 

Negativt 

 Hög startkostnad då företaget behöver köpa in en (eller fler) nya maskiner eller leja ut 

hela processen. 

 Kontinuerlig kostnad i form av färg, klichéer då ett nytt motiv ska tryckas, lön till 

operatör av maskinen. 

 Det har även visat sig vara svårt att hitta en färg som får komma i direkt kontakt med 

livsmedel. 

 

Efter att ha gått igenom ovanstående punkter kom projektgruppen fram till att tampongtryck 

inte är en lämplig metod för företaget. Därmed slutade medlemmarna i projektgruppen att 

undersöka denna metod för att kunna lägga ner mer tid på de andra metoderna som lämpar sig 

bättre. 

 

2.3.5 QFD 
För att kunna jämföra och sätta ett värde på de olika applikationsmetoderna har dessa ställts 

upp i en QFD. I QFD:n har 17 olika krav (se Bilaga 5) listats och viktats för att sedan ställa upp 

de fem olika applikationsmetoderna och fylla i hur väl var och en av dem uppfyller dessa krav.  

Gruppen gjorde detta i steget där man vanligtvis ser hur väl konkurrenterna uppfyller kraven 

enligt Ullman (2010, s. 165). För att sedan kunna visa resultatet på ett tydligt sätt införs 

resultatet av respektive applikationsmetod i ett diagram, se Figur 12 i Resultat. 

 

2.3.6 OEE (TAK) 
Då företaget inte har alla dessa maskiner i sin ägo kunde gruppmedlemmarna endast göra 

TAK-beräkningar på de två maskiner som de har, vilket är varmpräglings- och 

lasergraveringsmaskinen. Projektgruppen besökte därmed företaget för att tillsammans med 

relevant personal ta fram lämpliga siffror för beräkningarna. Då det i båda fallen inte fanns 

något tidigare motiv som var tillräckligt likt det som projektgruppen hade i åtanke, därför fick 

beräkningarna istället göra med teoretiska värden. Se även Bilaga 6 och 7. 
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2.3.6.1 Varmprägling 
Varmpräglingsmaskinen körs av en operatör som jobbar ett skift, vilket ger 35 timmar effektiv 

arbetstid per vecka. Denna maskin visade sig vara så pass pålitlig att den nästan aldrig har stått 

stilla, det ger en teoretisk oplanerat stopptid på noll timmar. Tillgängligheten blev då följande: 

Den köpta cykeltiden för motivtryckningen är (baserat på motiv av liknande storlek och 

utförande) 15 sek och operatören kan trycka på ca 8000 produkter per vecka. För att få 

cykeltiden i timmar delar projektgruppen den med 3600. Detta, plus den tillgängliga operativa 

tiden, ger följande: 

Varmpräglingsmaskinen producerar väldigt få defekta tryck, men projektgruppen valde att 

räkna med tio defekta tryck per vecka då det finns ett antal faktorer som kan bidra till att 

trycket blir defekt. Beräkningen blev därmed: 

När T, A och K sedan multiplicerades för att ge ett TAK-värde blev resultatet: 

2.3.6.2 Lasergravering 
I lasergraveringsmaskinen kan 8 tallrikar matas in åt gången vilket gör den mer självgående än 

varmpräglingsmaskinen och projektgruppen har räknat med en effektiv arbetstid på 37,5 

timmar i veckan. Ansvarig personal medger att stopptiden vid fel ligger runt en timme per 

vecka. T blir då: 

 

Projektgruppen valde att använda motivet som fick högst betyg i undersökningen som exempel 

i beräkningarna. Problemet var att motivet inte kunde användas i graveringsmaskinen då det 

motivet har färgskiftningar i sig och det går endast att gravera i solid svart. Därmed fick 

projektgruppen använda en annan bild med liknande motiv (se Bilaga 8). Cykeltiden för 

motivet är ca 20 min, detta gjordes om till timmar för beräkningarna och producerat antal 

skulle därmed bli 109 st på en vecka. Tillgänglig operativ tid är 36,5 timmar. 

 

 

Det visade sig att av ca 300 tallrikar blev två kasserade, med det som grund valde 

projektgruppen att räkna med en kasserad tallrik på 109 st. Kvalitetsutfallet blev då: 

 

 

Därmed blev lasergraveringsmaskinens TAK följande: 
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3 RESULTAT (Empiri) 
 

3.1 Undersökning 
 

Undersökningen som gjorts under projektet har visat hur ett tänkbart motiv bör se ut för att 

passa de flesta användare, oavsett åldersgrupp. Undersökningen har dessutom gett svar på hur 

viktigt det är med färg i motiven, samt vilken prisökning användarna finner rimlig. 

