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Sammanfattning 
SF Bio är idag Sveriges största biografägare med 46 biografer runt om i landet. Biograferna 
ligger placerade utspridda i hela Sverige och finns i olika storlekar med varierande besökarantal. 
Varje år säljs över 1,5 miljoner liter varma chips (snacks) på SF:s salonger. Idag finns inget 
standardiserat system för hur hanteringen av snacksen går till innan de säljs uppvärmda och 
färdigförpackade till kunden. Stegen som måste utföras innan snacksen serveras är bland annat 
att bägare måste vikas, snacks ska hällas ned i dem och varpå de ställs in i värmeskåp för 
uppvärmning. Någon gång under processen måste även snacksen kompakteras i bägarna och 
toppas ytterligare, detta är nödvändigt för att bägarna ska se rågade ut i värmeskåpen och därför 
sälja bättre. Hanteringen av snacks tar alltså lång tid samt innebär mycket spill och kross.  

För att underlätta och effektivisera hanteringen av snacks på SF:s biografer har en vagn för 
snacks med ett tillhörande bricksystem utvecklats. Grunden till det nya konceptet bygger på en 
förstudie innehållande intervjuer med personal på SF, marknadsundersökningar, tester samt 
prototypbygge. Förstudien gjorde grund för en kravspecifikation och en QFD ur vilka konceptet 
sedan utvecklades. 

Det nya konceptet består av en snacksvagn med tillhörande brickor som är kompatibla med de 
värmeskåp som idag finns på SF:s biografer. Brickorna förs in i vagnen och det är då möjligt att 
fylla på ett helt hyllplan med 18 bägare på samma gång. De påfyllda bägarna förs sedan till 
värmeskåpen i exempelvis en bios foajé med samma vagn där brickorna kan lastas in i 
värmeskåpen. Dessa brickor har en bygel som gör det möjligt att justera antalet kanter beroende 
på vilket steg av snackspåfyllningen som utförs. Den nya snacksvagnen är även utrustad för att 
förhindra spill och kross samt samla upp snacks som har fallit över kanten på bägarna. Under 
brickorna finns det plats för förvaring. Förhoppningen är att denna lösning den kommer att 
underlätta snackshantering på SF:s biografer. I och med snacksvagnen kommer kross och spill 
att minska och effektiviteten öka.  

Nyckelord: Produktutveckling, SF Bio, Snacks, Teknisk Design
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Abstract 
SF Bio is today Sweden’s largest cinema chain with 46 cinemas. The cinemas are located across 
the whole country and vary in both size and numbers of visitors. Each year over 1.5 million litres 
of hot chips (snacks) are sold at SF’s cinemas. Today there is no standardized system for the 
management of snacks before the snacks are distributed heated and packaged to the customer. 
The steps that must be performed before the snacks are being served includes that the cup must 
be folded, snacks must be poured into them , then the snacks should be compacted and cups must 
be topped before they are set for heating. The management of snacks thus takes a long time and 
involves a lot of waste. 
 
In order to facilitate and update the management of snacks in SF cinemas a cart for snacks with 
an attached tray system have been developed. The core of the new concept is based on a 
feasibility study containing interviews with staff at SF Bio, a market research, testing and 
prototype construction. The preliminary investigation study was the basis for the technical 
specification and QFD from which the concept was subsequently developed. 
 
The new concept consists of a snack cart with associated trays that are compatible with the heat 
cabinets that are currently placed on SF's cinemas. The trays are inserted in the cart and it is then 
possible to fill and manage an entire shelf with 18 cups at the same time. The trays are then lifted 
into the heat cabinets in for instance a cinemas foyer with the same wagon from which the trays 
are then loaded into the heating cabinets. The trays have a bracket which makes it possible to 
adjust the number of sides, depending on which stage of the snack filling process is performed. 
The new snack cart is also designed to prevent spillage and crushing by collecting snacks that 
have fallen over the edge of the cups. In the bottom of the cart there is room for storage. 
Hopefully this new concept will make the handling of snacks much more effective at SF’s 
cinemas. The snack cart increases efficiency and reduces crushing and waste of snacks. 
 
Keywords: Product development, SF Bio, snacks, Technical Design  



 



 

FÖRORD 

Denna rapport beskriver ett projekt vilket har genomförts som ett kandidatexamensarbete vid 
Kungliga Tekniska Högskolan inom Teknisk design. Syftet med projektet har varit att utveckla 
ett koncept för förenklad hantering av snacks för SF Bio. Projektet har resulterat i en prototyp av 
ett koncept i form av en snacksvagn med tillhörande brickor med system för kompaktering och 
upphällning av snacks. Tidigare kunskaper om produktframtagningsprocessen med dess olika 
metoder och hjälpmedel har varit oss till stor hjälp under arbetets gång. 

Vid slutet av detta arbete vill vi tacka de personer som hjälpt oss samt svarat på våra frågor 
under projektets gång. Tack till Stefan Malmén, försäljningsdirektör på SF Bio, för input och 
feedback på vårt slutgiltiga koncept. Vi vill tacka Mats Bejhem och Anna Hedlund Åström vad 
gäller tips och råd om material, produktion och tillverkning. Ett stort tack riktas även till Björn 
Möller och Tomas Östberg som har hjälpt oss vid prototypbygge och lärt oss använda den 
utrustning som finns i verkstaden och i printerrummet på institutionen för maskinkonstruktion på 
KTH. Slutligen vill vi även rikta ett tack till Stefan Ståhlgren, Conrad Luttropp och Jon Rismoen 
för den handledning och feedback som givits oss under projektets gång. 

 

 

Elin Anderson 
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”snacksvagnen” genom rapporten. 
 
