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Sammanfattning 
Biobesök är idag mer än bara en filmvisning, det en helhetsupplevelse där fler faktorer 
väger in i hur lyckat besöket är. En av dessa faktorer är biosnacksen. En form av snacks 
som säljs är hot snacks, en form av tjocka varma potatischips. På SF-Bio, nordens 
ledande biografföretag, hälls dessa snacks upp i bägare och ställs in i synliga 
värmeskåp, klara för försäljning. Denna snackspåfyllningsprocess har visat sig ta lång 
tid och stora mängder snacks spills och krossas vilket innebär att det både ser stökigt ut 
på biograferna samt att det blir ett stort svinn.  

Syftet med detta projekt var att utveckla en produkt som skulle effektivisera hanteringen 
av snacks på SF Bio samt reducera mängden spill och kross. 

Projektet inleddes med intervjuer med personal på SF-Bio för att undersöka hur 
påfyllningsprocessen såg ut samt hitta orsaken till problemen. De moment som visade 
sig ta längst tid och orsaka mest spill i processen var inställningen i värmeskåpet samt 
justering av bägarna. Justeringen av bägarna görs för att bägarna ska se välfyllda ut vid 
försäljning. När problemet var definierat skrevs en kravspecifikation och med hjälp av 
brainstorming togs olika koncept fram som lösningsförslag. Det vinnande konceptet var 
ett handhållet verktyg med en trattfunktion som både skulle fylla och justera flera 
bägare samtidigt samt undvika spill. Vid konceptval och vidareutveckling av valt 
koncept användes metoder från the Mechanical design process och CAD-modeller 
gjordes för att testa och utevckla produktens geometrier. Funktionsmodeller i både 
kartong och aluminium gjordes för att testa och utvärdera önskade funktioner. Val av 
material och tillverkningmetoder baserades på konsultationer med experter inom 
respektive område på KTH.  



 
 
 

Resultatet blev ett handhållet snackspåfyllnings-verktyg som både effektiviserar 
upphällningsprocessen samt reducerar spill. Vertyget består av fyra aluminiumplåtar 
som är hopsatta med gångjärn och tillsammans bildar en öppen ram som rymmer 20 hot 
snacks-bägare. Plåtarna är bockade så att en trattliknande form erhålls vilket hindrar 
chips att hamna utanför bägarna vid upphällning. Med en skjuvande rörelse kan bägarna 
i verktyget lätt justeras för ett välfyllt resultat. Vertyget är konstruerat så att det är fullt 
hopfällbart för smidig förvaring och gavs namnet ROMB då den i skjuvat tillstånd är 
formad som en romb. 
För att kunna utvärdera produkten undersöktes det om den uppfyllde de krav som var 
satta i kravspecifikationen och tester utfördes med en funktionsmodell i aluminiumplåt. 
Vad det gällde spill och tidsåtgång visade testresultaten att ROMB uppfyllde de satta 
kraven men då testerna inte utfördes på SF med biografpersonal kan validiteten 
diskuteras och ytterligare tester med produkten i rätt miljö bör göras för att kunna 
säkerhetsställa det goda resultatet. Övriga krav och önskemål uppfylldes med undantag 
för produktionskostnaden som landade på två kronor mer än det satta kravet på fem 
hundra. Trots det goda resultatet kan produkten utvecklas vidare. Funktionsmodellen 
visade att produkten skulle vara svår att bära runt, något som skulle kunna förbättras 
med enkla lösningar. Produkten skulle även kunna intregreras med vagnar som SF har 
för att båda samla upp eventuellt spill och möjligöra användning vid 
popcornupphällning. 
  



 
 
 

Abstract 
A visit to the cimena is no longer just about the films, it is about the full experience 
where other factors play just as an important roll. The cinema snacks is one of these 
factors. One of the snacks item that are sold are hot snacks, a thick potato snack. SF-
Bio, the leading cimena company in Scandinavia, serve their snacks in paper cups that 
are prepared and then heated and displayed for the customers in warming cupboards. 
The preparation process for the snacks is today time consuming and large quatities of 
snacks are being spilt on the floor resulting in the cinemas looking untidy and the 
company loosing money on snacks shrinkage. 

The aim with this project was to develop a new product that would decrease the 
shrinkage and make the snacks preparation process more efficient.  

Intervjues were held at the start of the project with the staff at some of SF-Bios cinemas 
in the Stockholm area to get a clear picture of how the preparation process works for hot 
snacks. It turned out that there were two stages of the process that took more time and 
where most snacks were being spilt. These two stages were when the filled cups were 
put into the warming cupboard and during the adjustment of the cups. The adjustment of 
the cups is done to make sure the cups are heaped at the point of sale. Specifications for 
the product was then set and ideas for solutions were then created through 
brainstorming. The final concept was a funnel tool that would help contain the snacks to 
the cups and adjust several cups at a time. Further developments were then made to 
improve each function. During the process, methods from The Mechanical design 
process, were used and CAD-models were made in Solid Edge to test and define 
geometries. Function models in both carton and aluminium were made to test and 
evaluate the functions. The choice of material and production methods were based on 
consultations with experts within each area at KTH. 

The result was a handheld snacks tool that both make the process of pouring the snacks 
in to the cups more effective and reduce shrinkage. The tool is made up out of four 
aluminum sheets, held together by hinges that together make out an open frame that 
holds twenty snacks cups. The sheets are bent to form a funnel, to prevent the hot 
snacks from falling outside of the cups during the pouring process. With a shearing 
movement, the cups inside the tool are easily adjusted to recieve a heaped result. The 
construction enables the tool to fold completely making it take up as little space as 
possible while not used. It was given the name ROMB because while sheared it holds 
the form of a rhomb. 
To be able to evaluate the product, the specifications that were made at the start of the 
project was examined and tests were made with a function model made of aluminum. 
Both the amount of shrinkage and the time were improved with the use om ROMB and 
all the demands were uphold. However the validity of the tests are questionable due to 
the tests not being carried out by the SF staff or in its right environment. Further tests at 
SF should be made to guarantee the results. All other specifications were fulfilled with 
the exception of the procution cost of five hundred kronor which was exceeded by two 
kronor. Even though the results were good, there are room for improvement. The 
function model showed how difficult it is to carry, something that could easily be fixed. 
The product could also be integrated with the carriers that are used by SF to collect 
waste and to make it useful for pop corn aswell. 
  



 
 
 

Förord 
Detta är ett projekt som utförts våren 2014 som ett Kandidatexamensarbete i Teknisk 
Design på Kungliga Tekniska Högskolan. Under arbetets gång har vi haft kontakt med 
en hel del kunniga människor som varit till stor hjälp. Vi vill tacka Stefan Malmén, 
försäljningschef på SF-Bio, som bidragit med information kring deras verksamthet. Vi 
vill även tacka Mats Bejhem, Janne Stamer och David Franklin som hjälpt oss tillverka 
vår funktionsmodell i aluminium samt för rådgivning kring tillverkningsmetoder. Vi vill 
tacka Anders Eliasson för rådgivning kring materialval och ytbehandlingar. Sist men 
inte minst vill vi tacka Stefan Sthålgren, Conrad Luttorp och Jon Rismoen för 
handledning genom hela projektets gång. 

 
 

 
 
Stockholm, maj 2014 
Linn Emilsson, Lisa Wohlfart	    
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1. Inledning 
SF Bio är nordens ledande biografföretag med trettiofem biografer på tjugotvå olika 
orter [1]. Sedan företagets start 1905 har biobranschen etablerats och idag är ett 
biobesök mer än bara en filmvisning, idag är det en helhetsupplevelse där fler faktorer 
väger in. En av dessa faktorer är biosnacksen. Biosnacks är ett samlingsnamn för 
popcorn och hot snacks som säljs på biografer. Hot snacks är en form av tjocka 
potatischips, figur 1, som kommer i två olika smaker. Det moderna biobesöket har 
medfört ökad snacksförsäljning och år 2012 sålde SF Bio drygt tolv miljoner liter 
popcorn. Snacksen ska serveras varma och hälls därför upp i bägare och ställs i synliga 
värmeskåp redo för försäljning inför föreställningarna.  

 
Figur 1 En bägare med Hot snacks med smaken bacon från SF-Bio 

De stora volymerna snacks som säljs inför varje föreställning medför att påfyllning av 
snacksen måste ske snabbt så att det finns färdiga bägare redo inför nästa föreställning. 
På större biografer kan filmvisningar påbörjas varje kvart och upphällda hot snacks ska 
helst ha hunnit stå i värmeskåpet i trettio minuter för att garantera att de är tillräckligt 
förvärmda[2]. Detta innebär att snacksupphällningen måste ske kontinuerligt och att det 
blir extra stressigt på större biografer där salongerna är större och där visningarna ligger 
tätare. Popcornen poppas på biografen i deras egna popcornmaskiner och är därför 
varma redan när de hälls upp i bägarna. De ställs sedan in i värmeskåpen för att behålla 
värmen inför försäljning. Popcornmaskinerna står dessutom oftast intill värmeskåpen så 
popcornen tar inte lika mycket tid att preparera som hot snacksen som köps in av 
leverantören Sundlings AB. Hot snacksen levereras varje vecka i stora kartonger med 
tvåhundra grams påsar. Dessa packeteras upp innan de kan fördelas i bägare. Sedan 
måste dessa stå i värmeskåpet innan de slutligen säljs. Denna snackspåfyllningsprocess 
har visat sig vara tidskrävande och stora mängder snacks spills och krossas vilket 
innebär att det både ser stökigt ut på biograferna samt att det blir ett stort svinn på 
snacks.  
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1.1 Syfte 
Målet med projektet var att utveckla en produkt som skulle underlätta vid 
snackspåfyllningsprocessen på SF-Bio. Syftet var att effektivisera hanteringen av 
snacks samt minska antalet spill och kross.  

1.2 Begränsningar  
Projektet begränsades till att bara kolla på upphällningsprocessen för hot snacks då 
denna process var mer tidskrävande än den för popcorn. Upphällningsprocessen för 
hotsnacks sker i fler steg och hanteringen är extra viktig då chipsen är sprödare och 
lättare tar skada än popcornen. En annan viktig begränsning var att form, storlek och 
egenskaper hos bägare, snackspåsar och snacks inte fick ändras.    

Förseningar med kontakten med SF-Bio innebar att information ej gick att tillgå under 
projektet och därför har vissa antaganden gjorts. Dimensioner och layout i rummet där 
hot snacks-upphällningen sker är baserade på intervju-underlag med personal. Vid 
utformning av produkten har mått på arbetsbänkar antagits vara standardmått.  

Ingen prototyp togs fram dels då det ansågs tillräckligt att göra en fullskalig 
funktionsmodell som kunde testas för att utveckla och utvärdera produkten och dels för 
att kostnaden för en prototyp låg utanför projektets budget. 

2. Metod  
I projektet har en rad olika metoder och verktyg använts. Projektet inleddes med ett 
studiebesök på SF-Bio och en marknadsundersökning för att vidare definiera problemet 
samt undersöka vilka hjälpmedel och produkter som redan finns. Intervjuer med 
biografpersonal användes för att ge en korrekt bild av problemställningen och övrig 
informationshämtning gjordes via internet. Metoder från boken The mechanical design 
process [3] användes sedan vid framtagning av kravspecifikationer, konceptval och 
konceptutveckling. En Quality Function Deployment, QFD, användes för på ett 
överskådligt sätt knyta samman kundönskemålen med produktegenskaper. Divergenta 
metoder användes sedan för att generera koncept och lösningsförslag till olika 
produktfunktioner och mellan varje steg i processen togs belsuten baserat på testresultat, 
med hjälp av en beslutsmatris eller efter noga jämförelser. CAD-programmet Solid 
Edge [4] har använts för att testa och bestämma geometrier samt för att konstruera 
skalenliga bilder och ritningar för tillverkning. Nedan beskrivs projektets arbetsprocess 
steg för steg. 

2.1 Problemdefinition 
För att hitta orsaken till den långa tidsåtgången samt förstå var och varför chipsen spills 
och krossas undersöktes snackspåfyllningsprocessen noga via studiebesök på SF-Bio. 
En marknadsundersökning gjordes sedan för att ta reda på vilka 
snackspåfyllningsmetoder som används på andra företag samt vilka hjälpmedel och 
produkter som finns på marknaden. Utifrån de definierade problemområdena kunde 
sedan egna produktkrav ställas upp. 
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2.1.1 Studiebesök 
Fyra SF-biografer i Stockholm besöktes för att undersöka påfyllningsprocessen. 
Biograferna valdes så att undersökningen skulle täcka biografer av olika storlekar för att 
se om problemen uppstod lika mycket hos alla biografer eller mest på biografer av en 
viss storlek samt om metoderna vid snackshanteringen skilde sig åt. De biografer som 
besöktes var Filmstaden Sergel, Filmstaden Söder, Saga och Filmstaden Heron city. På 
varje biograf frågades personal om hur snackspåfyllningen går till samt bad dem 
uppskatta hur lång tid varje moment tar att göra, frågeformulär som användes samt svar 
redovisas i bilaga 1.  

Alla biografer var uppbyggda på liknade sätt med en försäljningsdisk med en länga av 
värmeskåp bakom, figur 2. På de större biograferna, Filmstaden Sergel, Filmstaden 
Heron City och Filmstaden Söder, skedde all upphällning av hot snacks i ett smalt rum 
bakom värmeskåpen. På Saga-biografen, som är en av de minsta biograferna, skedde 
påfyllningen synligt bakom försäljningsdisken.  
 