Undersökningen ledde till följande resultat (se även Bilaga 9): 

 

3.1.1 Hur viktigt är det med färg? 
De som medverkat i undersökningen fick svara på frågan hur viktigt är det med färg på 

motivet? och fick svara på en skala från noll till fem, där fem betyder att det är väldigt viktigt 

och noll betyder att svartvit är att föredra. Att motiven för dekoreringen skall innehålla färger 

eller om ett svartvitt motiv är att föredra syns tydligt i Figur 9. Diagrammet visar att 61 % av 

deltagarna tycker att motivet skall vara svartvit. 22 % av deltagarna ansåg att motivet bör bestå 

av svart och vitt men att om det finns en liten färgklick i den så gör det inget. 17 % av 

deltagarna tycke att motivet bör bestå av ett färgglatt motiv. Detta ger att 83 % tycker att 

motivet gör sig bäst som svart och vit. 

 

 
     Figur 9. Diagram som illustrerar hur viktigt det är att motivet har färg. 

 

3.1.2 Vilket motiv passar bäst?  
Undersökningen av vilket motiv som deltagarna tyckte passade bäst på plasttallrikarna var 

övervägande motiv 10 och 5 (se Bilaga 2). Dessutom har 14 av 18 deltagare valt ett blommigt 

alternativ. 
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     Figur 10. Diagram som visar hur omtyckt varje motiv var i undersökningen. 

 

3.1.3 Accepterat prispålägg  
För att kunna göra en konkret jämförelse mellan vad marknaden tror att plasttallrikarna kostar 

och det verkliga priset så har medelvärdet tagits. Med denna metod kan vi se att värdena från 

undersökningen inte skiljer sig mycket från de verkliga priserna. Figuren nedan visar 

skillnaden mellan medelvärdet av vad deltagarna i undersökningen tror att tallrikarna kostar, 

med och utan tryck. Samt vad företaget har för pris på dessa (de priserna från företaget kan 

variera beroende på tryckets utformning och brukad applikationsmetod). 

 

 
       Figur 11. Stapeldiagram som illustrerar skillnaderna i priset på tallrikarna.  
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I undersökningen var det även en del av deltagare som tyckte att det är mer passande att placera 

trycket längs med ytterkanten, eller upp mot ytterkanten på tallriken istället för på botten av 

den. De tror att trycket kommer att vara finare på den vita tallriken då det kommer att synas 

tydligare. Trycket får gärna vara åt det enklare hållet, inte mycket "krimskrams" och gärna 

svartvitt. Vissa tyckte att det kan vara som en schablon runt hela tallriken och andra gillade inte 

idén att ha ett djur "i tallriken". 

 

3.2 Implementerande av krav 
 

Efter undersökningen så kan frågeställningarna från 2.3.1 Kravspecifikation besvaras, som till 

slut kommer leda till att valet av den lämpligaste appliceringsmetoden för företaget med 

inriktning på både ekonomin och kundnöjdhet kan fastslås. 

 

o Hur stor prispåverkan kommer dekorationen att ha? 

 Av de olika applikationsmetoderna som har kontrollerats finns det två metoder 

som skulle påverka priset minst på plasttallrikarna. Dessa metoder är 

varmprägling och lasergravering. De två metoderna kommer att vara mer 

prisvärd då de inte kräver någon större investering, som de två in-mould 

metoderna skulle kräva. Med tampongtrycket behöver företaget köpa in den 

tjänsten och då blir det direkt ett högre pris på produkten. Detta leder till att 

företaget uppskattar prisökningen med varmprägling och lasergravering till 10-

15 kr per tallrik, medan tampongtryckets ökning skulle bli ca 30 kr per tallrik. 

Även med In-mouldmetoderna, med deras nyinvesteringar, skulle prisökningen 

landa någonstans mellan 20 och 30 kr per tallrik. 

 

o Vad är en godkänd prisökning? 

 Enligt undersökningen av prisökningen på en dekorerad plasttallrik, så är 

medelvärdet av samtliga deltagares prisgissning ca 13 kr, vilket motsvarar en 

ökning på 60 %, se Figur 11. 

 

o Är det attraktivt på marknaden? 

 Förstudien som ligger till grund för examensarbetet visar att det är attraktivt för 

användarna, samt att deltagarna i undersökningen i detta projekt har varit 

positiva till dekorationerna. 