 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
Sammanfattning  

Abstract  

Förord 

Nomenklatur 

Innehållsförteckning  

1. Inledning ......................................................................................................................................1  
1.1 Bakgrund ...........................................................................................................................1  
1.2 Mål och syfte .....................................................................................................................2  
1.3 Målgrupp ...........................................................................................................................2  
1.4 Metodik .............................................................................................................................2  
1.5 Avgränsningar ...................................................................................................................3  

2. Förstudie .......................................................................................................................................4  
2.1 Intervjuer och studiebesök ................................................................................................4  
2.2 Flödesschema ....................................................................................................................5 
2.3 Marknadsundersökning .....................................................................................................7 
2.4 Analys av tätpackning av snacks i bägare………………………………………..……..8 

3. Konceptval...................................................................................................................................10  
3.1 Funktioner .......................................................................................................................10 
3.2 Brainstorming ..................................................................................................................11  
3.3 QFD och Kravspecifikation ........................................................................................... 12  
3.4 Konceptutveckling.......................................................................................................... 13 

4. Resultat ...................................................................................................................................... 17  
4.1 Snacksvagnen ................................................................................................................. 17  
4.2 Ergonomiska Aspekter ................................................................................................... 23 
4.3 Materialval……………………………………………………………………...………26  
4.4 Hållfasthet………………………………………………………………………………27 
4.5 Tillverkning och kostnadsanalys…………………….……………………………...…..28 
4.6 Montering……………………………….………………………………………………31 

5. Diskussion och slutsats……………………………………………………………………...….32 
6. Utvecklingsmöjligheter…………….……………………………………………………..…….34 
7. Referenser………………………………………………………………………………………36 

 
Bilaga 1: Informationssökning 
Bilaga 2: Studiebesök 
Bilaga 3: Test av tätpackning av snacks 
Bilaga 4: Kravspecifikation 
Bilaga 5: Skalmodell 
Bilaga 6: Ritningar 
Bilaga 7: Hållfasthetsberäkningar 
Bilaga 8: Tillverkningskostnad 

 



 



 1 

1  INLEDNING 
Detta kapitel är en inledning till det projektet handlar om. Här presenteras bakgrund till varför 
projektet startats, vad dess mål och syfte är samt hur det har begränsats. Detta kapitel beskriver 
även målgruppen för konceptet samt med vilken metodik det kommer att utföras. 

1.1 Bakgrund 
SF Bio är idag Sveriges största biografkedja med 46 biografer runt om i landet. Biograferna 
ligger utspridda i hela Sverige och har olika storlekar med varierande besökarantal. Varje år säljs 
över 1,5 miljoner liter varma chips (snacks) på SF:s biografer (Nygren, 2014). Snacksen serveras 
i två olika smaker: sourcreamsmak och baconsmak. Snacksen upphällda i bägare visas nedan i 
figur 1: 
 

 
 

Figur 1: Snacks, eller varma chips, i bägare 
 
Snacksen kommer till SF:s biografer i stora kartonger där snacksen ligger förpackade i 
plastpåsar. Idag finns inget standardiserat system för hur hanteringen av snacksen går till innan 
de säljs uppvärmda och färdigförpackade till kunden. Stegen som måste utföras innan snacksen 
serveras är bland annat att bägare måste vikas, snacks ska hällas ned i dessa för att sedan 
kompakteras så att bägarna kan toppas innan de ställs in i värmeskåp för uppvärmning. Under 
stegen i snackshanteringskedjan förflyttas idag bägarna var för sig ett stort antal gånger vilket 
gör att arbetet blir tidsineffektivt och snacks ramlar ner på golvet. Hanteringen av snacks tar 
alltså lång tid samt innebär mycket spill och kross. Ett system för hanteringen av snacks är därför 
nödvändigt. 
 
Att hanteringskedjan av snacks på biograferna är ineffektiv och obestämd innebär att både SF 
Bio förlorar pengar. För att ändra på detta bör det nya systemet inte bara effektivisera 
snackshanteringskedjan utan även vara kompatibelt med salonger i flera olika storlekar. 
Systemet bör även vara enkelt att använda av SF Bios personal samt inte innebära för stor 
kostnad för biograferna att införa. 
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1.2 Mål och syfte 
 
Målet med detta projekt är att utveckla ett koncept för effektivare snackshantering på SF:s 
biografer. Konceptet skall förenkla hanteringskedjan av snacks från det att chipsen levereras till 
biografen till och med det att kunden köper och erhåller en bägare med snacks. Konceptet skall 
även minska spill och kross och arbetstid vid snackshanteringen. Syftet med det utvecklade 
konceptet är att det ska användas på SF:s biografer och att det ska kunna användas eller anpassas 
till biografernas olika storlekar. 

1.3 Målgrupp 
Konceptet som ska utvecklas kommer att rikta sig till personal på SF Bios salonger. Personalen 
kommer att ha varierande ålder, ca 18 – 60 år, med skilda arbetserfarenheter. Målgruppen 
kommer vara skiftledare eller kassapersonal med olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna 
kommer att skifta mellan att jobba med exempelvis snacks, läsk, godis, popcorn och biljetter.  

 

 
 

Figur 2: En av SF:s medarbetare framför de värmeskåp som används för snacks. 

1.4 Metodik  
För att få en djupare inblick i arbetet på biografer samt hanteringen av snacks där startade 
projektet med en förundersökning. Förundersökningen inleddes med informationssökning via 
internet för att ta reda på mer om snacksen och om SF Bio. Snackshantering vid andra forum så 
som nöjesparker och sportarrangemang studerades även. SF Bios snacksleverantör till och med 
februari 2014, HotSnacks, kontaktades genom grundaren Björn Nygren varpå en intervju hölls. 
Därefter gjordes ett antal studiebesök på biografsalonger runt om i Stockholm. Studiebesöken 
bestod av intervjuer samt observationer. Detta för att utreda hur personalen uppfattade problemet 
med spillda och krossade snacks. Meningen var även att utreda vilka steg i 
snackshanteringsprocessen som personalen uppfattade som mest besvärliga eller tidskrävande. 
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En flödesanalys på hur snacksen hanteras på biograferna idag gjordes därefter för att utförligare 
analysera hanteringen av snacks. 
 
Arbetet med att ta fram en QFD inleddes sedan utifrån de önskemål som fanns hos SF Bio. 
Förstudien fortsatte sedan med ett test av olika sätt att kompaktera snacks på, då detta är en 
viktig del i påfyllnadsprocessen. Testet utfördes med snacks och bägare från SF Bio. Härefter 
inleddes konceptgenereringsfasen med konstruktion av en morfologisk matris. Detta gjordes för 
att utreda vilka funktioner ett slutkoncept skulle kunna ha för att lösa de problem som idag finns 
i snackshanteringskedjan på olika sätt.  Därefter följde en första brainstorming. Ett antal koncept 
togs fram och utvärderades med olika metoder för att sedan ett skulle väljas ut för att arbeta 
vidare med. Form- och strukturvariationer på det valda konceptet gjordes för att optimera dess 
funktion. Konceptet modellerades även i olika varianter i CAD-programmet Solid Edge St 5 
(Siemens PLM Software, 2013). Sedan gjordes även en första prototyp i enkla material för att 
testa brickans funktioner. I samband med detta utfördes en material- och tillverkningsstudie samt 
en ekonomianalys. När ett första utkast på ett koncept var färdigställt bokades ett möte in med 
SF Bios försäljningschef Stefan Malmén för att diskutera konceptets funktion och utseende. 
Detaljer på konceptet finjusterades därefter innan modellbygget inleddes. Projektet och modellen 
presenterades och ställdes ut på KEXPO 2014. 