 
Figur 2 Generell planlösning för SFs biografer, sett uppifrån. Bilden är inte skalenlig 

Studiebesöken gav en fullgod redogörelse för hur snackshanteringskedjan ser ut. Den 
illustreras nedan i figur 3. Snacksen levereras i stora bruna lådor där de är paketerade i 
mindre plastpåsar. Varje plastpåse innehåller ungefär tillräckligt för att fylla två bägare. 
Därefter skiljer sig kedjan någon på de olika biograferna då alla har utvecklat sitt eget 
sätt för att fylla på bägarna men för de större biograferna ser hanteringen mestadels lika 
ut. Bägare för-viks kontinuerlig och ställs lättåtkomligt så att de är klara inför 
påfyllningen av snacks. Därefter placeras femton stycken i en plastback och en påse i 
taget öppnas och töms sedan över dessa bägare tills samtliga är fyllda. Därefter skakas 
varje bägare enskilt för hand för att chipsen ska lägga sig tillrätta och slutligen fylls de 
på igen för att ge ett välfyllt resultat. Dessa bägare flyttas sedan över till en bricka där 
de står tills de flyttas in i värmeskåpen. I värmeskåpen måste de stå i minst trettio 
minuter för att bli tillräckligt varma för försäljning. 
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Figur 3 Illustration av snackspåfyllningsprocessen från vikning av bägare till uppvärmning i värmeskåp 

Två större problemområden identifierades i processkedjan: 
1. Justeringen av bägarna  
2. Inställningen av bägare i värmeskåpen 

Vid upphällningen finns inget standardmetod utan varje biograf gör på sitt eget sätt. Då 
man vill arbeta så snabbt som möjligt hamnar mycket spill utanför bägarna. På några 
biografer har man möjlighet att återanvända detta spill då det samlas upp på en större 
bricka som är placerad under plastlådan men detta är inte genomförbart på samtliga 
biografer på grund av platsbrist. Dessa biografer får då kassera det som hamnar utanför. 
Även på de biografer med uppsamlingsbricka hamnar chips på golvet som inte går att 
använda. Det största bekymret med justeringen av bägarna är att de utförs på varje 
bägare individuellt, vilket är tidskrävande. Att sedan flytta över bägarna till en ny bricka 
för att invänta inställning i värmeskåp tar ytterligare tid samt att om förflyttningen inte 
sker varsamt så spills det ännu mer chips.  

Inställningen i värmeskåpen tar enligt SF personal ca tio minuter. Bägarna ställs in en i 
taget och de bägare som redan står på hyllplanet måste först flyttas fram eftersom de har 
stått längre och bör säljas först. Detta ger upphov till mycket spill då det är svårt att nå 
längst in i värmeskåpet, speciellt om det står bägare längst fram. Då skåpsdörren är 
öppen under så pass lång tid släpps mycket värme ut vilket gör att chipsen måste stå 
längre i värmeskåpet för att vara klara.  

Då dessa steg upplevdes som de områden med störst förbättringspotential valdes dessa 
som fokusområden vid konceptgenereringen.  

2.1.2 Marknadsundersökning 
Utgångspunkten för marknadsundersökningen var att kolla på vad andra kunder till 
snacksleverantören Sundlings AB hade för metoder samt vilka produkter som Sundlings 
AB erbjöd som hjälpmedel till just snackspåfyllning. Sedan samlades information om 
konkurrerande snacksleverantörer och deras produkter. Metoder och verktyg hos 
snabbmatskedjor som McDonalds och andra företag som har snabba 
upphällningsprocesser av mat eller snacks undersöktes också. Videor på hur chips och 
andra spröda livsmedel tillverkas och paketeras studerades även för att få inspiration 
och hanteringstips.  

Undersökningen av hot snacks-leverantörerna och deras kunder visade att samma 
produkter och metod tillämpas hos samtliga snacksåterförsäljare. Sundlings AB 
levererar hot snacks till sportarenor och biografer i hela Sverige och erbjuder tillhörande 
produkter som värmeskåp och skopor i olika format och varianter. Förutom värmeskåp 
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som färdigfyllda bägare ska stå i, så som dem SF-Bio använder sig av, har de även 
mindre värmeskåp med en helt öppen interiör. I det öppna värmeskåpet ska hot 
snacksen förvaras och värmas för att sedan skopas ur med en skopa i samband med 
försäljning. Konkurrenten Top Ten AB erbjuder liknande produkter och har fyra olika 
storlekar på värmeskåp som hot snacksen ska skopas ut ur. Top Ten ABs kunder består 
främst av nöjesparker och djurparker och enligt Björn Nygren, ägare av Top Ten AB, är 
det dessa produkter som används av samtliga kunder. Värmeskåpen med öppen interiör 
där hot snacksen skopas ut ur är bäst lämpade för återförsäljare som inte har lika stor 
efterfrågan och tidspress som SF-Bio då varje försäljningstillfälle tar längre tid, men det 
är den metod som är vanligast. 
Hos övriga företag visade det sig att handhållna skopor dominerar marknaden, antingen 
i plast eller i metall, som var utformade efter det som skulle skopas. De 
paketeringsprocesser som hittades var automatiserade produktionslinjer där metoderna 
och verktygsutformningen var enkla och ofta gjorda av raka metalldelar. Fullständig 
sammanställning av marknadsundersökningen ges i bilaga 2. 

2.1.3 Kravspecifikation och QFD 
För att utveckla specifikationer och mål med produkten utifrån insamlad data gjordes en 
kravspecifikation och en QFD. Då det är flera aktörer som kommer påverkas av 
produkten gjordes först en tabell där varje aktör och dennes önskelmål presenterades, 
tabell 1. Detta för att få med alla önskemål från de olika synvinklarna. 

 

Tabell 1 Aktörer med listade önskemål 

Biobesökaren SF-personal SF-försäljningschefer 

• Välfylld bägare 
• Hela Chips 
• Varma Chips 

• Snabbt 
• Enkelt/lätthanterligt 
• Lättskött 
• Ergonomisk 

• Billigt 
• Lite spill 
• Lite kross 

 

Förutom uppdragsgivaren som är försäljningschef på SF-Bio måste produkten ta hänsyn 
till de som kommer använda produkten. Uppdragsgivaren vill ha en effektiv 
snackspåfyllning som minimerar tid och spill. För använadren kommer andra önskemål 
in som hantering och skötsel. Produkten måste även ge ett bra resultat så att 
biobesökaren vill köpa snacksen och därför är det även intressant att veta vad 
biobesökaren har för önskemål. 

En första kravspecifikation kunde sedan skrivas med utgångspunkt för de önskemål som 
definierats. Här listades mätbara krav som produkten måste uppfylla samt övriga 
önskemål som skulle ge produkten mervärde. Denna kravspecifikation reviderades 
senare efter att ett slutkoncept valts då vissa punkter inte längre var relevanta för den 
produkttyp som skulle tas fram. Dessa uppdateringar beskrivs i kapitel 2.4. Slutgiltig 
kravspecifikation kan ses i bilaga 3. Nedan listas de ursprungliga kraven. 
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Krav 

• Max 1 % spill vid upphällning 
• Max 40 min för att preparera 90 bägare, vilket är ett fullt skåp 
• Max 1 % kross vid upphällning 
• Max 5 steg från leverans till färdig produkt 
• Får inte täcka mer än 1m2 golvyta 
• Ska ha en livstid på minst 1 år 

Önskemål 

• Anpassningsbar till flera biografer 
• Lätthanterlig och lättförstådd 
• Lätt att underhålla 
• Ekonomisk/Förbättring i förhållande till pris  
• Hög säkerhet 

En QFD, Quality Function Deployment, användes för att knyta samman kundens 
önskemål med produktegenskaper samt för att kunna jämföra den nya produkten med de 
produkter som används idag, bilaga 4. En QFD ger mätbara värden som sedan kan 
jämföras genom att egenskaper och önskemål viktas. Ur QFD:n fås även information 
och hur de olika produktegenskaperna påverkar varandra och om de på så sätt är svåra 
att kombinera eller om de snarare gynnar varandra. Trots att marknadsvärdet av 
produkten i detta fall inte är lika nödvändigt att kolla på då produkten kommer vara 
specialanpassad åt just SF-Bio samt att det idag inte finns några befintliga produkter av 
den sort SF-Bio önskar valdes det att ändå inkludera konkurrentanalysen i QFDn. Detta 
då det ansågs av värde att jämföra de metoder och hjälpmedel som används idag med 
den nya produktens för att kunna säkerhetsställa att den nya produkten medförde en 
förbättring. I QFDn ansattes även konkreta målvärden för de olika 
produktegenskaperna.  

2.2 Konceptframtagning 
Brainstorming i flera etapper användes för att effektivt generera flera lösningsförslag. 
Med hjälp av kravspecifikationen kunde koncept tas fram som fokuserade på en eller 
båda av de två definierade problemområdena. Fyra olika koncept som var varandra 
olika vad det gällde storlek, problemområde och funktioner valdes ut för att jämföras 
med varandra för att sedan kunna bestämma det koncept som bäst uppfyllde de krav och 
önskemål som var ställda på produkten. De fyra koncepten ses i figur 4. 

 

 
Figur 4 Fyra av koncepten. Från vänster: automat, utdragbart värmeskåp, handhållen tratt, arbetsbänk 
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Det första konceptet var en automatisk påfyllningsmaskin där tanken var att 
biokunderna själva skulle kunna ta för sig snacks genom att trycka på en knapp. Detta 
koncept skulle lösa de båda promblemområdena och effektivisera hela 
påfyllningsprocessen. SF-personalen skulle då endast behöva hälla ner chipsen i en stor 
behållare. Denna behållare skulle ha en öppning som var större än påsarna chipsen 
levereras i och därmed undvika onödigt spill. Behållaren skulle även vara uppvärmd så 
att chipsen värms upp till rätt temperatur. 

Det andra konceptet var en ny variant av värmeskåpsinteriör som var anpassat så att den 
skulle kunna monteras i de nuvarande skåpen. Hela skåpsinnehållet skulle vara 
utdragbart så att man enkelt skulle kunna komma åt hela hyllplanen från sidan. På detta 
sätt skulle det bli enklare att ställa in nya bägare i värmeskåpen utan att det skulle 
krävas för stor omflyttning av de befintliga bägarna i skåpen. Detta skulle både spara tid 
och spill vid skåpen. 

Koncept tre var ett handehållet trattverktyg som både skulle samla chipsen i bägarna 
och undvika spill samt justera bägarna så att det blir ett välfyllt resultat. Bägare skulle 
ställas i mitten av tratten vid upphällning av chipsen så flera bägare fylls samtidigt. 
Trattvingarna skulle hindra chipsen från att spillas på sidan om. Tratten skulle sedan 
skakas eller med någon annan enkel handling justeras så att chipsen sjunker ner i 
bägarna och kan toppas med fler chips för ett rågat resultat.  

Det fjärde konceptet var en arbetsbänk som skulle vara utformad för att underlätta vid 
upphällningen. Alla nödvändiga delar som brickor att ställa bägarna på, bägare, påsar 
med chips och så vidare skulle vara samlade på samma plats. Arbetsbänken skulle även 
ha någon mekanism inbyggd som skulle kunna justera bägarna. 

2.3 Konceptval 
En beslutsmatris, figur 5, användes för att välja det koncept som bäst stämde överens 
med de satta produktkraven och önskemålen. I beslutsmatrisen värderades varje krav 
och önskemål med en siffra mellan ett och fem där en femma menade på högsta vikt.  
Varje koncept gavs sedan också en siffra mellan ett och fem för varje krav utifrån hur 
väl kravet uppfylldes. En femma i detta fall visar att kravet är väl uppfyllt. Vikten av 
kravet och hur väl det uppfylls av koncept multipliceras med varandra och summeras 
för varje koncept. Det koncept som erhåller störst totalsumma är det som bäst 
överenstämmer med de satta kraven. 
 
Förutom minimeringen av spill, kross och tid värderades även resultatet av 
upphällningen, hur anpasningsbar den var till flera biografer och användarvänlighet 
högt. Livslängden och antalet moment som krävdes värderades lägst då detta inte 
nödvändigtvis ansågs göra produkten sämre.  
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Krav	   Vikt	   Koncept	  
1	   2	   3	   4	  

Minimera	  spill	   5	   5	   4	   3	   3	  
Minimera	  kross	   5	   2	   5	   5	   5	  
Billig	   3	   1	   3	   5	   1	  
Enkel	   3	   5	   5	   5	   4	  
Tidssparande	   5	   4	   4	   3	   4	  
Få	  moment	   2	   5	   3	   1	   1	  
Fler	  biografer	   4	   3	   3	   5	   5	  
Välfylld	  bägare	   4	   1	   5	   5	   1	  
Platseffektiv	   4	   3	   3	   5	   5	  
Lättskött	   4	   1	   5	   5	   2	  
Livslängd	   2	   2	   4	   5	   3	  
Lättrengörlig	   2	   2	   4	   4	   4	  
Pris/Förbättring	   5	   3	   2	   5	   3	  
Total	   	  	   138	   185	   210	   158	  

Figur 5 Beslutsmatris som användes vid konceptval 

 
Resultatet visade att det tredje konceptet, det handhållna trattverktyget, uppfyllde de 
satta kraven bäst med en summa på tvåhundratio. Detta koncept ansågs vara den som 
var mest anpassningsbar till alla biografer samtidigt som den både skulle vara billig i 
förhållande till förbättringsgrad. Då det var ett handhållet verktyg skulle dimensionerna 
vara små och tillverkningskonstnaderna ansågs då även kunna hållas nere.  

2.3.1 Revidering av kravspecifikation 
Efter valet av slutkoncept gjordes en återkoppling till kravspecifikationen för en 
uppdatering. Kravspecifikationen var från början väldigt öppen för att 
konceptgenereringen skulle kunna tillämpas på ett så stort område som möjligt med vidt 
skilda koncept. Några av de krav och önskemål som ställts ursprungligen var ej längre 
relevanta och togs därför bort. Istället infördes nya och kravspecifikationen reviderades 
för att vinklas mer mot det valda konceptet då det nu gick att vara mer specifik och 
detaljerad. Den nya kravspecifikationen ställdes upp enligt följande. 

Krav 

• Max 1 % spill vid upphällning 
• Max 40 min för att preparera 90 bägare 
• Max 1 % kross vid upphällning 
• Får inte täcka mer än 1m2 golvyta 
• Ska ha en livstid på 1 år 
• Ska justera minst 18 bägare åt gången 
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Önskemål 

• Anpassningsbar till flera biografer 
• Lätthanterlig och lättförstådd 
• Ergonomiskt utformad 
• Lätt att rengöra 
• Produktionskostnad på max 500 kronor per enhet 
• Utstråla SF-Bios anda 
• Komplement till befintlig process 

2.4 Konceptutveckling 
Då val av koncept skett inleddes utvecklingfasen. Detta innebar en grundligare 
undersökning och utveckling av konceptets funktioner. Nedan beskrivs hur och varför 
de slutgiltiga besluten kring produkten togs.  