 

o Vad för figur eftersträvar användarna? 

 Enligt resultatet från undersökningen, se motiv 5 & 10 i Bilaga 3, tycker 

majoriteten av undersökningsdeltagarna att svartvita blommor är något som 

passar som dekoration. 

 

o Vilken applikationsmetod kommer vara lämpligast? 

 Se 4.5 Gallring. 

 

o Hur mycket mer resurser, i form av tid och maskiner, kommer att krävas? 

 Det beror på applikationsmetod, men för varmprägling så behövs det en ny 

kliché och så kommer operatören stå vid maskinen under hela tillverkningstiden. 

För lasergravering krävs det att operatören ”laddar om” maskinen när den är 

klar. Detta kommer att kräva 20 – 40 minuter om dagen för operatören. För 

tampongtrycket måste företaget köpa in tjänsten och dessutom måste tallrikarna 

transporteras till och från maskinen. In-mouldtekniken kommer att kräva nya 
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Figur 12. Diagram med resultatet från QFD:n. 

investeringar i form av nya formverktyg och kringutrustning i form av t.ex. en 

robotarm. Vid In-mould labeling krävs inköp av bildark med det önskade 

motivet och även en robotarm som matar in det i formverktyget. In-mould 

tillverkning, gäller båda metoder, kommer även kräva tid från gjutmaskinerna 

som redan körs för fullt hela arbetsdagen. 

 

o I vilket utsträckning kommer produkten förbli livsmedelsgodkänd?  

 Samtliga metoder kan uppfylla livsmedelskraven men det är bara 

lasergraveringen och In-mould metoden som direkt efter tillverkning uppfyller 

livsmedelskraven. De andra metoderna kräver en efterbearbetning för att få dem 

livsmedelsgodkända. 

 

o Kommer motivet att kunna varieras på ett enkelt sätt? 

 Även detta beror på vald appliceringsmetod. Med varmpräglings- och 

tampongtryckningsmetoden måste en ny kliché tillverkas med ett nytt motiv. 

För lasergraveringen måste en ny datafil överföras till maskinen. Till In-mould 

metoden måste ett nytt gjutverktyg tillverkas. Men för IML metoden behöver 

bara arken med motiven bytas ut. 

 

3.3 QFD 
 

Från QFD:n togs medelvärdena från respektive applikationsmetod. Detta gav resultatet som 

syns i Figur 12. Där lasergraveringsmetoden är den stabilaste metoden vid jämförelse med de 

två olika staplarna, Marknadsjämförelse & Teknisk jämförelse, som ger värdena 4 respektive 

4,5 av 5. Båda tillsammans ger det bästa värdet på 4,25. Se även Bilaga 10. 
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Ett annat outtalat krav som företaget har som projektgruppen har haft i åtanke vid val av 

lämpligaste applikationsmetod är att maskinen/er som används vid applicering av motivet inte 

ska ta upp produktionstid för en maskin som annars kan producera andra produkter. Detta gör 

att täckningsbidraget för företaget ökar istället för att hålla en jämn nivå. D.v.s. när alla 

maskiner utnyttjas kommer företaget kunna få ut ett högre täckningsbidrag än ifall några 

maskiner inte utnyttjas fullt ut. Detta leder då till att lasergravering och varmprägling är 

lämpligare för att öka täckningsbidragen.   

 

3.4 TAK 
 

Vid TAK-beräkningarna av varmprägling och lasergraveringen har uträkningarna gjorts efter 

de tidigare nämnda formlerna, för att resultaten skall vara korrekta och pålitliga. 

 

 

 

Efter TAK-beräkningarna var gjorda för lasergraveringen och varmpräglingen syns det (de 

gröna rutorna) att lasergraveringen har ett TAK-värde som är en aning högre.  

  

 

Varmprägling: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Lasergravering: 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 13. TAK-beräkningar. 
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3.5 Gallring 
 

Under gallringen så faller Tampongtrycksmetoden bort då företaget inte har någon maskin för 

det och inte planerar att investera i denna metod då den skulle ha en hög kontinuerlig kostnad. 

När lasergravering och in-mould labeling jämförs är båda två starka kandidater enligt QFD:n 

men företaget har inte all utrustning som behövs för in-mould labeling i dagsläget. Dessutom så 

används lasergraveringsmaskinen sällan, med hänsyn till täckningsbidraget så är det lämpligare 

att utnyttja lasergraveringsmaskinen mer. För varmprägling och in-mould metoden så byggde 

valet på samma resonemang, att varmpräglingen är bättre vad gäller täckningsbidraget. 