1.5 Avgränsningar 
Inledningsvis fanns vissa krav från SF Bio som det nya konceptet var tvunget att förhålla sig till. 
Snacksen anländer till biografer i lådor på vilka dimensionerna ej kan ändras, på grund av 
tidigare överenskommelse med leverantören. Detsamma gäller chipspåsarna som snacksen 
kommer i. Storleken och utformningen på bägarna är även fastställda av SF Bio och med dessa 
ska det nya konceptet vara kompatibelt. Projektet kommer att pågå mellan 20 januari 2014 och 
27 maj 2014. 
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2  FÖRSTUDIE 
 
För att få en tydligare bild av problemet gjordes en utförlig förstudie. Syftet var att få en klarare 
bild av hur snackshanteringen ser ut på SF:s biografer idag och på så vis kunna bryta ned 
problemet i mindre delområden. 
 
2.1 Intervjuer och studiebesök 
Som första steg utfördes en informationssökning via internet, se bilaga 1 ”Informationssökning”. 
Här studerades hanteringen av snacksen från produktion och paketering till leverans hos 
biografen, storleken på värmeskåp och bägare identifierades. Denna studie fokuserades främst på 
företaget HotSnacks då den agerade underlag till den intervju som utfördes med Björn Nygren – 
grundare och ägare av HotSnacks (Nygren, 2014). HotSnacks var under projektstarten och fram 
till februari 2014 leverantör till SF:s biografer. Nygren har själv varit drivande i att hitta en 
lösning till problemet med den ineffektiva hanteringen av snacks på biograferna, varför en 
intervju med honom kändes högst relevant.  
 
Under intervjun blev bilden av problemet tydligare, enligt Nygren kan problemet delas in i två 
underkategorier: arbetstid och ekonomi. Dagens process tar lång tid och mycket snacks går 
förlorat i form av spill och kross. Sprödheten hos chipsen varierar något mellan de två sorterna 
”Sourcream and onion” och ”bacon”, men samtliga är sköra och krossas lätt i de olika stegen av 
processen. Påsarna levereras i storlekar om 400 gram, något som inte går att kompromissa med 
på grund av beställningskontrakt med leverantören KiMs A/S i Danmark.  Påsarna med snacks 
levereras i kartonger på pallar till biograferna. Därefter packas dessa upp och påsarna rycks upp 
för att tömmas i bägarna. Bägarna i sig levereras hopvikta, utformningen av dessa är något som 
SF standardiserat och därför inte vill ändra på. Genom intervjun men Nygren erhölls även en 
uppfattning angående vilka volymer hanteringen omfattar; totalt omsätter SF cirka 1,5 miljoner 
liter snacks per år. Som tidigare nämnt skedde ett leverantörsbyte under projektets gång då SF 
gick över till leverantören Sundlings HAB som även levererar popcorn till biograferna. 
Sundlings HAB är enligt deras egen hemsida idag ”Nordens ledande leverantör av popcorn och 
snacks till biografer, arenor och nöjesanläggningar” (Sundlings Handels AB, n.d). Leveransen 
från den nya leverantören sker dock på samma villkor som tidigare och bägarna har inte 
förändrats mer än till den grafiska designen. 
 
För att få en klarare uppfattning av hur hanteringen går till i praktiken utfördes studiebesök på 
fyra av SF:s biografer, se bilaga 2 ”Studiebesök”. Genom intervjuer med personalen blev det 
tydligt hur problemet ser ut i praktiken. Före studiebesöken hölls ett möte med Lisa Wohlfart och 
Linn Emilsson som arbetar med samma problemframställning. Följande frågor låg till grund för 
intervjun: 
 

• Vad upplever ni för problem med hanteringen av snacks? 
• Har ni egna förslag på förbättringar? Tror ni att ett enklare verktyg skulle underlätta eller 

behövs en större omkonstruktion? 
• Hur stort arbetsutrymme har ni? 
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• Hur ofta fyller ni på skåpen? 
• Hur mycket snacks ryms i ett skåp (antal bägare)? 
• Går det att fylla på era skåp bakifrån? 
• Hur stor del av dagen läggs på att hantera snacks? 
• Spills det mycket snacks i er hantering av dessa? 
• Vad är det som tar längst tid i processen? 
• Hur lång tid tar det att värma upp chipsen? 
• Hur fungerar er rengöring av de redskap ni använder i hanteringen av snacksen? 

 
Efter studiebesöken drogs slutsatsen att personalen i stort inte såg mycket utrymme för 
förbättring samtidigt som de upplevde processen omständig och ineffektiv. De flesta kunde inte 
se någon bättre lösning på hanteringen samtidigt som de insåg problemet med både spill, kross 
och arbetstid. En återkommande åsikt var att en större förändring i processen skulle vara svår att 
genomföra till följd av ekonomiska skäl. De momenten som ansågs jobbigast i processen var att 
skaka ner chipsen i bägaren för att sedan fylla på igen, något som är nödvändigt för att bägarna 
ska se rågade ut i värmeskåpen och därför sälja bättre. Andra moment som upplevdes 
omständiga var att vika upp bägarna, fronta och ställa bägarna i skåpen. 
 