En morfologisk matris arbetades fram, figur 6, då det är ett verktyg som används för att 
lättare skapa en kreativ tankeprocess och främja ett nytänkande kring produkten som 
ska utvecklas. I matrisen listas de nödvändiga funktioner som konceptet måste erhålla 
och därefter diskuteras varje funktion separat och alla tänkbara lösningsvarianter listas.  

Funktion Lösning 

Justering av 
chips 

Skaka för 
hand 

Vibrerande 
platta 

Mekanisk 
pedal 

Skjuvning Lutning 

Reducera 
spill 

Extern 
Tratt 

Skålform Höga kanter 
på 

upphällnings
-bunke 

Pås-
munstyck

e 

Återanvänd
a uppfångat 

spill 

Reducera 
kross 

Runda 
kanter 

Mjukt material    

Styrning Mekanisk 
spak 

Händer 
(manuell) 

Elektrisk Handtag  

Minska 
tidsåtgång 

Kombinera 
skak och 

upphällnin
g 

Fylla fler 
samtidigt 

Upphällning 
på transport-

bricka 

  

Överförings
-sätt 

Skopa Häll genom 
luft 

Kana 1 
bägare 

Kana flera 
bägare 

rullband 

Lätt-
rengörlig 

Få ytor Avtorkningsba
r 

Material   

Förvaring Krok Hål för 
upphängning 

Stationär 
plats 

Dock Hopfällbar 

Figur 6 Morfologisk matris som användes vid vidareutvecklingen av slutkonceptet, mörkmarkerade 
lösningar är de som tillslut valdes 
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Lösningarna analyseras och den bästa lösningen för respektivefält väljs för den ultimata 
kombinationen. För de flesta funktioner kunde en vinnande lösning ganska enkelt väljas 
genom att utesluta ej realiserbara lösningar, underlag från informationssökningen samt 
avstämning mot QFD och kravspecifikation. Lösningarna som valdes är de som är 
mörkmarkerade i figur 6. 

Att finna den bästa lösningen för justering av chips var dock inte möjligt på detta sätt. 
Då ingen information om hur chips bäst justeras gick att hämta och det inte heller var 
möjligt att diskutera fram det bästa sättet, genomfördes ett justeringstest. Samtliga 
lösningar från den morfologiska matrisen testades. Vid varje test mättes tiden samt hur 
många chips som spilldes ut. I bilaga 5 kan testutförande och sammanställt resultat 
avläsas. Resultatet visade att skjuvning var det sätt som var det bästa på grund av att det 
tog minst tid att justera chipsen samt orsakade minst spill.  
Då lösningen för att minska tidsåtgången är en kombination av att skaka flera bägare 
samtidigt under upphällningen måste ytterligare ett justeringstest göras där 
skjuvtekniken tillämpas på fler bägare. Enligt kravspecifikationen ska minst ett hyllplan 
med bägare skjuvas samtidigt. Matematiska samband om lika vinklar, figur 7, innebär 
att alla bägare kommer skjuvas lika mycket men då bägarna har något konformade sidor 
var det viktigt att säkerhetsställa att inga bägare trycks upp under skjuvningen. 
 

 
Figur 7 Lagen om lika vinklar. Vinklar i samma färg är av samma storlek 

Testet utfördes med en funktionsmodell i papp. Då rörelsen utförts hade alla bägare 
genomgått samma skjuvning. För bägarna i hörnen innebar rörelsen att de lyfte ca två 
centimeter vid maximal skjuvning, figur 8.  
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Figur 8 Skjuvtest med enkel funktionsmodell av papp och den maximala höjden som vissa bägare lyftes 

under testet 

Dock bedömdes denna förflyttning inte påverka funktionen märkbart då den är så pass 
liten och då inget hålrum har bildats mellan bägarna så går de att fyllas på under lika 
villkor som om de hade stått helt plant. 
2.4.1 Materialval 
Materialet som används påverkar många av de aspekter som måste tas hänsyn till om de 
krav som satts upp i kravspecifikationen och de kundönskemål från QFD:n ska 
uppfyllas. Endast en liten serie på femtio produkter kommer att tillverkas eftersom det 
endast finns trettiofem SF biografer i Sverige. Med detta i åtanke påverkas besluten 
rörande både material och tillverkningssätt, därför konsulterades både Mats Bejhem, 
universitetsadjunkt vid industriell produktion KTH [5], och Anders Eliasson, 
studierektor för materialvetenskap KTH [6].  

Vid de första konceptskisserna för det handhållna verktyget var materialet tänkt vara 
någon form av plast med samma egenskaper som en påsklämma. Produkten skulle då 
kunna tillverkas som en enda del där den är stabil på sidorna men med mjuka, böjbara 
delar i hörnen. Efter konsultation med Mats Bejhem framgick det dock tydligt att med 
en så liten serie skulle detta inte vara ekonomiskt hållbart. För att tillverka en enda del i 
plast med de krävda egenskaperna behövs ett formsprutningsverktyg, vilket är väldigt 
dyrt att framställa. Vid massproduktion blir styckpriset lågt men i detta fall så slås 
kostnaden ut på femtio enheter och styckpriset blir därför mycket högt. Andra material 
som olika metaller och andra plastmaterial undersöktes därför. Anders Eliasson 
rådfrågades för att göra en djupare jämförelse mellan plaster och metallers egenskaper. 
Anders garanterade att en metall skulle ha längre livslängd än plast men en plast skulle 
vara lättare att hantera och rengöra. En metall skulle inte suga åt sig fett på samma sätt 
som en plast skulle göra men för vissa metaller är en ytbehandling nödvändig för att 
metallen ska kunna vara i kontakt med vatten. Aluminium, Magnesium och Rostfritt stål 
diskuterades men rostfritt stål uteslöts fort då densiteten var för hög för att en produkt 
skulle kunna hanteras med lätthet.  

Efter de både konsultationerna fanns tre alternativ som kunde uppfylla de ställda 
kraven. Mellan dessa gjordes en jämförelse, tabell 2, som tydligt visade för och 
nackdelar för att senare kunna ta ett beslut om det bästa valet.  
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Tabell 2 Materialjämföresle 

Egenskap Aluminium Magnesium Polykarbonat 

Cirka pris 4.0 kr/kg [7] 19.2 kr/kg [8] 117 kr/kg [9] 

Vikt 2,7g/cm 1,74g/cm 1.18g/cm 

Hållbarhet/livslängd Lång livsläng. 
Kan korridera 

Lång livslängd, 
korroderar lättare 

än Al 
Kort livslängd. 

Disk 

Kan diskas om 
behandlad. Om ej 
behandlad får den 

fläckar. 

Kan 
maskindiskas, och 

diskas på alla 
sätt. 

Kan 
maskindiskas, och 

diskas på alla 
sätt. 

Stöttålighet 
Tål stötar bra, 

eventuella bulor 
går att justera 

Något mjukare än 
aluminium, därför 

lättare att 
deformera och får 

fler bulor. 

Sprött brott vid 
hård stöt 

Tillgänglighet Bra Mindre bra Bra 

 
Aluminium var det klart billigaste valet och även det material som skulle ge längst 
livslängd. Aluminiumet skulle dock behöva någon form av ytbehandling för att behålla 
en fin yta och motstå repor samt för att produkten skulle tåla avtorkning och diskning. 
Ytbehandlingar kan även fungera som nötningsskydd samt öka hållfasteheten vilket 
också var önskvärt [10]. De behandlingar som undersöktes var anodisering och 
förnickling. Vid anodisering bildas ett skyddande oxidskikt genom elektrokemisk 
ytomvandling i svavel-, fosfor-, eller kromsyrabad. Vid denna behandling kan även ytan 
få önskade färger. Förickling är istället en elektrolytisk utfällning av nickel från ett bad 
med nickelsalter och därefter en elktrolytisk utfällning av krom från ett bad med 
kromsyra. Ytan får då ett tunt skikt av nickel som både skyddar och stärker. Förnickling 
skulle enligt Anders Eliasson ge aluminiumet liknande egenskaper som hos rostfritt stål 
men efter vidare undersökning av behandlingen visade det sig svårt att få tag på företag 
som utför den på just aluminium. Av detta skäl valdes anodisering. 
2.4.2 Leder 
För att enheten ska kunna skjuvas måste hörnen vara rörliga. Då påsklämmefunktionen 
uteslöts och sidorna på enheten skulle produceras separat behövdes ett sätt för att fästa 
sidorna i varandra tas fram. Sättet skulle inte bara hålla samman sidorna utan även ge 
stabilitet till konstruktionen och tillåta den skjuvande rörelsen. Konstruktionen ska även 
gå att vikas ihop för att ta minimalt med plats vilket ställde krav på att leden måste 
kunna vikas 180°. 

För att hitta en så vid variation av lösningar som möjligt återanvändes en av de metoder 
som användes i konceptgenereringsfasen, brainstorming, tillsammans med ytterliga 
marknadsundersökningar för att undersöka vad det redan fanns för lösningar som skulle 
fungera. Förutom vanliga separata gångjärn undersöktes möjligheter att kunna integrera 
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en gångjärnsfunktion i plåtsidorna. Det skissades på lösningar där plåtarna var tillböjda 
på olika sätt så att de tillsammans kunde bilda en gångjärnsfunktion, figur 9, och 
inspiration togs från konstruktioner till aluminiumprofiler med integrerade snäppfästen. 
Det undersöktes även om det skulle kunna vara lämpligt att tillsätta något annat material 
som hade böjbara egenskaper. 

  
 

 
Figur 9 Exempel på några av de skisser som gjordes på ideer till gångjärnsfunktionen 

De flesta idéerna kunde genast sållas bort på grund av för höga produktionskostnader, 
för invecklad konstruktion eller för att leden skulle ta för stor plats och därmed 
förhindra hopvikningen eller skjuvningen av bägare. Att ha ett mjukt plastmaterial i 
hörnen som skulle kunna böjas frångicks ganska snart då att blanda metall och plast 
eller gummi inte skulle ge ett lika hållbart resultat som att ha endast metall. Den idé som 
till synes verkade vara den bästa och enklaste lösningen skulle vara ett standard 
gångjärn. Det skulle både tillåta samtliga önskade rörelser och även vara en mycket 
enkel och billig lösning sett till produktion och tillverkning. Placering av gångjärn 
fastställdes genom tester där det framgick att de bör sitta på insidorna då denna 
placering tillåter hopvikning bättre än placering på utsidan.  

2.4.3 Öppningsfunktion 
För att hålla tidsåtgången nere är tanken att påfyllningen skulle kunna ske direkt på den 
bricka som bägarna sedan skulle stå på i värmeskåpet. En öppningsfuntion tillsattes 
därför till produkten för att den enkelt skulle kunna avlägsnas från bägarna utan risk för 
att stöta till dem. Kraven som ställdes på öppningen var att den skulle kunna öppnas 
utan att skapa en rörelse i enheten som orsakar spill. Öppningsmekanismen ska även 
hålla ihop under den skjuvande rörelsen utan att gå upp samt tillåta lika stora vinklar 
som gångjärnen, det vill säga 180°. 
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Figur 10 Exempel på lösningsförslag till öppningsfunktionen 

Både befintliga lösningar som såväl egna konstruktioner undersöktes, figur 10. För att 
mekanismen inte skulle bryta mot det första kravet som behandlade en rörelse som 
skulle orsaka spill var öppningen tvungen att öppnas vinkelrätt mot enhetens sidor. En 
öppning som kräver rörelse i Z-led, det vill säga uppåt eller nedåt, hade bidragit till 
oönskad rörelse. Därmed togs samtliga skissade lösningar som innefattade denna 
egenskap bort. Många lösningar hade någon form av hake eller hasp men då ett annat 
önskemål var att enheten skulle vara väldigt enkel att öppna så behövdes en större 
greppyta, vilket inte var optimalt för en hake. Små och utstickande delar har även högre 
risk att gå sönder samt är svårare att rengöra. Då öppningsmekanismen skulle kunna 
skjuvas lika mycket som de andra lederna var en befintlig produkt som uppfyllde 
samtliga krav svår att hitta.  

Det lösningsförslag som visade sig vara bäst var att använda sig utav magneter då detta 
både skulle gå att integrera med befintliga delar samt med val av rätt styrka skulle hålla 
ihop konstruktionen vid skjuvning men samtidigt vara lätt att öppna. En magnet är 
dessutom en billig lösning som i kombination med ett gångjärn skulle uppfylla samtliga 
krav. Det valdes att utgå från de gångjärn som valts till de övriga lederna för att få 
samma led i alla hörn av produkten. Den ena sidan av det befintliga gångjärnet skulle 
ersättas med en egen konstruktion som skulle innehålla magneten, figur 11.  
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Figur 11 Öppningsförslag i form av ett magnetlås  

Vid val av magnettyp testades tre olika varianter på en funktionsmodell. Det var viktigt 
att magneten skulle vara tillräckligt stark för att kunna hålla ihop konstruktionen vid 
skjuvning men tillräckligt svag för att enheten inte skulle skakas till vid öppning och 
därmed orsaka spill. Olika magnettyper testades istället för att göra beräkningar då det 
var svårt att hitta utskrivna styrkor för alla magneter och för magneter där styrkan var 
angiven ansågs det onödigt tidskrävande att beräkna hur stark den skulle vara i den 
riktning som kraften öppningen skulle utsättas för. När enheten skjuvas kommer 
öppningen påverkas av en kraft i radiell riktning. Öppningshandtaget kommer då vilja 
glida ifrån den plåtsida den ligger mot, figur 12. Då magneternas styrka anges i den 
riktining de är starkast i, nord och syd-riktning, som i detta fall blir i en axiell riktning, 
kan det vara svårt att beräkna den exakta magnetkraften i radiell riktning som krävs för 
att hålla ihop öppningen. Då magnetstyrkan är svagare i den riktning som 
öppningsfunktionen vill glida kan det vara svårt att hitta en magnet som är tillräckligt 
stark. 