Dessutom har företaget redan en varmpräglingsmaskin och vid in-mould metoden krävs nya 

verktyg. Detta gör att det är lasergravering och varmprägling kvar i slutändan. 

bortfall: 

 Tampongtryck, kräver nyinvestering eller utlejning av produktionsmoment. 

o Företaget äger ingen maskin för detta tryck. 

o Blir en kontinuerlig kostnad för att leja ut produktionsmomentet. 

 IML, kräver nyinvestering och fullt utnyttjade maskiner. 

o En robotarm 

o IML tekniken 

 In-mould, kräver investering och kräver ett extra tillverkningsmoment. 

o Nya gjutverktyg 

o En förflyttning 

 

Kvarstår: 

 Lasergravering 

o Lågt produktionsutnyttjande i dagsläget. 

o Bra i syn till täckningsbidrag. 

o Inget nytt material appliceras. 

o Till stor del självgående. 

 Varmprägling 

o Lågt produktionsutnyttjande i dagsläget. 

o Bra i syn till täckningsbidrag. 

o Olika färger kan användas. 

o Kapacitet på ca 8000 tryck i veckan. 

 

För att kunna kora en vinnare av applikationsmetoderna tas värdena från QFD:n och TAK-

beräkningarna in i bilden igen, där det tydligt syns att lasergraveringen är en bättre och 

stabilare metod som kommer att passa företaget bäst samtidigt som det uppfyller användarnas 

krav.  
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Det som lasergravering har till sin fördel är att den har: 

 Lågt produktionsutnyttjande i dagsläget 

 Bra i syn till täckningsbidrag 

 Inget nytt material appliceras 

 Till stor del självgående 

 Livsmedelsgodkänd  

 Enkelt att byta motiv 

 Håller sig innanför den godkända prisökningen från undersökningen 

 Låg felbenägenhet 

 Ingen startkostnad 
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4 ANALYS 
 

4.1 Motiv och undersökning 
 

Motiven som valdes till undersökningen togs vid ett och samma tillfälle. Detta gör att motiven 

kan påminna om varandra och kan även ha andra egenskaper gemensamt, som speglar sig i 

känslor och tankar som fanns i huvudet när motiven valdes. Det medför att resultatet från 

undersökningen kanske bli tydligare ifall motiven varit mer väl utvalda. Några av de äldre i 

undersökningen tyckte dessutom att motiv med djur/insekter är helt absurda att ha på en tallrik 

då det kan associeras med att det är insekter i maten. Vilket i de flesta fall inte ses som något 

positivt.  

En annan sak som skulle förtydliga resultatet eller komplettera undersökningen är att välja fler 

deltagare med varierande bakgrund och kanske flera av de tänkbara kunderna/användarna. Sen 

har projektgruppen också funderat över ifall attityderna för motiven skiljer sig från olika delar 

av landet och om det kan påverka resultatet. 

 

4.2 Priser 
 

Priserna för tryck kan skilja sig avsevärt beroende på den valda metoden och då motivets 

komplexitet och storlek ökar eller minskar. 

Priserna per tallrik med motiv är även de en uppskattning från företaget då de hittills inte har 

haft en exakt likadan produkt. 

 

4.3 In-Mould 
Om denna metod skulle användas på samma sätt som tandborsten som användes som exempel 

(se Figur 6), behöver motivet tryckas först i en process och sedan tallriken runt den i en annan 

process. Då skulle företaget behöva två nya framsidor till gjutverktyget, en utan motiv och en 

med bara motiv, och en baksida för bara motivet till sina formverktyg. Företaget behöver då 

använda två av sina formsprutningsmaskiner för denna metod. Dessutom skulle det bli ett 

förflyttningssteg där emellan och en robotarm skulle behövas för matning. Gruppmedlemmarna 

kom fram till att det krävs mer tid, t.ex. i form att ett nytt examensarbete, för att optimera denna 

metod så att den fungerar på bästa sätt. Projektgruppen har bollat med ett antal alternativ men 

har valt att inte fortsätta med det då det inte är uppgiften i detta arbete. I dagens läge finns det 

tyvärr inte en formsprutningsprocess som kan trycka två färger i samma process. 