 
2.2 Flödesschema 
En av de viktigaste observationerna under studiebesöken var hur tydligt det var att biograferna 
saknar ett standardiserat system för hur påfyllningen av snacksen går till. Den mindre biografen 
som besöktes, SF Saga, hade ett speciellt skåp för snacksen ur vilket de med en skopa fyllde 
bägarna. För de större biograferna fanns en del likheter i hur kedjan gick till. Flera salonger 
använde någon form av back att ha bägarna i vid påfyllnad, denna var dock inte avsedd för 
ändamålet. Ett generaliserat flödesschema för de större biograferna illustreras i figur 3 nedan: 

 
Figur 3: Generaliserat flödesschema för dagens snackshantering. 
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Efter att ha analyserat arbetssättet på de olika biograferna observerades flödesschemat som att 
bägarna viks (steg 1), när man gör detta skiljer det sig en del mellan salongerna men det görs 
oftast i kassan då personalen får tid över. På större salonger som Sergel viks ibland stora 
mängder bägare vid öppning för att klara av större visningar med många besökare. När bägarna 
ska fyllas på ställs de ned i någon form av back (steg 2), vanligast en brödback vilken rymmer 15 
bägare åt gången. Efter detta rycks påsen upp och snacksen hälls i bägarna (steg 3). Nästa steg 
går ut på att tätpacka snacksen i bägarna (steg 4). Hur detta går till skiljler sig dock mycket 
mellan biograferna; vissa tar upp en bägare i taget och skakar denna, andra skjuvar bägaren och 
trycker ned snacksen. Sedan fylls bägarna på ytterligare och placeras på en vagn med vilken de 
körs ut till värmeskåpen (steg 5 och 6). Från vagnen lastas sedan bägarna enskilt in i skåpet (steg 
7).  
 
Utifrån flödesschemat kunde problemområden lätt identifieras. Det första tydliga problemet som 
framgick i denna kedja var storleken hos backen som används. Eftersom ett hyllplan rymmer 18 
bägare medan backen bara rymmer 15, är backens storlek otillräcklig. Här insågs direkt ett flertal 
förbättringsmöjligheter. Genom att dimensionera en behållare anpassad efter bägarnas och 
hyllplanets storlek skulle man slippa att fylla på tre bägare vid sidan då ett helt hyllplan behöver 
fyllas. Samtidigt skulle en behållare anpassad för bägarna få dessa att stå stabilare varpå hela 
backen skulle kunna skakas utan att riskera att bägarna välter. På så sätt slipper man 
skaka/skjuva en bägare i taget vilket idag tar upp stor del av arbetstiden.  
 
I alla steg av denna process spills det stora mängder snacks. Det finns ingen direkt teknik för att 
undvika att snacks går förlorade och de som trillar ur bägarna hamnar på golvet. På samtliga 
biografer upplevde personalen problem med allt spill då det kräver kontinuerlig rengöring av 
golvet, vilket det inte alltid finns tid för. Den ekonomiska aspekten spelar även roll när stora 
mängder går till spillo. Att på något sätt minska spillet eller hitta en lösning för att ta till vara på 
detta skulle därför vara av stort intresse för både personalen och återförsäljaren.  
 
Ett av de mest tidskrävande momenten är då de påfyllda bägarna ska placeras i värmeskåpen. 
Eftersom de flesta biografer inte är anpassade efter de stora försäljningsvolymerna som de 
omsätter idag är lokalerna bristfälliga och de flesta arbetsytor underdimensionerade. Detta har 
medfört att bägarna ofta fylls på långt från värmeskåpen och därför behöver de lastas på någon 
typ av vagn för att kunna rullas ut till skåpen. Hur skåpen fylls på skiljer sig dock mellan 
biograferna. Det vanligaste är att fylla på dem framifrån men på vissa ställen, däribland SF 
Sergel, fylls skåpen på bakifrån. En ny lösning måste därför vara kompatibel med båda 
teknikerna då det begränsade utrymmet på biograferna inte tillåter större omstruktureringar av 
utrustningen. Överallt flyttas dock varje bägare enskilt mellan back, vagn och värmeskåp - något 
som medför både mycket spill och lång arbetstid. Att hantera bägarna enskilt i denna 
utsträckning utsätter dem för mycket rörelse varpå snacksen tätpackas ytterligare i bägarna vilka 
därmed ofta behöver toppas med mer snacks väl inne i skåpet. Här observerades stor potential till 
effektivisering, många av stegen skulle med enkla medel kunna slås samman.  
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Slutsatsen som kan dras av denna förstudie är att biograferna saknar ett välarbetat system för 
snackshanteringen. Mycket snacks spills och de flesta som kontaktats under projektets gång ser 
stora brister med dagens system. Återförsäljaren Hot Snacks upplever stora nackdelar med den 
omständiga processen eftersom personalen förknippar deras produkt som svår att arbeta med. 
Senare kontakt med Stefan Malmén, försäljningsdirektör på SF, bekräftade misstankar om större 
ekonomiska förluster på grund av förlorade snacks och lång arbetstid (Malmén, 2014). Att hitta 
en lösning som kan minska detta var för honom av mycket stort intresse. 
 
2.3 Marknadsundersökning 
De snacks som finns på SF:s biografer serveras i två olika smaker ”Bacon” och ”Sourcream and 
onion”. Viss skillnad på sprödhet förekommer då sourcreamsnacksen är något sprödare än de 
med baconsmak. Det är även denna smak som säljs bäst (Nygren, 2014). Under förstudien 
insågs, vilket nämnts ovan, att biograferna saknade verktyg avsedda för att hantera snacksen. 
Denna marknad är således i stort behov av en ny produkt. För att få någon typ av referens att 
arbeta vidare med fortsatte informationssökningen med att ta reda på hur problemet löses hos 
andra återförsäljare. På nöjesparkerna Gröna Lund och Liseberg säljs HotSnacks och serveras då 
direkt i bägaren från skåp designade för ändamålet, se figur 4. Ur dessa skopas snacksen i 
bägarna på ett vis liknande hanteringen på SF Saga, enligt bilaga 2 ”Studiebesök”. Denna 
lösning är dock inte direkt applicerbar på de större biograferna då dessa skåp inte är avsedda för 
så stora volymer. 

 
 

Figur 4: upphällningskärl från leverantören HotSnacks. 
 