        
Figur 12 Vänster: Magnetfält runt en magnet. Fler linjer visar på ökad magnetstyrka. Bildkälla: 

http://www.ece.neu.edu/faculty/nian/mom/work.html. Höger: Magnetkraften, Fm, verkar på öppningen i 
axiell riktning och skjuvningen av verktyget utsätter den för en kraft i radiell riktning, Fs  

De magneter som testades var magnetplattor, runda supermagneter och en väskmagnet, 
figur 13.  
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Figur 13 Från vänster: Magnetplatta, rund supermagnet och väskmagnet 

Resultatet visade att väskmagneten var den enda som säkert kunde hålla ihop öppningen 
vid skjuvning då den var den enda som hindrade glidningen i radiell riktining. 
Supermagneten fungerade också bra men kunde ibland släppa för att öppningshandtaget 
gled för långt vid sina maxlägen. Testutförande och fullständigt resultat anges i bilaga 6. 
2.4.4 Utformning 
Vid utformningen av produkten var det tre styrande aspekter som avgjorde hur det 
slutgiltiga resultatet blev. Dessa var geometri, ergonomi och design. Geometrin var 
viktig för produktens olika funktioner, ergonomin för användaren och designen var 
viktig för att produkten skulle ge önskat intryck samt för användarvänligheten.  
Geometri 

Vid utformningen av produktens geometri var hänsyn tvungen att tas till de olika 
funktionerna som skulle vara möjliga. Ett av problemen som enheten skulle angripa var 
all spill som orsakas vid upphällningen. Den plastback som används idag har inga 
kanter som hjälper till att styra ner chipsen i bägarna utan istället måste det hällas 
mycket försiktigt för att inte chipsen ska hamna utanför. En förbättring som därför 
önskades göras var att utforma någon form av tratt som skulle tillåta användaren att 
hälla båda snabbare och mindre försiktigt. Då konstruktionen skulle vara hopfällbar var 
vinklar och mått på denna trattformation tvunga att anpassas så att inga delar skulle 
kollidera. 
Trattens vinkel i förhållande till sidan fastställdes först då detta skulle kunde påverka 
resten av utformningen. Den vinkel som fastslogs fick inte vara för stor, då chipsen på 
så sätt inte skulle föras till mitten lika snabbt, men skulle heller inte vara för liten då det 
skulle öka risken för spill. Olika vinklar testades på lösa plåtskivor för att hitta den som 
ansågs uppfylla kravet. Då tratten kommer vara uppbyggd av fyra separata plåtsidor 
kommer det uppstå hålrum i hörnen. Ett för stort hålrum skulle innebära att chipsen kan 
spillas mellan sidorna. För att undvika detta hålrum var tanken först att sidorna i sig 
skulle vara formade som en tratt, där den utvidgade delen skulle fylla hålrummet, figur 
14.  
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Figur 14 Utformningen av sidorna som krävs för att minska hålrummet vid trattens hörn 

Denna utformning innebar dock svårigheter vid hopvikningen då sidorna sticker ut i 
sidled. Olika konstruktioner undersöktes. Förutom att variera formen på plåtsidorna 
undersöktes även andra lösningar som både skulle minimera hålrummet och vara 
hopvikbart. Dessa lösningar inkluderade löstagbara hörn som skulle appliceras innan 
upphällningen och därefter tas bort och att sätta ytterligare gångjärn vid hörnen så att 
kanterna kan fällas in vid hopvikning, figur 15. Då lösa delar lätt tappas bort och 
dessutom tillför ett extra moment i den redan tidspressade processen, var dessa inte bra 
alternativ.  

 
Figur 15 Några av lösningsförslagen till tratthörnen 

Antalet rörliga delar skulle också helst hållas nere då de lättare går sönder och alla ideer 
som involverade nya material uteslöts för att hålla produktionskostnaderna nere. En 
lösning som innebar att plåten var utformad på ett särskilt sätt var därför önskvärd. Två 
olika lösningsförslag gick vidare och testades, figur 16.  
 

 
Figur 16 De lösningsförslag som testades 
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I den vänstra är motstående sidor lika. På kortsidorna är tratten helt rak och på 
långsidorna sitter en extra hörnbit som vid upphällningsläge täcker hålrummet. I den 
högra är också motstående sidor lika. Dock har både kortsidor och långsidor extra 
material i hörnen men som är utformade på olika sätt så att enheten kan fällas ihop utan 
kollision. I båda fall är långsidornas höjd kortare än kortsidornas, detta för att 
långsidorna ska hamna på utsidan av kortsidan vid hopfällning för att produkten ska bli 
så kompakt som möjligt. Testerna gjordes med lösa metallplåtar i verkstaden på 
industriell produktion KTH, brinellvägen 68, figur 17. 

 
Figur 17 Test med tillskurna plåtskivor för att undersöka om geometrin tillåter hopfällning 

Alternativet med två helt raka sidor gjorde att den nödvändiga utformningen på 
långsidorna blev för bred för att konstruktionen skulle kunna fällas ihop. Det 
alternativet sållades därför bort och det andra alternativet valdes.  

En CAD-modell gjordes sedan för att kunna hitta exakta vinklar och mått som 
minimerade hålrummet samtidigt som det var hopfällbart, figur 18. CAD var ett 
lämpligt verktyg då det är lätt att optimera geometri och utformning på ett snabbt sätt. 
På så sätt kunde mått och vinklar testas och ändras för att hitta former som inte 
kolliderade vid något skede.  

 
Figur 18 CAD-modell för att testa utformningen av hönren 
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Ergonomi 

Då produkten kommer att användas rätt frekvent är det viktigt att den kan användas utan 
att orsaka användaren obehag. Det är även viktigt att produkten ska kunna användas av 
olika personer med olika förutsättningar.  
Då produkten skulle hanteras manuellt med händerna valdes det att utforma handtag för 
att den skulle bli så ergonomisk som möjligt. Då ryckiga rörelser krävs vid användning 
var ett komfortabelt handtag med ett skönt grepp väldigt viktigt. Rörelsen som används 
för skjuvning kan liknas den som utförs vid användande an en såg. En bekväm vinkel 
för handleden är viktig då extrema vinklar kan ge upphov till handledsbesvär. Den 
optimala vinkeln för ett handtag till ett handhållet verktyg vid sågande rörelser är 70° 
[11], figur 19, då handleden då ligger så nära sitt normalläge.  
 

 
Figur 19 Illustration som visar den optimala vinkel för ett handtag på handhållet verktyg som utför en 

sågande rörelse. Bildkälla: Arbete och teknik på människans villkor, s.182 

Kraften som tillämpas på produkten ska sedan fördelas över så stor yta som möjligt för 
att ge lägsta möjliga yttryck [12] och med denna vinkel kommer kraften gå rakt genom 
handleden utan att skapa sned belastning. Det undersöktes därför hur detta handtag 
skulle vara vinklat och utformat för att ta hänsyn till dessa aspekter. Då användaren inte 
står i samma höjd som produkten när den används visade det sig att handtaget inte 
behövde vara vinklat för att handleden skulle vara rak. Då produkten ska ställas på en 
arbetsbänk greppas den snett uppifrån vilket medför att armen hamnar i en vinkel mot 
produkten och därför behöver handtaget inte vinklas, figur 20. Höjden på handtaget 
skulle sedan kunna anpassas för att uppnå en vinkel på 70° för de flesta personer. 
Tyvärr fanns inga uppgifter om höjden på SF-Bios arbetsbänkar tillgängliga och 
rekomendationer kring vad som är en optimal arbetshöjd ergonomiskt sett var inte 
rimliga att utgå ifrån så höjden anpassades efter en skrivbordsstandard på 75 cm. Då den 
optimala arbetshöjden alltid varierar beroende på användarens längd och kropp designas 
oftast arbetsytor efter den 95:e percitilen, vilket innebär att 95 procent av 
normalpopulationen ska kunna använda det aktuella utrymmet, vilket i detta fall innebär 
en rekommenderad arbetshöjd på 109 cm för män och 102 för kvinnor [13]. SFs 
arbetsbänkar antogs vara lägre än dessa mått då denna höjd bedömdes vara för hög för 
att kunna hälla på snacks i uppställda bägare. 
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Figur 20 Vid användning av snackspåfyllningsverktyget bildas en vinkel mellan verktyget och armen som 

tillåter handleden att vara rak under rörelsen 

En låg vikt är också önskvärd för att undvika extra belastning. För användning av denna 
sortens produkt bör tyngdpunkten ligga så nära handleden som möjligt för att ge minsta 
möjliga belastande moment. Då produkten kommer stå mot ett bord eller annan 
arbetsyta så kommer inte vikten att ha någon större påverkan då handleden inte kommer 
ta upp vikten. Dock är en låg vikt eftersträvansvärt ty produkten kommer troligtvis 
flyttas runt mycket och den bör vara lätt att hantera.  

En form på handtaget önskades som skulle upplevas behaglig för olika handstorlekar. 
Det uteslöts att tillsätta mjukare material och nya delar då priset skulle hållas nere. Det 
var därför viktigt att forma aluminiumsidorna på ett sätt som var greppbart och 
behagligt för användaren. Formvariattioner togs fram för att undersöka de möjligheter 
som fanns, figur 21.  
 

 
Figur 21 Formvariationer för handtagets utformning 

Då greppvänligheten och behagligheten var svåra att avgöra utifrån skisser testades tre 
av alternativen. Handtagen utformades först i CAD-modellen för att se om de var 
kompatibla med resten av produktens design och funktioner. Därefter tillverkades de i 
verkstaden och testades därefter på en testgrupp av trettio förbipasserande studenter på 
maskinsektionen KTH som fick svara på vilken de tyckte hade bäst grepp och var 
skönast att hålla i. För fullständigt testutförande se bilaga 7. Baserat på testresultatet 
kunde handtaget bestämmas och vinklar och radier sättas utifrån vad testpersonerna 
ansett behagligast. 
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Även synergonomin på produkten undersöktes. En tilltalande design är självklart 
önskvärd men för en bra synergonomi finns flera saker att tänka på. En bra synergonomi 
ger god informationsöverföring, den förhindrar ögontrötthet och bidrar till att ögonen 
upplever en komfortabel miljö [14]. Dessa aspekter togs hänsyn till vid färgväl och 
designbeslut.   

Design 
Intutivitet ökar förståelse för produkten och underlättar därmed användadet. Färg- och 
formspråk är användbara verktyg som på ett tydligt sätt skapar intuitivitet och rätt 
känsla. Två ledord som tidigt valdes för designen var robust och stilren. Dessa ord 
beskriver de egenskaper som genomsyrar produkten. Den ska ge ett intryck av att vara 
tålig och stabil samtidigt som den är klassisk och elegant. En moodboard gjordes för att 
samla dessa ledord tillsammans med färger och former som ansågs representera SFs 
anda, figur 22. 

 

 

Figur 22 Den moodboard som skapades vid färg- och formgivning 

SFs färg och formspråk kunde tolkas ur moodboarden. Där fanns de färger SF använder 
på sin hemsida och i sina salonger. Klassiska sametstyger i djupa färger som används 
till ridåer ger betraktaren en känsla av lyx och elegans. Även raka och rena linjer som är 
vanligt förekommande i industrikök, då det är i den miljön robusta köksredskap i metall 
ofta finns, fanns med i moodboarden för att inspirera till produktens design.  

Möjligheten till att implementera de satta ledorden och SFs anda i färger och symboler 
undersöktes genom omfattande skissning, se bilaga 8. Här utforskades även former och 
färger som skulle kunna öka förståelsen för hur produktens användning och funktioner. 
Utifrån dessa skisser arbetades en slutgiltig design fram.   
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3. Resultat 
Det slutliga resultatet blev ROMB. ROMB är ett enkelt, platseffektivt 
snackshanteringsverktyg som är speciellt utformat för att kunna anpassas till SF Bios 
samtliga trettiofem biografer, figur 23. ROMB används primärt vid upphällningen av 
chips men skulle även kunna tillämpas vid popcornhantering. Syftet är att snabbt kunna 
skjuva bägare för att snacksen ska falla till rätta eftersom bägare måste fyllas på två 
gånger för att uppnå välfyllda bägare innan försäljning. Produkten är anpassad för att 
direkt kunna användas på ett av värmeskåpens hyllplan för att effektivisera 
inställningen.   

 
 

Figur 23 Slutprodukten ROMB 

ROMB har en rektangulär bas med måtten 540x505 mm. Sidorna som är totalt 270 mm 
höga kan delas in i två segment, en bas som är vinkelrät mot arbetsytan och en tratt som 
är vinklad 40 grader, figur 24, för att kunna samla upp chips som hamnar utanför 
bägarna. På långsidorna övergår tratten till ergonomiskt utformade handtag med en 
rundad form för bästa grepp och komfort, figur 24.  
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Figur 24 Tratt vinklad 40 grader samt utformning av handtag 

ROMBs sidor hålls ihop med fastnitade gångjärn, figur 25, detta för att tillåta den 
skjuvande rörelsen. Gångjärnen är standardkomponenter och dessa sitter på insidan av 
enheten för att underlätta ihopfällningen. 

 
 

 
Figur 25 Gångjärn fäst på insidan för att tillåta skjuvning 

En öppning är placerad i ett av hörnen, figur 26, för att ROMB enkelt ska kunna 
avlägsnas efter användning utan att behöva flytta ut varje enskild bägare och för att inte 
riskera att stöta till bägarna och därmed orsaka spill. Öppningen är specialutformad för 
att kunna monteras på ett gångjärn. Den hålls samman med en magnet som tillåter 
öppning utan rörelse i z-led.  
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Figur 26 ROMB öppnad, sedd uppifrån 

För att produkten ska kunna användas i en miljö där den kan utsättas för hårda smällar 
har den tillverkats i aluminium, en deformation i aluminium går att åtgärda för hand och 
förstör inte materialet. Materialet har sedan ytbehandlats genom anodisering för att stå 
emot fett och vatten. Ytan är då också mer hållfast och reptålig. Aluminiums naturliga, 
metalliska, färg bevarades då det förmedlar ledorden robust och stilren. Slutligen har 
röda bägare tryckts på insidan av produkten för att göra användningen mer intuitiv och 
produktnamnet graverades på öppningen. Bägarna trycktes till 0,9 gånger full storlek för 
att en distans mellan varje tryckt bägare önskades, så att det tydligt framgår vad trycket 
föreställer. Samma röda färg har även placerats på baksidan av öppningen för att denna 
ska synas bättre, figur 27. För att tydligt kunna utskilja dessa bägare valdes en nyans av 
röd som står ut från aluminiums metalliska färg. SFs färg och formspråk 
implementerades på produkten för att den skulla utråla SFs anda. Rundningen på 
öppningshandtaget och val av font på gravyren är exempel på dessa. Färgen röd valdes 
då det är SFs signum och nyansen är tagen från deras logga, CMYK-kod C28 M94 Y75 
K30. En tydlig kontrast är även nödvändigt för att personer med färgblindhet ska kunna 
se trycket. Slutligen dubbelviktes den nedre kanten upp fem mm för att skapa bättre 
stabilitet även detta kan ses i figur 27.  