 

4.4 TAK-beräkningar 
 

Maskinerna som projektgruppen har kunnat göra TAK-beräkningar på används i dagsläget inte 

till full kapacitet och därmed är projektgruppens beräkningar, som är baserade på användning i 

full kapacitet under en arbetsvecka, inte med all säkerhet korrekta. Det är mycket svårt att veta 

hur pass nära resultatet är jämfört med det faktiska resultatet. 

 

4.5 Stabilare beslutsgrund 
 

En annan sak som skulle kunna påverka resultatet och ge det en stabilare grund att stå på skulle 

vara att flera verktyg används för att komma fram till resultatet. Dessa verktyg skulle kunna 

omfatta lite mer ekonomi, samt att offerter från olika företag skulle kunna samlas in för att ge 

en tydligare bild av priser och andra kostnader. 
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4.6 Varmprägling 
 

Kandidaten som kom på andra plats av många olika anledningar var varmprägling. Främst för 

att företaget har redan en sådan maskin som inte används till sin fulla kapacitet. Vad gäller 

folien till varmpräglingsmaskinen står det fortfarande oklart om det finns livsmedelsgodkänd 

folie eller inte i Sverige för denna maskin. 

 

Då gruppmedlemmarna besökte företaget och pratade med operatören som körde 

varmpräglingsmaskinen, nämnde denne att det inte finns några problem med att trycka på 

tallrikarna. Varken vad gäller djupa tallrikar, att trycka upp mot ytterkanten eller på 

ytterkanten. Det operatören förutspådde skulle kunna vara ett problem är att fästa tallriken i 

bottenplattan på maskinen, så att den inte ändrar position vid förflyttning till klichén som 

präglar folien. Om tallriken rör sig kommer motivet inte att vara på samma ställe vid varje 

prägling. 
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5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

5.1 Slutsatser 
 

Projektgruppen har kommit fram till att tillämpa lasergraveringsmaskinen, för att skapa ett 

motiv på plasttallrikarna, är det bästa alternativet. Anledningen till det är följande: 

 

 Ett svartvitt motiv kommer att räcka för att skapa mervärde på produkten. 

 

o Svartvitt är dessutom bra för att motivet blir diskret. Detta för att inte motivet i 

sig skall få för mycket uppmärksamhet och att blir ett störande moment vid 

maten. 

 

 Enklaste metoden att byta motiv på, då bara den kräver en ny fil. 

 

 Det krävs inte någon nyinvestering i form av nya klichéer eller i nya maskiner. 

 

 Maskinen utnyttjas inte till full kapacitet i dagsläget och dekoreringen skulle därmed 

ge maskinen ett ökat täckningsbidrag. 

 

 Metoden är livsmedelsgodkänd. 

 

Två olika tänkbara motiv som lasergraveringsmetoden skulle kunna utföra på företagets platta 

mattallrikar ses i Bilaga 11 och Bilaga 12, där Bilaga 12 har tallrikens huvudmått utsatta. 

 

5.2 Rekommendationer 
 

5.2.1 Motiv 
Som nämnts i 5.1 Motiv och undersökning skulle det vara att rekommendera att göra en ny 

undersökning med flera motiv av olika varianter och även ett större antal deltagare i 

undersökningen. Dessutom rekommenderats att motivet består av något från växtriket då det är 

rofyllt och faller de flesta väl i smaken. 

 

5.2.2 In-mould 
Projektgruppen rekommenderar företaget att göra ett projekt, t.ex. ett examensarbete, för att 

undersöka närmare om det är lämpligt att ta fram en ny metod och även hur denna skulle se ut. 

För att kunna utveckla metoden måste nya undersökningar och idégenereringar utföras för att 

lösa den praktiska delen. Det skulle kunna ändra förutsättningarna för metoden. 

 

5.2.3 Varmprägling 
Om företaget istället väljer att använda värmpräglingsmaskinen för att applicera motivet på 

tallrikarna bör en noggrannare undersökning göras på hur plasttallrikarna skall fästas i 

maskinen för att kvalitetssäkra hur trycket kommer att bli. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Sammanfattning från förstudie 

Sammanfattning 

Detta projekt har behandlat ett antal frågeställningar, för att ta reda på vad användarna 
inom den offentliga sektorn har för tankar kring plast- och porslinsserviser. Resultatet av 
denna rapport ska ge uppdragsgivaren en tydligare blid av användarnas tänkande, och 
därmed kunna användas som ett verktyg i framtida produktutvecklingsprojekt. 