De värmeskåp som idag används på biograferna, se figur 2 i kapitel 1.3 ”Målgrupp”, kan utrustas 
med maximalt fyra hyllplan med en storlek på 805•540•10 mm vilket rymmer 18 bägare med 
snacks. Värmen i skåpen är 50 grader och bägarna måste förvaras i skåpet minst 30 minuter 
innan servering för att säkerställa att snacksen blir varma (Nygren, 2014). Det är därför viktigt 
att skåpen kan fyllas snabbt vid behov så att alla bägare hinner stå tillräckligt länge i värmen 
innan de når kunden. 
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2.4 Analys av tätpackning av snacks i bägare 
En viktig del i att fylla serveringsbägarna med snacks är att se till att bägaren är rågad då denna 
placeras i värmeskåpet för försäljning. Idag använder biograferna lite olika tekniker för detta. 
Det vanligaste är att bägarna på något sätt utsätts för en rörelse som får chipsen att packas tätare i 
bägaren varpå man kan fylla på ytterligare snacks. För att avgöra vilken rörelse som är 
effektivast för detta gjordes därför en studie där olika tekniker testades och utvärderades. 
 
Rörelserna som testades var dels de tekniker som personal på SF använder idag, men även andra 
metoder som ansågs kunna ha en likande effekt. Bägarna fylldes först rågade med chips, vilket 
bedömdes vara fallet då snacksen nådde cirka fem centimeter över bägarens kant. Bägarna 
utsattes därefter för de olika rörelserna till dess att nivån på snacksen i bägaren inte längre 
sänktes. Genom att mäta tiden för detta kunde en jämförelse göras. Även den nivåskillnad som 
erhölls kunde användas som en indikation på hur effektiv metoden var. Slutligen studerades hur 
mycket snacks som lämnade bägaren genom användning av respektive metod, detta då just 
minskning av spill var av hög prioritet för beställaren SF Bio. 
 
De tekniker som testades var att skaka bägaren i dels horisontal- samt vertikalled. Ett försök med 
kombination av dessa rörelser testades också. Att utsätta bägaren för tryck var en metod som 
användes av personalen på Heron City, en variant på detta testades där bägaren skjuvades. Den 
sista metoden som prövades var att utsätta bägaren för tryck så att den vidgades varpå snacksen 
packades tätare. Resultat i form av tid och antal spillda snacks kan läsas av i bilaga 3 ”Test av 
tätpackning av snacks”. För att lättare kunna jämföra de olika metoderna beräknades den 
genomsnittliga tiden ut för de tre försöken, resultatet finns att avläsa i diagrammet i figur 5 
nedan. Den effektivaste metoden var att skjuva bägaren. Denna metod gav minst spill och var 
även den teknik som resulterade i minst antal spilla snacks – i genomsnitt 0,5 snacks per försök. 
Denna metod var även den där störst nivåskillnad erhölls, genom att skjuva bägaren pressades 
snacksen ihop mest. För SF innebär mer volym i samma bägare dock en förlust; de prioriterar 
snarare att bägaren ser full ut. 
 

                  
 

Figur 5: resultat av test 
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Den viktigaste slutsatsen som kunde dras av försöken var att det inte skiljer betydelsefullt 
mycket tid mellan de olika metoderna. Mellan skjuvning av bägare och en horisontell rörelse 
skiljer knappt 2,5 sekunder, vilket anses vara en försumbar tid i sammanhanget. Då fokus i 
produktframtagingen låg på att effektivisera hela processen från en levererad kartong med snacks 
till en påfylld bägare i värmeskåp anses denna tid inte vara avgörande.  
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3  KONCEPTVAL 
Detta kapitel beskriver kortfattat det aktuella genomförandet, konceptgenereringen och 
konceptvalet. Under konceptgenereringsfasen användes ett antal olika metoder beskrivna i 
kapitlet nedan kombinerat med kontinuerlig brainstorming med skisser. 

3.1 Funktioner 
Som en start på konceptutvecklingsfasen skapades en morfologisk matris för att få en översikt 
över de problem som upptäcktes i snackshanteringskedjan samt hur de kan lösas. I figur 6 nedan 
visas den morfologiska matrisen: 
 

 
 

Figur 6: Morfologisk matris.  
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3.2 Brainstorming 
Utifrån förstudien och den morfologiska matrisen startade en första brainstorming. 
Brainstorming utfördes av projektgruppen vid flera tillfällen. Vid det första tillfället låg fokus på 
att generera lösningar som förenklade antingen hela snackshanteringskedjan eller separata steg i 
den. I detta steg av processen drogs slutsatsen att ett enkelt koncept som är en flexibel lösning på 
hur snacksen ska hanteras i alla steg, från det att de levereras till en biograf fram tills de hamnar 
hos kunden, var det som skulle arbetas vidare med. Att kunna tätpacka och hantera flera bägare 
på samma gång ansågs vara av vikt till följd av vad som utretts i förstudien. Utöver det 
observerades behovet av ett system anpassat för att ta hand om och samla upp spill. Lösningen 
borde även hållas flexibel och anpassningsbar till olika biografer. De tillhörande brickorna borde 
utformas så att de passar in i de värmeskåp som finns på SF:s biografer. Genom dessa 
iakttagelser drogs slutsatsen att det nya konceptet som skulle utvecklas lämpligen skulle anta 
formen av en vagn med tillhörande brickor och uppsamlingsfunktion. Nedan i figur 7 följer en 
första skiss på konceptet: 
 
 
 

             
 
 

Figur 7: En första skiss på en snacksvagn med brickor, spillskydd och uppsamlingslåda. 
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3.3 QFD och kravspecifikation 
Med förstudien och intervjuerna av SF Bios medarbetares krav som grund och med 
snacksvagnen i åtanke skapades en QFD – ”Quality Function Deployment”. QFD:n skapades för 
att sammankoppla krav från kunden (SF Bio AB) med egenskaper hos konceptet. I sambandet 
med skapandet av en QFD skapades även en kravspecifikation, se bilaga 4 ”Kravspecfikation”. 
De egenskaper och önskemål som listades i QFD:n var bland annat låg vikt på vagn och bricka, 
funktion för uppsamling av spill, möjlighet att förvara flera bägare samt bra 
hållfasthetsegenskaper. QFD:n står att finna nedan i figur 8:  
 

 
                             
 

Figur 8: QFD 
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Eftersom det idag inte finns någon produkt på marknaden som liknar det system som är ämnat att 
utvecklas har konkurrentjämförelsen i QFD:n gjorts på alternativa lösningar - de lösningar som 
används vid snacksförsäljning idag. Det lilla värmeskåpet avser det som beskrivs närmare i 
kapitel 2.3 ”Förstudie”. ”Brödback” avser den lösning som idag används på många biografer, 
exempelvis Heron City, där man använder en godtycklig brödback för att hantera och fylla på 
bägarna se flödesschema i kapitel 2.3 ”Förstudie”.  