 
 

Figur 27 Vänster: bägartryck på insidan samt uppvikning av nedre kanten, Höger: gravyr och 
färgsättning av öppningen 
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Vid användning placeras ett av hyllplanen från värmeskåpen på arbetsytan och ROMB 
placeras ovanpå. Tjugo stycken chipsbägare ställs ner och placeras enligt blocktrycken 
på insidan. Sedan fylls samtliga bägare på med chips upp till kanten. Därefter fattas 
handtagen med två händer och en skjuvande rörelse tillämpas på bägarna genom att dra 
ena sidan uppåt medan den andra dras nedåt, figur 28. ROMB återställs sedan till 
ursprungsposition och chipsen har nu sjunkit ned ordentlig i bägarna som fylls på en 
andra gång. Enheten öppnas och avlägsnas enkelt från hyllplanet som är färdigt för 
värmeskåpet.  

 
Figur 28 För att justera bägarna skjuvas verktyget. Rektanglarna symboliserar bägarnas rörelse 

Men denna metod visade egna tester med funktionsmodell, kapitel 3.4, att 
snacksupphällningsprocessen blir 34 % snabbare. 

Produkten har under hela processen utformats med användarvänlighet i åtanke. Målet 
var att användaren på enklast möjliga sätt ska hunna hantera och underhålla ROMB 
själv. Då produkten används i samband med livsmedel är hygienen av stor vikt. SF 
måste kunna garantera kunden att snacksen inte har hanterats på ett sätt som bryter mot 
livsmedelsverkets regler. Rengöringen blir därför kritisk och produkten bör således vara 
mycket enkel att hålla ren. Formen har därför modifierats för att inga stängda och 
svåråtkomliga ytor ska finnas. Handtaget går därför inte hela vägen in, figur 29, utan ett 
glapp bildas för att fingrar och trasa ska komma in mellan. 
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Figur 29 handtagets utformning för att underlätta rengörning 

Materialet har valts och behandlats för att stöta bort smuts och fett. Det anodiserade 
aluminiumet torkas lätt av med trasa och tål både vatten och rengöringsmedel. ROMB 
går även att maskindiska men detta anses inte nödvändigt.  

Kravet på förvaringen var att den skulle vara hopfällbar, enheten har utformats därefter 
och har leder som kan röra sig 180°. För att ta minimalt med plats bör enheten förvaras 
på högkant, därför är sidorna exakt lika långa så att tratten blir ett stöd som ROMB kan 
stå på. ROMB kan därför enkelt förvaras upp och ner enligt figur 30. 
 

 
 

 
Figur 30 ROMB ställs upp och ned vid förvaring 

Produkten tillverkats av aluminium genom vattenskärning och bockning som sedan 
ytbehandlas genom anodisering. Gångjärn, nitar och magneter är standardkomponenter 
som köps in. ROMB trycks slutligen genom pulvertryckning och handtagen graveras. 
Genom denna tillverkningsprocess blir styckpriset för en serie om femtio enheter 
femhundratvå kronor, kapitel 3.3. Detta blir en total kostnad av tjugofemtusen etthundra 
kronor om SF implementerar detta på samtliga biografer.  
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3.1 Tillverkning 
Under hela konceptutvecklingsfasen har tillverkning och produktion varit betydande 
faktorer. Hur billig och enkel framställningen av produkten skulle bli har ofta varit 
avgörande inför de flesta beslut som tagits. Inför tillverkning av prototypen delades 
samtliga komponenter upp i två kategorier. De delar som bör köpas in och de som bör 
egentillverkas.   
3.1.1 Inköpta delar 
Några av de delar som används för att konstruera enheten massproduceras redan idag 
och därför är den bästa lösningen att anpassa prototypen efter redan existerande 
komponenter som kan köpas in till ett billigt pris. Detta inkluderar nitar, gångjärn och 
magneter. De nitar som kommer att användas är standard popnitar som enkelt nitas fast 
med popnit-tång.  
Gångjärnen ska ge stabilitet till hela konstruktionen och bör därför vara ganska långa, 
de kommer att fästas på insidan och därmed förbli diskreta även då de är stora. Måtten 
valdes därför till 100x250 mm.  

Den magnet som valdes genom magnettesterna är en så kallad väskmagnet som har en 
pigg i mitten som tar upp den radiella kraft som bildas vid den skjuvande rörelsen. 
Denna magnet är vanligt förekommande och därför lätt att köpa in.  
 

3.1.2 Egentillverkade delar 
För de delar som skulle egentillverkas gjordes ritningar i Solid Edge, bilaga 9, och det 
förbereddes operationslistor, se bilaga 10. Endast två delar bedömdes som enklare att 
tillverka själva då en exakt replikens inte gick att hitta på marknaden.  

De specifika profilerna för sidorna vattenskärs ut ur en 1 mm tjock aluminiumskiva med 
måtten 1000 x 2000 mm. Då sidorna till enheten inte är helt kvadratiska måste sidorna 
passas ihop för att få plats med så många som möjligt. På denna skiva får sidor till två 
kompletta enheter plats plus en kort- eller långsida till, figur 31, det vill säga fem 
stycken långsidor och fyra kortsidor eller fyra stycken långsidor och fem kortsidor. 
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Figur 31 Placering av sidor på ett aluminiumark för vattenskärning 

När sidorna sedan skärs ut blir det därför spill som inte har kunnat användas. Densiteten 
för aluminium är 2.7 g/cm3, detta innebär att aluminiumplåten väger cirka 5,4 kilo. En 
kortsida väger 0.4 kilo och en långsida väger 0.6 kg. Med dessa siffror kan den totala 
använda massan för en skiva med en extra långsida beräknas till 4.6 kilo vilket innebär 
spill på knappa 0.8 kilo, eller 15 %. För en skiva med en extra kortsida blir spillet 1 kilo 
eller 18 %. Här finns utrymme för optimering. På grund av den begränsande tiden har 
inte tillräckliga undersökningar kunnat göras. För att eventuellt kunna minska andelen 
spill så bör skivstorleken att undersökas, om en större eller mindre storlek skulle göra 
att utrymmet går att använda bättre. Även placeringen av sidorna på skivan behöver 
undersökas. Eventuellt går det att lägga dem på ett annat sätt så att det får plats fler på 
en skiva. Ytterligare en uppgift som saknas är hur stora skivor som är lämpligast att 
hantera för verkstaden. Beroende på verkstadens och maskinernas storlek är ett visst 
mått på aluminiumskivan mer eller mindre lämpligt. En mindre verkstad kanske inte 
kan hantera en större skiva och optimering är därför inte möjligt. Vidare bör spillbitarna 
kunna säljas till skrothandlare för att på något sätt minska på den sunk cost som bildas.  
Då det billigaste sättet är att tillverka öppningssidan som ett komplement till ett redan 
existerande gångjärn, anpassas konstruktionen helt efter gångjärnets geometri. 
Öppningens profil består av en enkel form där konturerna skärs ut och sedan bockas. 
Detta gör att samtliga bitar rymms på en och samma skiva då måtten är så små. 
Materialet som används är en stålplåt, det vill säga samma som i gångjärnen. Genom att 
utgå från samma gångjärn som övriga leder på konstruktionen behöver bara en typ av 
hålmönster göras på alla plåtar vilket sparar tillverkningtid. 

3.2 Montering 
Kunden får produkten färdigmonterad. Detta för att det ska vara så bekvämt som 
möjligt. Monteringen sker enligt bilaga 11.  
Vid montering eftersträvas en så kort monteringstid som möjligt eftersom det bidrar till 
att kostnaderna sjunker då det krävs mindre arbetstimmar. Då detta ständigt har tagits 
med i beaktning under utvecklingen av funktionsmodellen har detta påverkat 
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utformning och design. Nedan punktas de tillämpningar som gjorts med avseende på 
monteringen. 

• Enheten har minsta antal möjliga delar  
• Nitar används för att det går snabbare än skruv och mutter 
• Måtten på sidorna är tillräckligt olika för att inte blandas ihop 
• Få verktyg används 
• Det finns inga svåråtkomliga ytor  

Samtliga punkter undelättar monteringen och den går då snabbare att genomföra.  

3.3 Ekonomi 
Ett av de viktigaste kraven som ställdes på ROMB var att det skulle vara en billig 
investering att effektivisera snackshanteringsprocessen. Vad som räknas som billigt är 
självklart relativt, därför sattes ett målvärde upp i QFD:n där styckpriset per producerad 
enhet inte fick överstiga femhundra kronor. I Sverige har SF Bio trettiofem stycken 
biografer, detta fick ligga till grund för seriestorleken. Då produkten är anpassad för att 
passa samtliga biografer tillverkas en serie på femtio enheter. Detta för att ha extra om 
någon biograf skulle vilja ha två eller om någon enhet skulle gå sönder.  

Priser för material, komponenter, löner och drift av verkstad med mera samlades in. 
Seriestorleken påverkar givetvis priset och för en större serie sjunker förmodligen 
kostnaderna. Priset för komponenterna har tagit fram på olika sett. Priset för 
standardkomponenter så som gångjärn, nitar och magnet har tagits från internet och 
butiker. För resterande delar har offerter begärts in frå olika företag beroende på tjänst. 
Offerten är baserad på geometrisk beskrivning av produkten samt seriestorlek. I dessa 
offerter är ej leveranskostander medräknat.  
För sidorna begärdes en offert för aluminium från metallservice [15] och från 
Slöjddetaljer [16] köptes rostfritt stål till öppningen in. Därefter kontaktades Roger på 
Smireko AB [17] för att ta reda på verkstadskostnad, som uppgick till femhundra kronor 
per timme. I denna kostnad ingår löner, driftskostnad för maskiner och andra 
tillverkningsomkostnader. En uppskattning av tiden för tillverkning av en enhet gjordes 
för att ta reda på produktionstiden, bilaga 12. Den totala tiden för tillverkning blev 19,2 
timmar eller 2,4 arbetsdagar. Därefter tillkommer en monteringstid på 8,3 timmar. Total 
tid för produktionen blir således knappa 4 dagar.  
Offert begärdes från Plast-Metalltryck AB [18] för pulverlackeringstrycket, från 
Skultuna ytbehandling [19] en offert för ytbehandlingen och för gravyren en offert från 
Skövde Gravyr AB [20]. Produktionskostnaden för en enhet uppgick slutligen till 
femhundratvå kronor vilket gav en total kostnad på tjugofemtusen etthundra kronor, för 
detaljerad prisinformation se bilaga 13. 

3.4 Funktionsmodell 
Då produkten stod klar och samtliga mått var fullt bestämda behövdes den utvärderas. 
Under projektets gång har fler deltester på produktens olika funktioner och egenskaper 
utförts. Dock har inget test som testar samtliga funktioner samtidigt gjorts och för att 
garantera att produkten som utvecklats faktiskt fungerar behövdes ordentliga tester 
utföras, bilaga 14, därför tillverkades en funktionsmodell i full skala, figur 32.  
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Figur 32 Färdig funktionsmodell i full skala 

Funktionsmodellen visar samtliga funktioner samtidigt och genom denna kunde tid, 
spill och användarvänlighet undersökas. Ett viktigt element var att skjuvning av tjugo 
bägare skulle kunna testas, figur 33. 

    
Figur 33 Vänster: ROMB i ursprungsläge. Höger: skjuvat läge 

Vid måttsättning av sidorna beräknades längderna genom att addera bägarnas längder 
för att få så litet mellanrum som möjligt mellan dem. Dock förbisågs det extra 
mellanrum som bildas av gångjärnen, figur 34. 
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Figur 34 Bild uppifrån för att visa det mellanrum som uppstår vid gångjärnen 

Detta gjorde att sidorna blev längre än tänkt men testerna visade att detta inte hade 
någon påverkan på funktionen. Dessa mellanrum justerades dock bort efter 
tillverkningen av funktionsmodellen för att ändå få en så optimal passform som möjligt. 

Modellen tillverkades på verkstaden på industriell produktion KTH, Brinellvägen 68, 
där inte alla maskiner och verktyg som krävdes fanns tillgängliga. Detta innebar att 
vissa vinklar samt hopsättningen inte kunde göras enligt ritningar. För tillvägagångssätt 
vid framtagning av funktionsmodellen se bilaga 15. 

4. Diskussion 
Vid projektets slut gjordes en utvärdering av den slutgiltiga prototypen. Den gjordes 
genom att se hur väl produkten uppfyllde de ställda kraven. Som tidigare nämnt i kapitel 
2.3.1 reviderades kravspecifikationen då flera krav och önskemål inte var relevanta för 
det slutkoncept som valdes. Dock lades nya till och de är mot dessa som ROMB ställs.  