För att få fram relevant information bestämde sig gruppmedlemmarna för att genomföra 
ett antal intervjuer, för att då kunna ställa relevanta frågor och föra en diskussion inom 
ämnet. Genom att ha intervjua ett antal elever/boende inom den offentliga sektorn har 
gruppmedlemmarna kunnat komma närmare personerna i fråga, och det blev därmed 
enklare att förstå deras tankesätt. Detta gav gruppen en hel del information som sedan 
sammanfattades, analyserades och dokumenterades i denna rapport.  

Slutsatsen blev att de flesta användarna vill ha porslin i sitt hem då man vill ha något 
”fint” när man har gäster, men i skolan/ålderdomshemmet är de positiva till att ha 
plastserviser att äta på. Detta på grund av att den situationen känns mer vardaglig och då 
måste det inte vara så ”fint”.  

Samtidigt tycker större delen av användarna att servisen fortfarande behöver vara 
estetiskt tilltalande. Längst ner på listan var helt vita serviser, de blir mer tilltalande med 
lite färg på servisen. Däremot ser det fortfarande lite monotont ut när det är helfärgat, 
därför var serviser med mönster högst upp på listan av attraktiva serviser.  

Gruppen rekommenderar därför att ha någon form av mönster på serviserna och även att 
ett mönster på botten av tallrikarna, kan bidra till att göra det lite roligare att äta upp all 
mat man har lagt på tallriken.  

Dessutom bör ännu en förundersökning genomföras där man i den undersökningen tar 
reda på hur inköpare tänker, då det är dessa som i slutändan genomför valet och köpet av 
serviserna.  
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Bilaga 2 – Odekorerade plasttallrikar i färgerna vit och granit 
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Bilaga 3 – Exempelmotiv  
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Bilaga 4 – Dekorerad plasttallrik  
Detta är hur deltagarna blev visade motiv på tallrikarna i undersökningen. 
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Bilaga 5 – QFD 
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Bilaga 6 – T AK- beräkningar 1 (2) 
 

Varmpräglingsmaskinen 
 
Ställtid:   30-40 min. (allt ingår) 

Bearbetningstid:  ca 2-3 sek. 

Effektiv arbetstid: 7 timmar. 

Stopptider vid fel: 0 timmar. 

Stopptider vid service: 0 timmar. 

 

Material 

Folie: pris/detalj: 0.3 - 0.35 kr. 

Flexibel, det är enkelt att byta de två klichéer (övre och undre) som används vid prägling.  

 

Övrigt 

Blir besvärligt vid fästning av botten om man ska trycka på tallrikar. Framför allt de djupa.  

Företaget gör klichéerna själva. 

 

  
    

  
   

 

  
            

  
       

 

  
       

    
       

 

                                

 

  
95,1% 
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Bilaga 7 – T AK- beräkningar 2 (2) 

 
Lasergravenringsmaskinen 
 
Ställtid:   60 min. 

Bearbetningstid:  ca 20 min. 

Effektiv arbetstid: 7,5 timmar. 

Stopptider vid fel: 1 timmar. 

Stopptider vid service: 0 timmar. 

 

Material 

Pris/detalj: 10 kr 

Går att placera 8 tallrikar åt gången. 

 

Övrigt 
Av 300 tallrikar blev ca 2 kasserade. 

När de får underlag för trycket från kund behöver det ändras till rätt format och kan därefter 

tryckas. 

  

 

  
      

    
       

 

  
         

    
       

 

  
     

   
       

 

                                    
 

 

 

  

95,9% 
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Bilaga 8 – Bild för prisexempel 
 

  
 

Bilaga 9 – Insamlad data från undersökning 

 

Ålder 

(år) 
Pris (bara tallrik) Pris (med tryck) Hur viktigt är färg (0-5) Favorittryck 

46 15 20 1 10,4 

46 13 20 0 10,8 

57 15,99 17,99 0 4,5 

48 10 20 1 10 

22 20 30 0 2 

24 19 20 0 5,7 

8 100 200 5 10 

21 30 40 0 4 

45 20 26 0 5 

17 50 100 0 1 

47 10 20 1 3 

51 5 10 0 5 

54 15 15 0 5,9,10 

24 5 6 0 5,3,2 

52 28,9 31,9 1 8 

23 20 30 5 10 

23 15 20 5 9 

22 10 15 0 6 

Summa 22,33 35,66 1,06  
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Bilaga 10 – QFD-resultat 
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Bilaga 11 – CAD-modeller 
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Bilaga 12 – Tallrikens huvudmått 
Måtten är i mm och är inte exakta. 
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Bilaga 13 – Gantt-Schema 
 