3.4 Konceptutveckling 
Efter det att lösnigen definierats som en vagn med uppsamlingsfunktion, spillskydd samt 
tillhörande brickor kompatibla med värmeskåp skulle dessa funktioner kombineras och 
optimeras till ett gemensamt koncept. Nedan följer kortfattat beskrivningar på de steg under 
vilka vagnens olika delfunktioner utvecklats och bestämts. I nästkommande kapitel 4 behandlas 
resultatet av konceptutvecklingen och de valda delkoncepten beskrivs mer utförligt. 
 
3.4.1 Strukturvariation storlek 
Eftersom SF:s biografer är mycket varierande i storlek krävs det att det nya konceptet är 
anpassningsbart. Vad som dock generellt gäller är att utrymmet där snacksen fylls på är mycket 
begränsat, varvid konceptet bör ta upp så liten plats som möjligt. Trots liten storlek bör konceptet 
kunna hantera ett stort antal bägare för att effektivisera hanteringsprocessen. Vad som sedan 
tidigare är bestämt är att brickorna som används i konceptet ska vara kompatibla med de 
värmeskåp som idag finns på SF:s biografer. Frågan som ställdes vad då huruvida brickorna 
skulle täcka ett helt eller ett halv hyllplan samt hur många brickor som skulle få plats i vagnen 
för att den skulle bli smidig att hantera. Nedan i figur 9 följer några av de strukturvariationer som 
skapades med Solid Edge ST5: 
 

                            

                         
Figur 9: Strukturvariation på bordets storlek med utgångspunkt från brickornas utformning 

 
Den slutsats som drogs av ovanstående strukturvariation samlat med respons från SF:s personal 
var att brickor som fyller upp ett halvt hyllplan var att föredra och att två brickor skulle hanteras 
samtidigt. Detta bestämdes därefter till slutkonceptet. Större brickor, motsvarande ett helt 
hyllplan, blir svåra att hantera i de trånga utrymmena. 
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3.4.2 Strukturvariation underrede 
Under brickorna finns ett utrymme i snacksvagnen som skulle kunna användas i olika syften som 
till exempel att förvara snacks och bägare eller samla upp spill. Nedan följer några 
strukturvariationer av vagnens underrede: 
 

                       
 

Figur 10: Strukturvariation på snacksvagnens underrede. 
 
Den slutsats som drogs ur detta, i samråd med SF Bios kassapersonal och försäljningsdirektör 
Stefan Malmén var att en låda för spill samt ett öppet utrymme för förvaring är det mest 
anpassningsbara alternativet. 
 
3.4.3 Strukturvariation snacksuppsamlingsfunktion 
Ett av det viktigaste kravet på det nya konceptet var att det skulle minska kross och spill. Därför 
behövde ett system för detta utvecklas. I vagnens övre del skulle skyddande kanter utgöra ett 
stort hjälpmedel då dessa skulle hindra snacks från att falla ner på golvet under påfyllningen av 
bägarna. Bottenplattan i denna övre konstruktion behöver tillåta spillda snacks att falla ned och 
samlas i en särskild låda för återanvändning. En strukturvariation på hål som tillåter detta 
utformades därför och illustreras nedan i figur 11: 
 

 
 

Figur 11: Strukturvariation underrede. 
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Tanken med håligheterna är alltså att chips som ramlar ur bägarna inte ska krossas mot botten 
utan istället ramla ned i en låda för spill för att sedan kunna fyllas på i bägarna igen. Det som 
ansågs bäst ur både hygien- och hållfasthetssynpunkt var stansade hål vilket därför var den 
struktur som valdes att arbeta vidare med. Under skissandet framkom det även att någon slags 
fasning i hörnen av botten skulle kunna underlätta vid rengöring. 
 
3.4.4 Utveckling av bricka 
De brickor i vilka bägarna fylls på rymmer totalt nio stycken bägare, för att dessa ska kunna 
fyllas på utan spill behöver de stå tätt ihop. Står bägarna för tätt bidrar det dock till instabilitet 
och risken att de faller ur brickan ökar. Eftersom bägarna är relativt mjuka är det svårt att ta ett 
exakt mått på dem då deras storlek varierar beroende på innehåll etc.  För att ta reda på den 
optimala storleken hos brickan utfördes därför en studie där storleken varierades till dess att 
önskvärt resultat uppnåddes.  
 
Även höjden på brickans kanter kunde tas fram genom tester av olika höjder. Genom att variera 
höjden på kanterna och skaka brickan i den tänkta rörelsen blev det tydligt hur hög kant som 
behövdes för att bägarna skulle stå stabilt. Först utformades en bricka efter mått från bägarna, 
bottenytan på brickan motsvarade då de nio bägarnas storlek i förhållande till kanthöjden. Detta 
mått visade sig dock inte stämma överens med verkligheten då bägarnas position och storlek 
varierar beroende på position och innehåll. Måttet kräver att bägarna packas mycket tätt - vilket 
inte ansågs vara en tidseffektiv lösning. Det slutgiltiga måttet på brickorna är alltså något större 
och finns att läsa mer ingående om i kapitel 4.1.2 ”Brickor”. 
 
Brickorna insågs snart behöva ha variabelt antal kanter; fyra kanter då brickan ska fyllas och 
bäras medan den bara kan ha tre kanter då den står i värmeskåpet för att underlätta snabb 
servering av bägarna till kunden. Brickorna bör även kunna haka i varandra för att möjliggöra 
enkel tätpackning av snacks i många bägare samtidigt. För att utreda hur detta skulle fungera 
togs en första prototyp i kartong fram, se figur 12 nedan: 
 

 
Figur 12: Prototyp av bricka. 
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De första prototyperna utrustades först med endast tre kanter och krokar vilka testades med 
bägare i. Det framkom då att brickan bör ha fyra kanter när den ska lyftas för att bägarna inte ska 
ramla ut. Nya lösningar på problemet analyserades därför och resultatet av detta presenteras i 
kapitel 4.1.2 ”Brickor”. 
 