För att se om kraven mötts utfördes tester. Dock bör validiteten i några av de utförda 
testerna kommenteras. Då SF inte kunde utvärdera funktionsmodellen har tester gjorts 
av projektgruppen. Detta medför en problematik. I och med att projektgruppen är väl 
införstådda i hur produkten fungerar kan därför inte intuitivitet bedömas. 
Projektgruppen anses även vara partisk i frågan om produkten faktiskt är en förbättring 
eller inte. Därför har ingen direkt utvärdering kunnat göras, istället har endast objektiva 
tester utförts för att få mätbara värden. Dessa värden har sedan använts för att mäta 
statisktiska förbättringar eller försämringar. Testerna har utförts på det sätt som den 
tänkta personalen skulle utfört dem. Detta för att ge ett så rättvist resultat som möjligt. 
Dock har de inte utförts i rätt miljö under rätt förutsättningar vilket leder till att 
validiteten för de objektiva testerna också kan ifrågasättas. Då ingen tillgång getts till de 
bakre rummen där chipsupphällningen sker har inte arbetysutrymmet kunnat 
efterskapas. Chipsen som använts är snarlika men ändå inte de exakta chips som säljs på 
SF och det har inte funnits värmeskåp att tillgå för att undersöka inställningen av 
bägare. De objektiva testerna har gett tillräcklig data men feedback från SF hade kunnat 
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ge en subjektiv bedömning av produkten för att eventuellt ytterligare understryka 
produktens effektivitet. Dock hade testen även kunnat utföras på godtyckling annan 
testperson för att se om det hade gett andra resultat då hen skulle saknat kunskap om hur 
produkten fungerar. Detta har dock inte hunnits med inom den tidsram som gavs. 
Resultaten som erhölls från testerna var endast positiva men det är svårt att säga om de 
speglar ett korrekt utfall då förutsättnignarna var så olika.  
Efter att ha utfört tester på prototypen konstaterades det att samtliga krav utom ett hade 
mötts, produktionskostnaden. Produkten kompletterar processen som finns idag utan 
komplicerade förändringar. Tiden för processen förkortas och spill minskar. Skulle 
produkten gå sönder påverkas inte försäljningen av chips utan kan fortgå. Alla dessa 
egenskaper gör att ROMB är ett väl anpassat verktyg för en effektivare snackshantering. 
Det målvärde för priset som sattes upp i QFDn var femhundra kronor på enhet, detta 
överskreds med två kronor. Detta är förmodligen något som vid närmre undersökning 
går att förbättra. Sannolikheten för att pressa priser på standardkomponenterna är stor då 
källor som Jula har använts. Vid inköp av komponenter från Jula så är priset högre än 
vid köp av direkt leverantör då Jula gör ett påslag för att göra vinst på försäljningen. 
Vidare har de offerter som begärts in för ytbehandling och tryck förmodligen 
överskridit det riktiga priset då den uppskattade mängden material som skulle behandlas 
rundades av uppåt för att generera en siffra som inte kunde vara för låg. Femhundratvå 
kronor är därmed ett maxpris som förmodligen skulle bli mindre vid faktisk 
tillverkning.  

Vid beräkning av produktionskostnad har prisuppgifter för driftskostnader, löner och 
tillverkningsomkostnader hämtats från företaget Smireko. Dessa priser är specifika för 
just denna verkstad och utgör en stor del av den totala produktionskostnaden. Val av 
verkstad kommer påverka priset mycket. En verkstad som har ett stort utbud av 
maskiner tar oftast en högre timkostnad än Smireko då de har möjlighet att utföra mer 
avancerade operationer. Då tillverkningen av ROMB kräver så pass få maskiner och 
element så behövs inte en verkstad som har ett omfattande utbud och skulle en större 
verkstad användas så skapas en onödigt stor verkstadskostnad. I ekonomianalysen 
köptes material in separat, detta är inte vanligt utan verkstaden har oftast avtal med 
materialleverantörer vilket bidrar till lägre inköpspris.  

Den funktionsmodell som togs fram tillverkades i verkstaden vid Industriell Produktion. 
Det är efter denna modellframtagning som operationslistorna för tillverkningen tagits 
fram och det bör påpekas att vid riktig produktion så är det förmodligen inte detta sätt 
som kommer tillämpas.  

Vid projektets start gavs en problemställning som innefattade tre delar, hanteringen tog 
lång tid och mycket chips spilldes och krossades. Under projektets gång har dock all 
personal som intervjuats vid SF sagt att de inte upplever att kross är ett problem. Under 
de tester som utförts vid justering av chips, skjuvning och sluttester har resultaten pekat 
på att kross av chips faktiskt inte är ett problem. Inga chips har krossats vid dessa tester 
trots att några tester utförts på ett betydligt kraftfullare och mer våldsamt sätt än vad de 
utsätts för av SFs personal. Det är även svårt att mäta hur mycket kross som orsakas på 
grund av SFs personals hantering och vad som orsakas vid leverans. Det är dessutom 
inte möjligt att se om chips krossats vid justering av chipsen då innehållet i bägarna inte 
syns och inte undersöks innan de säljs till kunden. Detta krav känns därför inte längre 
relevant eller mätbart och borde vid fortsatt arbete tas bort från kravspecifikationen.  
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I de sluttester som utförts i syfte att jämföra den nuvarande processen med ROMBs 
inverkan har utförts av samma person för att få rättvisa och jämförelsebara värden. Till 
exempel har testpersonen tänkt på att placera ut bägarna i samma takt, hälla lika 
försiktigt och gå i samma fart vid de två olika processerna. De värden som ges för tid 
och spill beror alltså av testpersonen. Det bör poängteras att den mänskliga faktorn 
spelar en mycket stor roll när det kommer till hanteringen av snacks. Beroende på vem 
som använder produkten kommer olika värden att fås. En användare som häller 
försiktigt kommer kanske inte att få spill med varken den gamla eller nya metoden 
medan en användare som vill vara snabb kanske spiller mycket mer än det som testerna 
visar. Vid framtagning av denna prototyp så har testerna utförts så att de speglar en 
extremanvändare, alltså den användare som skulle generera sämst resultat. På detta sätt 
har prototypen dimensionerats efter sämsta möjliga utgång och därför kommer 
förmodligen användningen av den ge bättre resultat än vad sluttesterna visar. Den 
mänskliga faktorn påverkar även de krav som sattes upp i kravspecifikationen. ROMB 
beräknas ha en betydligt längre livslängd än ett år men skulle den tappas i marken eller 
klämmas på grund av den mänskliga faktorn så är det möjligt att den inte håller så 
länge. Å andra sidan finns det inget som tyder på att ROMB inte skulle fem år vid rätt 
hantering. Den mänskliga faktorn kan alltså orsaka oväntade problem som inte går att 
förutse. Därför har samtliga resultat inte med denna i beräkningarna. Det går inte att 
utgå från att användaren ska använda produkten fel och därmed inte alls spara in tid vid 
upphällningen och det går inte heller att utgå från att produkten kommer tappas hårt i 
marken och därmed gå sönder. Självklart går det att utveckla produkten på ett sådant 
sätt att den mänskliga faktorn får så lite inverkan som möjligt men att eliminera den helt 
är inte möjligt. 
På grund av den bristande kommunikationen och kontakten med SF Bio har ett flertal 
felkällor skapats som inte gått att åtgärda. Då studiebesöken inte tillät ett besök bakom 
disken så har inte uppgifter om hur arbetsutrymmet ser ut kunnat fås. Det har inte gått 
att dimensionera efter arbetsytor eller se hur stor plats som finns att tillgå. Detta är en av 
anledningarna till att ett litet verktyg togs fram, då ett av kraven var att produkten skulle 
vara anpassningsbar till flera biografer, och det var oklart om en större konstruktion 
över huvud taget skulle få plats.  

Vid val av koncept fanns koncept som behandlade två olika problemområdet från 
snackshanteringskedjan, upphällning av chips samt inställning i värmeskåp. Information 
hade samlats om båda dess områden och det koncept som vidareutvecklades valdes 
delvis för att det behandlade upphällningen. Det var i just upphällningen som det antogs 
att störst möjlighet till förbättring fanns.  Sluttesterna visade att ROMB förbättrade både 
spill och tid vid själva upphällningen men att den stora förbättringen skedde vid 
inställning i värmeskåpet. Med ROMB eliminerades det moment där bägarna flyttades 
in en och en i skåpet utan ett helt hyllplan kunde istället ställas in och detta kortade ner 
tiden avsevärt. Personalen på SF förklarade dock att man ibland inte fyller på ett helt 
hyllplan åt gången och därmed skulle en produkt som bara behandlade detta problem 
ibland inte fylla någon funktion. Huruvida personalen på SF väljer att använda ROMB 
direkt på ett hyllplan är inte något som kan styras och faller också in i den mänskliga 
faktorn. 
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4.1 Utveckling 
Det första mötet med SF hölls den 25 april, tre månader in i projektet. Slutkoncept var 
redan valt och funktionsmodellen tillverkad. Det gick därmed inte att ta tillvara på all 
den konstruktiva kritik som gavs från SF. På grund av den bristande kommunikationen 
hade SF börjat utveckla sin egen prototyp som var mer inriktad på popcorn, då de säljer 
fler popcorn än chips. Detta användningsområde bör därför utforskas mer. Den ändring 
som kunde göras på det redan valda konceptet var att reglera mått så att bägare i olika 
storlekar kunde skjuvas, då popcorn- och chipsbägare har olika storlekar. Dock sköts 
hanteringen av popcornen på ett helt annorlunda sätt än chipsen och ROMB är 
förmodligen inte den ultimata lösningen utan bör anpassas mer. Popcornen poppas 
direkt bakom disken och skopas på plats upp i bägare med en skopa. En möjlig ändring 
är att skapa en vagn till ROMB som är lika hög som popcornmaskinen så att popcornen 
kan ösas rakt ner i bägarna.  

ROMB är avsedd för bruk i det bakre rummet och har utformats därefter. Känslan av att 
ROMB är något av ett köksverktyg som finns i ett industikök önskades och därför har 
ROMB nästan bara raka och rena linjer. Detta var något som togs upp under 
slutredovisningen och mässan då vissa upplevde att kanterna såg ut att vara vassa. För 
att ge ett mjukare intryck så skulle radien kunna ökas och på så sätt skapa en rundare 
form dock fråntar detta något känslan av att vara ett industriföremål.  

Vid utformning av ROMB togs ingen hänsyn till förflyttning. Då den förmodligen 
kommer användas på samma plats så behöver den inte vara lätt att bära. När 
funktionsmodellen togs fram i full skala märktes det dock hur svårhanterligt ROMB var 
under förflyttning. En lösning på detta skulle kunna vara en enkel justering som kan 
göras utan att kompromissa prestandan genom att skära ut ett hål vid den nedre kanten, 
som i hopfällt läge går genom samtliga skivor, figur 35. Hålet skulle användas som 
handtag och göra den enklare att bära med sig. 

 
Figur 35 utvecklingsmöjlighet för underlättad föfrlyttning av ROMB 

 Trots det goda resultatet kan ROMB utvecklas ytterligare för att bättre möta SFs behov. 
Mer tid och bättre kommunikation med SF skulle kunna bidra till en förbättrad produkt.   
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Bilaga 1. Intervjuer på SF-Bio 
Fyra biosalonger i Stockholmsområdet besöktes för att samla information om 
snackspåfyllningsprocessen. De biografer som besöktes var Saga, Sergel, Söder samt 
Heron City. De frågor som ställdes vid intervjuerna var följande: 

Vad upplever ni att ni har för problem idag? 
Har ni egna förslag på förbättringar? Tror ni att ett enklare verktyg skulle underlätta 
eller skulle en större omkonstruktion av ex. värmeskåp vara bäst? 
Hur stort arbetsutrymme har ni? 

Hur ofta fyller ni på skåpen? 
Hur mycket ryms i ett skåp? 

Hur många skåp har ni? 
Hur många skåp går åt på en föreställning? 

Hur mycket säljer ni? 
Hur stor del av dagen läggs på att hantera Hotsnacks? 

Hur mycket spills? 
Hur mycket går sönder? 

Vad är det som tar längst tid i processen? 
Hur lång tid tar det att värma upp chipsen? 

Mått på brickan i värmeskåpet 
Rengöring och hantering? 

Flera av de ovan ställda frågorna har samma svar för samtliga, därför har dessa bara 
antecknats för en biograf. Hanteringen var snarlik på tre av biograferna och processen 
beskrivs därför endast en gång. Svaren sammanfattas i texterna nedan. 
 

SAGA 
På Saga upplever man inget problem med hur snacksen levereras. Snacksen kommer i 
stora bruna lådor som rymmer åtta påsar. Dessa påsar upplevs som lätta att hantera då 
de har en bra storlek. Tidigare kom en enda stor påse som var svår att hålla i under 
upphällningen. På saga hälls innehållet i påsarna ner i ett fack under värmeskåpet där de 
värms upp, se figur 1. När de är varma viks mellan tre och tio bägare upp och sedan 
används två olika skopor (beroende på vilken personalen föredrar att använda) för att 
fylla på en bägare i taget. Under upphällningen hålls bägaren i ena handen och skopan i 
den andra. Bägaren skakas lätt under tiden för att chipsen ska falla på plats. Tre stycken 
bägare fylldes på trettiotre sekunder. När en bägare är fylld så ställs den in i 
värmeskåpet. 
Då Saga är en liten biograf med färre kunder och därmed mindre försäljning av chips 
har de inte heller samma stressmoment som finns på de större biograferna. Detta må 
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vara en av orsakerna till att personalen inte upplever något problem med hanteringen 
idag. 
Hela skåpet fylls på innan föreställning. Det går fem hyllor i ett skåp och på varje hylla 
ryms arton bägare. Personalen uppskattar att de nog inte säljer mer än fyrtio snacks på 
en föreställning. Då det finns tid över brukar personalen förvika kartonger för att spara 
tid vid upphällningen. Det brukar inte bli så mycket spill. Det är inte heller så mycket 
kross. I botten blir det lite ”mjöligt” men det blir inga halva snacks. 
Aluminiumskoporna blir varma så man har tejpat på handtagen för att kunna hålla i den, 
vid rengöring så sköljs skoporna i vatten. Personalen hade inga direkta ändringsförslag.  

 

 
Figur 1 Värmeskåp och skopor som används på SAGA 

Sergel 
På Sergel fylls bägarna på i ett rum bakom disken. Sergel är en av SFs största biografer 
och inför en föreställning så säljs väldigt mycket snacks. Detta medför att det blir 
betydligt stressigare än på Saga. Här används en brödback där det placeras femton 
bägare. Därefter hälls påsarna över bägarna tills de är fyllda. Mycket chips spills under 
denna process då upphällningen ofta måste gå fort. Därefter skakas bägarna en och en 
för att chipsen ska falla på plats. Slutligen fylls bägarna på en gång till. Personalen 
tycker att det tar ganska lång tid, blir skräpigt och det spills och krossas mycket chips.  
Vid full bemanning så brukar det inte bli så stressigt. Bägarna viks i foajen. Trehundra 
bägare åt gången.  Det tar ungefär en kvart att vika trehundra bägare om man är snabb.  