3.4.5 Designbrief 
Vid designarbetet av vagnen låg SF Bios tema som grund. En av de första idéerna var att 
någonstans i produkten integrera SF Bios logga. Att färga den i färger som överensstämmer med 
SF Bios grafiska profil var också av stor vikt. Vad som även spelade en stor roll för vagnens 
utformning var förutom funktionella krav även hygieniska krav. Vagnen designades därför med 
så enkla former som möjligt med många plana ytor vilka är enkla att rengöra och torka av. 
Vagnen utformades även med användarvänlighet och ergonomiska aspekter i åtanke. Nedan 
följer den designbrief som använts som inspiration vid utvecklingen av den snacksvagn som är 
det konceptet som presenteras i kapitel 4: 
 

 
 
 

Figur 13: Designbrief. 
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4  RESULTAT  
Nedanstående kapitel behandlar och beskriver det nya konceptet som ska lösa problemet med 
ineffektiv snackshantering på SF:s biografer - en snacksvagn med tillhörande brickor. Dess 
helhet likaväl som dess delfunktioner beskrivs. Kapitlet innehåller även material- och 
tillverkningsstudie samt kostnadsanalys för tillverkning av en nollserie bestående av 40 vagnar 
och 250 brickor. För att konkretisera konceptet byggdes även en skalmodell av brickorna och 
vagnen, se bilaga 5 ”Skalmodell”.  

4.1 Snacksvagnen 

När huvudkonceptet var klarlagt började arbetet med att ta fram alla detaljer och delfunktioner 
hos vagnen.  Detta resulterade i snacksvagnen vilken illustreras i figur 14, i tabell 1 presenteras 
hur de olika komponenterna refereras till fortsättningsvis genom rapporten. Yttermåtten av 
vagnen finns som ritning nummer 2 i bilaga 6 ”Ritningar”. 
 

 
Figur 14: Snacksvagnen med tillhörande brickor. 
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Nummer Komponent 
1 Bord 
2 Gummilist 
3 Bygel 
4 Bricka 
5 Fas 
6 Handtag 
7 Låda 
8 Ben  
9 Bottenplatta 
10 Bakhjul 
11 Framhjul 
12 Undre skena 
13 Övre skena 

 
Tabell 1: Nomenklatur för ingående komponenter. 

 
I följande kapitel 4.1.2 till 4.1.5 kommer de ingående komponenterna att presenteras utförligare. 
Dessförinnan, i kapitel 4.1.1 presenteras flödesschemat och funktionen som kommer att följa 
med det nya konceptet snacksvagnen. 

 
 

4.1.1 Nytt flödesschema 
Snacksvagnens huvudsyfte är att effektivisera processen från leverans av snacksen till fyllda 
bägare i värmeskåpen. Det slutliga konceptet resulterar i flödesschemat i figur 15 och beskrivs 
närmare nedan. 
 

Figur x, Flödesschema med snacksvagnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 15: Ett flödesschema som beskriver den nya snackspåfyllnadsprocessen. 
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Påfyllnadsprocessen börjar med att bägarna viks upp och ställs i brickorna (steg 1 och 2), detta 
kan precis som idag göras då personalen har tid över och var därför inget som ansågs ha större 
effektiviseringspotetial. Efter det hälls snacksen över bägarna direkt ur påsarna från leverantören 
(steg 3) sedan skakas brickorna, vilka är hopkopplande med varandra, för att tätpacka snacksen i 
bägarna (steg 4). När snacksen sjunkit ned i bägarna kan dessa toppas med mer snacks (steg 5). 
Slutligen rullas vagnen ut till värmeskåpen och brickorna kan lätt lyftas in i dessa (steg 6). 
Eventuellt spill från hanteringen trillar ned genom gallret i bordet och samlas i lådan under, på så 
sätt kan dessa snacks tas till vara på och svinnet minskar. 
 
Det här flödesschemat skiljer sig inte avsevärt från den process som används på biograferna idag, 
se avsnitt 2.2: ”Flödesschema”, vad avser vilka steg den innehåller. Precis som tidigare fylls 
bärgarna på i två omgångar och skakas däremellan. Den stora förbättringen ligger istället i den 
volym bägare som hanteras åt gången. Genom att låta brickorna tillsammans rymma ett helt 
hyllplan med bägare effektiviseras påfyllnaden av skåpen enormt. Tidigare hanterades bägarna 
var för sig i flera av stegen, både då de skakades samt vid förflyttningen in i värmeskåpen. Det är 
mellan steg 5 och 6 som den största förändringen tydliggörs. Genom att kunna köra ut brickorna 
direkt med snacksvagnen slipper användaren ett av de mest omständiga stegen i dagens system. 
Idag flyttas först varje enskild bägare till en separat vagn för att köras ut och sedan från denna 
vagn in i värmeskåpen. Dessa steg bidrar inte bara till längre arbetstid – de rörelser bägaren 
utsätts för får snacksen att tätpackas ytterligare och bägarna behöver ofta toppas på plats i 
skåpen. Allt detta innebär ännu mer risk för spill och därmed ökad kostnad. Den nya lösningen 
med brickorna som gör att man kan föra in ett halvt hyllplan med bägare åt gången minskar 
spillet då bägarna får stöd av varandra. Samtidigt medför bägarnas placering i brickan att kanter 
från vilka snacks kan falla ned minskas med minst 66 % till följd av minimering av antalet fria 
kanter. Eventuellt spill från hanteringen med snacksvagnen trillar nu ned genom gallret i bordet 
och samlas i en låda under, på så sätt kan detta tas till vara på och svinnet minskar. 
 
4.1.2 Bord 
Bordet avser den övre delen av vagnens konstruktion. Brickor som ska fyllas på skjuts in i bordet 
vilket utformats för att underlätta upphällning och tätpackning av snacks. Storleken är anpassad 
att passa två brickor med en genomsnittsmarginal på 1 centimeter i alla riktningar. Övre delen av 
väggarna är vinklade med 45 graders lutning och fungerar därmed som en tratt. Genom denna 
utformning fås en större uppfångningsarea och mindre precision av användaren krävs därför vid 
upphällningen.  Dessa kanter är upptill beklädda med en gummilist, se figur 16. Anledningen till 
det är att minska den annars stora skaderisken från de skarpa kanter och hörn som utformningen 
medför.   