Största problemet är spillet vid upphällningen. Det som tar längst tid är att lagra upp, 
skaka bägare och flytta runt dem. På Sergel finns möjlighet att fylla på värmeskåpen 
från det bakre rummet då de går att öppna från baksidan och vägg mellan rummet och 
värmeskåpen saknas. Detta underlättar påfyllningen av värmeskåpen avsevärt. 

 
Söder 

Samma process används som för Sergel. Söder är en medelstor biograf och har något 
mindre säljtryck än Sergel. De viker färdigt många kartonger innan de fyller på. De 
häller upp när de ser att det börjar ta slut. De upplever inte snackshanteringen som en 
jobbig uppgift. Ett förslag på förbättring är en maskin som häller upp, att automatisera 
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processen. Uppskattningsvis tar det trettio min att fylla ett helt skåp. Söder kan likt 
Sergel fylla på värmeskåpen bakifrån. 
 

Heron City 
Heron City är SF Bios största biograf och säljer mest snacks. Ibland börjar det sju 
föreställningar inom loppet av en halvtimme. Där har de samma process som Sergel och 
Söder men de har ett extra steg där de fyller upp extra många bägare som lagras i en 
rullvagn. På så sätt går det snabbare att fylla på när det börjar ta slut i skåpen. De 
upplever att det blir väldigt stökigt i det bakre rummet och det ligger hela tiden chips på 
golvet. Det spills även mycket då man plockar ut bägarna ur värmeskåpen eftersom de 
är fyllda tid bredden och väldigt instabila så ramlar de lätt omkull. Det är endast en 
person som fyller på bägarna. Personalen på Heron upplever att det som tar längst tid 
och är besvärligast är att skaka bägarna samt att flytta in bägarna i värmeskåpen. Till 
skillnad från Sergel och Söder kan man inte fylla på värmeskåpen bakifrån då det finns 
en vägg som skiljer det bakre rummet och skåpen åt. Detta gör att vid påfyllning av 
skåpen måste först de bägare som står längst bak flyttas fram eftersom de bör säljas 
först. Därefter får man försöka ställa de nya bägarna bakom, här är det väldigt lätt att 
välta bägarna som står längst fram. 
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Bilaga 2. Marknadsundersökning 
 

Sundlings AB 
Levererar snacks till trettiotal arenor och biografer samt några nöjesparker1. Säljer 
tillhörande värmeskåp och skopor i plast och metall. Värmeskåpen kommer i tre olika 
sorter, figur 1. Den första sorten liknar den som finns på SF-Bio och har hyllplan som 
färdigfyllda bägare kan ställas i för att hålla värmen/värmas upp. Den andra sorten 
liknar den första men istället för att ha fasta hyllplan är insidan en hyllvagn på hjul som 
går att dra ut. Den sista sorten är en låda med öppen interiör som snacksen hälls ner i för 
att värmas. Vid försäljning skopas snacksen upp i bägare, skoporna säljs separat, figur 
2. Denna verkar vara den vanligaste delvis då den finns i fler olika varianter och dels då 
det är den man oftast ser på de anläggningar som Sundlings levererar till.  

 

   
Figur 1. Sundling sorter på värmeskåp 

 

 
Figur 2 Sundlings utbud av skopor 

 

 

                                                
1http://www.sundlings.se/kunder.aspx 2014-02-09 
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Top Ten AB  
Top Ten AB är ett mindre företag än Sundlings och säljer endast hot snacks. Deras 
kunder består främst av djurparker och andra nöjesparker2. Företaget lånar ut utrustning 
till sina kunder och förser dem även med bägare. Utrustningen består av värmeskåp som 
liknar Sundlings sort tre. Det är uppvärmda lådor med genomskynligt glas som 
snacksen hälls ner i och sedan skopas upp med skopa vid försäljning, figur 3.  

      
Figur 3 Från vänster: TopTen ABs värmeskåp och bägare 

Enligt Björn från TopTen AB använder samtliga kunder till företaget deras värmeskåp 
och har en upphällningsprocess enligt ovan nämnda3. Han påstår dock att den inte alltid 
är den bästa metoden då chipsen är spröda och lätt går sönder vid uppskopning.  
Andra företag med upphällningsprocesser 

McDonalds är ett företaget som har behov av effektiva upphällnigsprocesser. 
Undersökning av hur de häller upp pommes frites och läsk gjordes med observationer 
på en av deras butiker i stockholm. Vid upphällning av pommes frites används ett 
handhållet metallverktyg likt Sundlings skopor med en trekantig utformning.  Måtten är 
utformade så att verktyget plockar upp pommes frites i den mängd som ryms i pommes 
frites-påsen. Den trekantiga formen hindar spill i för stora mängder. Upphällningen görs 
i samband med köp. Läsken hälls upp med automatiska maskiner, på så sätt kan 
personalen sätta igång upphällningen av läsken och sedan plocka fram övriga varor till 
kunden medan koppen fylls. 

 
Figur 4 En färdigupphälld bägare med pommes frites från McDonalds. Bild tagen från 

http://s3.amazonaws.com/rapgenius/pommes_frites_mittel_1600.png 
                                                
2 http://www.hotsnacks.com 
3 Björn, TopTen AB, intervju 2014-02-07 
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På mataffärer finns en del olika metoder för att hälla upp/ta för sig av 
lösviktsartiklar som godis, te, musli mm. Förutom plastlådor som man skopar upp ur 
med en plast eller metallskopa finns det behållare med spakar som mekaniskt 
släpper ut lite av sitt innehåll i påsar. Spaken gör så att öppningen öppnas upp och 
sedan stängs igen och på så sätt reglerar den även hur mycket av innehållet som 
kommer ut åt gången.  
En annan process där man vill undvika spill och kross samtidigt som varan ska 
kunna paketeras effektivt är vid chipstillverkning. Sidorna på maskiner som hanterar 
chipsen är vinklade för att undvika spill. Paketeringen sker på större fabriker 
automatiskt i specialgjorda maskiner. 
 

 
Figur 5 Någonstans längs chipstillverkningskedjan. Bildkälla http://hd.se/hoganas/2012/06/14/pa-besok-i-

chipsfabriken/ 

 



 
 

   

 

1 

 

Bilaga 3. Kravspecifikation 
 

Bakgrund 
På SFs biografer säljs stora mängder hot snacks inför varje föreställning. Dessa chips 
ska vara uppvärmda i värmeskåp och upphällda i bägare så att de upplevs välfyllda vid 
försäljning. Då platsen på biograferna är begränsad måste påfyllning av chipsen i 
värmeskåpen ske regelbundet mellan filmvisningar och för att chipsen ska hinna bli 
varma innan försäljning kan denna påfyllning vara ett stressigt moment för påfyllaren. 
Chipsen är lätta och spröda vilket innebär att de lätt krossas och spills. 
Påfyllningsprocessen är ofta även bökig och tar lång tid i och med de få och små 
arbetsytor som kan utnyttjas.  
Produktmål 

Målet med produktframtagningen är att finna genomtänkta lösningar som kan 
effektivisera påfyllningsprocessen av snacks på SFs biografer. Produkten avser rikta sig 
mot SFs personal som hanterar snacks. 
Tidsram 

Projektet kommer pågå mellan 15 januari 2014 och 26 maj 2014. Ett färdigt koncept 
kommer vara klart och redovisas 16 Maj 2014. 

Krav 
Max 1 % spill vid upphällning 

Max 40 min för att preparera 90 bägare 
Max 1 % kross vid upphällning 

Får inte täcka mer än 1m2 golvyta 
Ska ha en livstid på 1 år 

Ska justera minst 18 bägare åt gången 
Önskemål 

Anpassningsbar till flera biografer 
Lätthanterlig och lättförstådd 

Ergonomiskt utformad 
Lätt att rengöra 

Produktionskostnad på max 500 kronor per enhet 
Utstråla SF-Bios anda 

Komplement till befintlig process 
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Bilaga 4. QFD 
 

Ifylld QFD i sin helhet. De produktegenskaper som fick högst vikt i kvalitetshuset nedre 
del ansågs vara av störst relevans. I kvalitetshuset högra del syns 
konkurrensjämförelsen. 
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Bilaga 5. Justeringstest 
För att undersöka hur chipsen bäst justerades ner i bägaren utfördes ett test där sju olika 
metoder undersöktes. Bägaren ställdes på ett bord och fylldes så att det översta chipset 
var 5 cm över bägarens kant. Bägaren behandlades sedan för hand enligt de olika 
metoderna nedan tills chipsen inte längre sjönk djupare ner i bägaren, figur 1. För varje 
metod testades båda chipssorterna. Testet upprepades tre gånger för varje metod som 
gav resultat och antalet spillda chips dokumenterades tillsammans med tiden det tog för 
chipsen att sluta sjunka i bägaren. I de fall då metoden inte lyckades sjunka chipsnivån i 
bägaren på två försök gjordes inte ett ytterligare försök.  

 
Figur 1 Illustration av de sju metoderna 

Metod 1-Skjuvning 

Vardera hand greppar mellan tumme och pekfinger två av bägarens hörn som ligger 
diagonalt mitt emot varandra. Händerna rör sig fram och tillbaka i plana rörelser till och 
från kroppen så att bägaren skjuvas. 
Metod 2-Tryck 

Bägaren greppas med båda häner på varsin sida av bägaren. Händerna trycker ihop 
bägaren upprepade gånger. 

Metod 3-Upp och ner-skak 
En hand greppar runt bägarens kortsida. Bägaren skakas med snabba rörelser upp och 
ner i luften mot bordsytan. 
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Metod 4-Plan skakning 

En hand greppar runt bägarens kortsida. Bägaren skakas med snabba plana rörelser fram 
och tillbaka på bordet utan att bägarens botten släpper bordsytan.  

Metod 5-Fall 
Fylld bägare placerades på en vinklad ramp som sedan drogs undan så att bägarens ena 
halva faller ner till bordsskivan till en stående plan position. 
Metod 6-Skak i lufetn 

Bägaren greppas runt kortsidan och skakas i alla riktningar i luften. 
Metod 7-Vibration 

Bägaren placeras på en vibrerande iphone 4. 

Resultat 
Metod Chipssort Tid i sekunder Spill i antal chips 

1 2 3 Medel 1 2 3 Medel 

Skjuvning 
vid bägarens 
hörn 

-två händer 

Bacon 2.8 2.2 2.7 2.6 0.0 0.0 2.0 0.7 

Sourcream 3.4 2.0 3.4 2.9 2.0 0.0 1.0 1.0 

Skaka i 
sidled på 
bord 

-en hand 

Bacon 7.0 3.8 6.3 5.7 5.0 2.0 2.0 3.0 

Sourcream 6.3 3.4 4.5 4.7 2.0 0.0 1.0 1.0 

Dunka i 
bordet 

-en hand 

Bacon 3.0 3.5 3.4 3.3 0.0 2.0 2.0 1.3 

Sourcream 3.0 3.5 4.6 3.7 0.0 1.0 2.0 1.0 

Vicka från 
en höjd av 
3.5 cm 

-inga händer 

Bacon Ingen effekt 

Sourcream 

Vibrera 

-inga händer 

Bacon Ingen effekt 

Soucream 

Tryck i 
sidled 

-inga händer 

Bacon 4.0 2.5 4.6 3.7 0.0 1.0 0.0 0.3 

Sourcream 6.2 5.2 3.1 4.8 1.0 0.0 3.0 1.3 

Skaka i 
luften 
-en hand 

Bacon 2.5 - - - 8.0 13.0 7.0 9.3 

Sourcream 4.2 - - - 9.0 9.0 6.0 8.0 
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Bilaga 6. Testutförande magneter 
För att undvika spill vid användandet av snacksupphällningsverktyget ROMB behövdes 
en öppningsfunktion. Öppningsfunktionen skulle underlätta i slutet av 
upphällningsprocess när verktyget ska avlägsnas från de påfyllda bägarna. Kraven på 
öppningsfunktionen var att de skulle vara lätt att öppna men också tillräckligt stark så 
att det i stängt läge skulle hålla ihop verktyget vid skjuvning. Det var bestämt att en 
magnet skulle användas därför behövdes det väljas vilken magnettyp som var 
lämpligast. Ett test utfördes på funktionsmodellen av ROMB där tre magnettyper 
testades då det skulle vara onödigt svårt att göra beräkningar för just detta fall. Testet 
skulle undersöka vilka magnettyper som klarar av att hålla ihop ROMB vid skjuvning. 

Testutförande 
De tre magnettyperna som testas är magnetplatta, rund supermagnet och väskmagnet, 
figur 1.  
 

 
Figur 1 En magnetplatta, rund supermagnet och väskmagnet 

 

En magnet tejpas fast med dubbelhäftande tejp på insidan av öppningshandtaget och en 
till av samma sort på insidan av väggen på den kortsida som öppningshandtaget ska 
fastas med. Båda magneterna placeras i samma höjd från golvet, figur 2.  

 
Figur 2 Placering av magneter på verktyget vid testutförande 
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ROMB skjuvas sedan 45°tio gånger eller till dess att magneten inte längre håller ihop 
öppningen, figur 3. Gradtalet valdes till 45 då detta är den vinkel som går att skjuva till 
när verktyget är fyllt med bägare. Testet upprepas tre gånger. Alla magnetsorter testas 
först med en magnet av samma sort sedan testas även den runda supermagneten med 
magnetplattan där magnetplattan placeras på öppningshandtaget och supermagneten 
placeras på insidan av väggen. Då väskmagneten kommer i två delar som passar ihop 
med varandra användes bara en vid testet. Vid detta test placerades den ena magneten 
på insidan av öppningshandtaget som tidigare och den andra magnethalvan placerades 
på utsidan av väggen istället för på insidan. 
 

  
Figur 3 Verktyg i skjuvat tillstånd 

Resultat 
För varje test gavs en etta (1) om testet var lyckat, dvs om magneten orkade hålla ihop 
verktyget under hela skjuvningen och en nolla (0) om verktyget öppnades vid något 
tillfälle under skjuvningen. 

 

Magnettyper Test 1 Test 2 Test 3 

Magnetplatta med 
magnetplatta 0 0 0 

Supermagnet med 
supermagnet 1 0 1 

Väskmagnet 1 1 1 

Supermagnet med 
magnetplatta 0 0 0 

Den enda magnettypen som alltid höll ihop öppningen var väskmagneten. 
Supermagneten tillsammans med en till supermagnet fungerade också bra men kunde 
ibland släppa då öppningshandtaget gled i radiell led under skjuvningen. Väskmagneten 
hindrade denna glidning med sin pigg.
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Bilaga 7 Handtagstest 
Att ett handtag behövdes över huvud taget var inte självklart och därför var ett av 
alternativen en helt rak sida som symboliserade en konstruktion utan handtag. De andra 
två lösningarna innefattade båda enkla utformningar med rena linjer. Den första var 
utformad med ett rakt snitt och den andra var rundad, figur 1. 

   
Figur 1 Utformningen av det raka och det runda handtaget som testades 

Resultatet av undersökningen gav siffror enligt tabell nedan. 

Handtag Inget handtag Rakt handtag Rundat handtag 

Antal röster 5 9 16 

Vid testerna svarade inte testpersonerna endast på vilken de ansåg var bäst utan de gav 
även förbättringsförslag och övriga synpunkter på handtagen. Ungefär fyrtio procent av 
testgruppen tyckte att det rundade handtaget var skönare att hålla i men att det raka hade 
en bättre vinkel och en greppvänligare form.  
Eftersom dessa två hade så olika positiva egenskaper togs ett nytt handtag fram som 
utgjorde en kombination av de båda. Det nya handtaget hade den rundade formen men 
med en bättre vinkel för handleden samt en större diameter för ett bättre grepp, figur 2.  

 
Figur 2 Ett kombinerat handtag som både var runt och lagomt vinklat 

Därefter testades det nya handtaget på en ny testgrupp. Cirka femtio procent av den 
gamla testgruppen ingick i den nya. Då det inte gick att få samtliga personer från den 
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gamla testgruppen att testa det nya handtaget så fick de personer som inte medverkat vid 
tidigare undersökning först testa de gamla så de skulle ha en referenspunkt för det ny-
framtagna handtaget.  Testpersonerna fick svara på om de tyckte att det nya handtaget 
var en förbättring eller en försämring. Testerna visade att tjugoåtta av trettio, det vill 
säga nittiotre procent, upplevde en tydlig förbättring medan de resterande inte kände 
någon större skillnad. Ingen upplevde att det nya handtaget var en försämring.  
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Bilaga 8 Skisser 
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Bilaga 9 Ritningar 
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Bilaga 10 Operationslistor 
 

Operationslista 1 

Benämning: 
Kortsida Magnetfäste 

Nr. Operationsbeskrivning Maskin och verktyg 

10 Skär ut konturer. Konturer till kortsidan vattenskärs ut 
från en 1mm tjock aluminiumplåt enligt ritning T2 

vattenskärare 

20 Borra hål. Borra 4 hål med Ø 4 mm på varje kortsida 
enligt ritning 10 

Supportsvarv, 4 mm 
borr 

30 Bocka tratten. Bocka den trattformade delen till 39° Bockmaskin, 
rakbock 

40 Bocka nederkanten. Bocka in 5 mm av nederkanten till 
den ligger dikt an mot sidan. 

Bockmaskin, 
rakbock 

50 Slipa kanten. Slipa samtliga kanter för att undvika vassa 
hörn 

Fil 

 
Operationslista 2 

Benämning: 
Kortsida  

Nr. Operationsbeskrivning Maskin och verktyg 

10 Skär ut konturer. Konturer till kortsidan vattenskärs ut 
från en 1mm tjock aluminiumplåt enligt ritning T2 

vattenskärare 

20 Borra hål. Borra 8 hål med Ø 4 mm på varje kortsida 
enligt ritning 10 

Supportsvarv, 4 mm 
borr 

30 Bocka tratten. Bocka den trattformade delen till 39° Bockmaskin, 
rakbock 

40 Bocka nederkanten. Bocka in 5 mm av nederkanten till 
den ligger dikt an mot sidan. 

Bockmaskin, 
rakbock 

50 Slipa kanten. Slipa samtliga kanter för att undvika vassa 
hörn 

Fil 
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Operationslista 3 

Benämning: 

Långsida 

Nr. Operationsbeskrivning Maskin och verktyg 

10 Skär ut konturer. Konturer till kortsidan vattenskärs ut 
från en 1mm tjock aluminiumplåt enligt ritning T2 

vattenskärare 

20 Borra hål. Borra 8 hål med Ø 4 mm på varje kortsida 
enligt ritning 30 

Supportsvarv, 4 mm 
borr 

30 Bocka överkanten. Bocka överkanten 2 mm in från 
kanten.  

Bockmaskin, 
rakbock 

40 Bocka handtaget i tre etapper. Handtaget bockas tre 
gånger för att skapa en rund form med mjuk övergång 
enligt ritning 30 

Bockmaskin, 
rundbock 

50 Bocka tratten. Bocka den trattformade delen till 40° Bockmaskin, 
rakbock 

60 Bocka nederkanten. Bocka in 5 mm av nederkanten till 
den ligger dikt an mot sidan. 

Bockmaskin, 
rakbock 

70 Slipa kanten. Slipa samtliga kanter för att undvika vassa 
hörn 

Fil 

 

 
Operationslista 4 

 

Benämning: 

Öppning 

Nr. Operationsbeskrivning Maskin och verktyg 

10 Vattenskär stålplåten. Enligt ritning T0 Vattenskärare 

20 Bocka långsidan. Bocka långsidan 360° så att kanten 
hamnar dikt an mot ytan och en innerdiameter på 4 mm 
bildas. 

Bockmaskin, 
rundbock 

30 Bockmaskin, rakbock Bockmaskin, 
rakbock 

40 Slipa kanten. Slipa samtliga kanter för att undvika vassa 
hörn 

Fil 
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Bilaga 11 Monteringsbeskrivning 
Montering av ROMB sker i två steg där det första steget innefattar öppningsfunktionen 
och därefter monteras hela produkten i steg två. För demontering av gångjärn samt 
montering av öppningsfunktionen tabell 1 och figur 1 och 2.  
	  
Tabell 1 Monteringsanvisningar till öppningshandtaget 

1 Lossa sprinten från de båda gånjärnshalvorna och sära på dem 

2 Gångjärnshalva två byts mot öppning 

3 Gångjärnshalva och öppning passas ihop 

4 Sprinten trycks tillbaka 

5 Magnet limmas på enligt ritning 52 

 

 
Figur 1 Vänster: demontering av gångjärn. Höger: montering av öppning 
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Figur 2 Placering av magnet på öppningen 

Slutligen monteras sidorna ihop genom att gångjärnen och öppningsfunktionen popnitas 
fast, figur 3, och den andra magneten limmas på enligt figur 4. 

 
Figur 3 Gångjärn popnitas på för att sammafoga alla delar 
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Figur 4 Placering för magnet på kortsidan 

Den sammalagde tiden för montering av en enhet beräknas till tio minuter. För samtliga 
enheter beräknas tiden till dryga åtta timmar. 
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Bilaga 12 Tidsuppskattning 
Tabell med tidsuppskattning för tillverkning av en enhet 

 

Sidor  

vattenskära 5 min 

Fila sidor 2 min 

Borra hål 3 min 

Uppvikning 1 min 

Kortsida bock 1 min 

Långsida bock 3 min 

Öppning  

Vattenskära  1 min  

Fila kanter 1 min 

Bockas 1 min 

  

Byte av verktyg och förflyttning 5 min 

Total tid för en enhet 23 min 

Total tid för femtio enheter 1 150 min   
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Bilaga 13 Produktionskostnad 
Detaljerad information för produktionskostnad. 

 

Komponent Styckpris Antal Total kostnad 

Långsida 58 100 5 800 

Kortsida 54,50 100 5 450 

Gångjärn 4 2.50 200 500 

Nitar 5 0,19 1 400 266 

Öppning 26 50 1 300 

Magnet6  28 50 1 400 

Anodisering 55 50 2 750 

Pulvertryck 33 50 1 650 

Gravyr 37 50 1 850 

Montering 83 50 4150 

Total kostnad/enhet 502 

Total seriekostnad 25 100 

 
  

                                                
4 http://www.alibaba.com/product-detail/hot-sale-iron-hinge-for-metal_718168577.html 
2014-05-09   
5http://www.jula.se/blindnitar-av-aluminium-100-pk-151000 2014-05-09 
6 http://www.magnordic.se/shop/supermagneter-20x2-mm-7339p.html 
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Bilaga 14 Tillverkning av funktionsmodell 
En funktionsmodell tillverkades i full skala för att kunna testa funktionerna och 
utvärdera resultatet av projektet. Funktionsmodellen tillverkades i verkstaden på 
industriell produktion KTH, Brinellvägen 68. Verkstaden har bristande utbud av 
maskiner och verktyg som behövs för att tillverka ROMB och därför har vissa felkällor 
uppstått. Flera moment i tillverkningen innehåller bockning. Då verkstaden endast har 
en bockmaskin som kan hantera raka bockar blev den exakta rundningen på handtaget, 
figur 1, omöjlig att få till.  

 
Figur 1 Profil av handtaget 

Istället för att använda rundbokning har handtaget formats genom att lägga ett rör med 
rätt diameter under plåten och sedan har plåten formats genom upprepade slag med 
plastklubba, figur 2.  
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Figur 2 Formning av handtaget genom bearbetning med plastklubba 

Den bockmaskin som finns har ingen gradskiva och de vinklar som tratten ska ha har 
därför fått mätas med smygvinkel, vilken inte är exakt utan har ganska höga toleranser. 
Slutligen saknas nittång och därför har skruv och mutter använts. Detta har gjort att 
prototypen inte varit lika stabil som den borde varit.  
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Bilaga 15. Sluttester 
Prototypen är en funktionsmodell och skiljer sig därför från den riktiga produkten. En 
funktionsmodell innebär att modellen endast illustrerar en funktion och har inte alla de 
egenskaper som egentligen bör finnas. Prototypen har till exempel inte ytbehandlats, 
graverats eller pulvertryckts. Det är inte heller rätt gångjärn eller magnet, då de faktiska 
komponenterna importeras och ej går att beställa i låg kvantitet. 

För att kunna utvärdera den slutgiltiga produkten utfördes ett test där man jämförde den 
upphällningsprocess som används idag med den som blir vid användning av verktyget 
ROMB. Beskrivningar från intervjuer med biografpersonal användes för att så korrekt 
som möjligt utföra snackspåfyllningsprocessen så som den görs på SF-bio. Då det ej 
fanns ett värmeskåp tillgängligt vid testernas utföranden användes SF-personalens 
uppskattade tider på hur lång tid det tar att för hand ställa in ett hyllplan med bägare. 

Testutförande 
Nuvarande procedur 

En låda gjord i kartong enligt mått på plastback som används på SF-Bio placeras på en 
arbetsbänk med färdigvikta bägare, figur 1. 15 bägarna placeras i kartongen och fylls 
med chips. Varje bägare justeras för hand genom att skaka lite i hörnen tills chipsen inte 
längre sjunker ner. Bägarna toppas sedan med mer chips till varje bägare ser välfylld ut, 
figur 2. Bägarna plockas sedan ut ur kartongen fyra i taget och ställs på en bricka. 
Brickan ska symbolisera den rullvagn som SF-Bio ställer sina chips på för att ta dem till 
värmeskåpet. Brickan tas sedan till ett annat bord som står 6 meter bort. Distansen till 
det andra bordet ska representera distansen mellan arbetsbänk och värmeskåp på SF-
Bio. Antalet spillda chips samt tiden det tog från start till slut dokumenteras. En bägares 
innehåll töms sedan och antalet krossade chips räknas. 

 

 
Figur 1 Från vänster: uppställda tillbehör inför test med låda och inställning av bägare i lådan 

under testets gång 
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Figur 2 En välfylld bägare 

Med verktyget ROMB 
ROMB ställs på en bricka på samma arbetsbänk bredvid färdigvikta bägare, figur 3. 
Brickan ska symbolisera ett hyllplan till ett värmeskåp. Tjugo färdigvikta bägare ställs i 
ROMB och fylls med chips. Bägare med chips justeras med hjälp av ROMB tills att 
chipsen slutat sjunka ner i bägarna. Bägarna toppas sedan med mer chips till varje 
bägare ser välfylld ut. ROMB avlägsnas och brickan med bägare ställs på ett bord 6 
meter bort. Vid bordet simulerar personen i testet att öppna en värmeskåpsdörr och byta 
ut en bricka mot den med bägare. Antalet spillda chips samt tiden det tog från start till 
slut dokumenteras. En bägares innehåll töms sedan och antalet krossade chips räknas. 
 

   
Figur 3 Bilder från testutförandet med verktyget ROMB 

Resultat 
Resultatet visade att påfyllningsprocessens tid per bägare var snabbare vid användning 
an verktyget ROMB, tabell 1. Den uppmätta tiden för metoden med ROMB var den 
uppskattade totala tid det skulle ta från uppställning av bägare till insättning i 
värmeskåp. För den nuvarande metoden med en back gjordes ett tidspålägg på 3 min då 
denna var den uppskattade tiden för att ställa in ett hyllplan med bägare enligt intervjuer 
med SF-personal. Ingen utav metoderna gav några tecken på kross däremot gav 
metoden med en back 18 spillda chips medan medoden med ROMB inte gav något spill.  
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Tabell 1 Resultatet för tidsåtgång för båda upphällningsmetoderna 

Metod Antal 
bägare 

[st] 

Uppmätt 
tid  

[min] 

Uppmätt 
tid/bägare 

[min/st] 

Tillägg 
värmeskåp 

[min] 

Total tid 
[min] 

Total 
tid/bägare 

[min/st] 

Back 15 2,61 0,174 3 5,61 0,374 

ROMB 20 2,56 0,128 0 2,56 0,128 

 
Tabell 2 Resultatet för spill och kross för båda upphällningsmetoderna 

Metod Antal spillda chips 
[st] 

Antal krossade chips 
[st] 

Back 18 0 

ROMB 0 0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