 
Figur 16: Bordets kant skyddas av en gummilist. 
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Längs med bordets insida löper två skenor på vilka brickorna skjuts in. Placeringen av dessa 
skenor medför att bägarna når upp till tratten med en centimeters marginal, samtidigt som 
utrymmet under en inskjuten bricka är stort nog för att inte krossa eventuellt spillda snacks. I 
botten av bordet finns en sluten fas för att förenkla rengöring. Genom att minimera skarpa hörn 
kommer användaren lättare åt att rengöra - att hålla produkten hygienisk är något som 
eftersträvats under hela projektets gång. Botten av bordet har utstansade hål för att möjliggöra 
genomsläppning av spillda snacks. Även här har rengöringsaspekten spelat en avgörande roll 
varför andra varianter av galler valdes bort. En plan yta med utstansade hål går lätt att torska av 
och har, tillskillnad från trådnät, inte några skarvar där salt och fett lätt fastnar. På kortsidan av 
bordet har SF Bios logga stansats in, se kapitel 3.4.5 ”Designbrief”. 
 
4.1.3 Brickor 
Brickornas storlek är anpassad efter de hyllplan som finns i värmeskåpen som idag används på 
SF:s alla biografer, se ritning 1 i bilaga 6 ”Ritningar”. Eftersom man sällan fyller på ett helt 
hyllplan i taget, har brickorna anpassats till att rymma ett halvt hyllplan vardera. På ett hyllplan 
står alltså två brickor, varpå personalen vid behov kan byta ut den ena och hela tiden säkerställa 
att skåpet ser fyllt ut.  
 
Brickorna är utrustade med tre kanter där den ena är utrustad med ett hål vilket fungerar som 
handtag både då brickorna skakas i vagnen samt när dessa flyttas in i värmeskåpen, se figur 17 
nedan. På kortsidorna är brickorna utrustade med en kant vinklad 90 grader från brickans kant. 
Denna fungerar som en skena och möjliggör glidning längs med skenorna i bordet. Detta val av 
skena medför att en liten kraft kommer krävas av användaren vid skakning av brickorna, se 
kapitel 4.4 ”Hållfasthet”. Att använda denna enkla form av skenor är, förutom ekonomiskt 
fördelaktigt, en mer hygienisk lösning då de är lätta torka av. Precis som bordet är brickornas 
botten perforerad. Hålen i dessa är inpassade efter att vara i fas med hålen i bordet för att 
underlätta genomsläppet av snacks. Hålen i brickorna ökar även värmegenomsläppet då dessa 
placeras i värmeskåpen.  

 
Figur 17: Brickornas utformning. 

 
En av de största utmaningarna vid utformningen av brickan var att hitta en lösning som gjorde 
denna kompatibel med både vagnen och värmeskåpen. Detta löstes med hjälp av en 
specialutformad bygel som gör det möjligt för brickan att ha fyra stödkanter då den ska bäras 
omkring och tre kanter då den är placerad i ett värmeskåp. Ytterligare funktion hos brickorna var 
att de skulle kunna hakas i varandra för att förenkla skakmomentet. Alla dessa faktorer 
resulterade i konstruktionen av en specialformad bygel, se figur 18. Kanten på bygeln fungerar i 
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uppfällt läge både som den fjärde kanten på brickan samtidigt som den gör det möjligt att kroka i 
brickorna i varandra. När brickan placerats i värmeskåpet fälls denna ned och bägarna kan 
smidigt serveras till kunden. En felpassning fixerar bygeln i de båda lägena. 

 
 

Figur 18: Bygeln i uppfällt respektive nedfällt läge. 
 

Brickan är tillverkad i rött anodiserat aluminium. Färgen röd valdes utifrån SF Bios grafiska 
profil och signalerar att det är just brickan som ska användas i kompakteringsstadiet av 
snackshanteringsprocessen.  
 
4.1.4 Låda 
Lådan under bordet är till för att samla upp det spill som eventuellt uppkommer vid skakning av 
brickorna. Denna låda är precis som brickorna placerad på skenor fästa i konstruktionen, se figur 
19. Vid behov skjuts lådan ut och töms i nya bägare eller slängs efter bedömning av användaren. 
Den lösa brickan gör den lätt att ställa in i en diskmaskin då ordentligare rengöring krävs. Då 
denna komponent egentligen är den enda i konstruktionen avsedd för förvaring av livsmedel var 
rengöringen av denna något som det lades stort fokus på. Lådan är tillverkad i svartanodiserat 
aluminium. Färgen svart valdes för att användaren ska fokusera på den röda brickan eftersom det 
är den som främst används i snackshanteringsprocessen medan den svarta lådan har en mer 
passiv funktion. 
 

 
 

Figur 19: Lådan under bordet kan skjutas ut och tömmas. 
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4.1.5 Underrede 
För att underlätta arbetet på biografen är konstruktionen utrustad med hjul, detta gör det 
anpassningsbar och mobil bakom disken och kan lätt flyttas ur vägen vid behov. Genom att ha 
hjul på vagnen minskar även antalet steg i flödesschemat, se kapitel 2.2, då vagnen kan rullar 
direkt till värmeskåpet för påfyllning av detta. För att underlätta styrningen är hjulen av två typer 
av länkhjul; fixa och pivoterande. De pivoterande hjulen är bromsbara för att möjliggöra fixering 
av vagnen vid påfyllning och skakning av brickorna. Genom att ha fixa hjul framtill när vagnen 
körs fås längre hävarm och vagnen blir mer lättmanövrerad. Hjulen är fästa i en bottenplatta som, 
förutom att möjliggöra bra infästningsmöjligheter för dessa även fungerar som avlastningsyta, se 
figur 20. Den öppna konstruktionen undertill gör att vagnen kan möta flera behov hos 
användaren och gör den därför anpassningsbar till olika typer av biografer. För att göra det 
möjligt att förvara snacks i detta utrymme är det dimensionerat för att rymma de kartonger som 
snacksen levereras i, enligt mått från leverantören Sundlings Handels AB. I bottenplattan är även 
benen till konstruktionen fästa, dessa är smala och tar inte upp onödig plats under bordet. Benen 
gör även infästning av handtaget möjligt då det svetsas fast i dessa. 
 
 

 
 

Figur 20: Utrymmet under bordet erbjuder valfri förvaring. 
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4.2 Ergonomiska aspekter 
Ett flertal ergonomiska aspekter har tagits i åtanke när snacksvagnen och brickorna har 
utvecklats. Detta för att arbetet ska bli så effektivt som möjligt samt för att reducera hög 
belastning och risk för arbetsskador. Påfyllning av snacks är ett relativt ensidigt och upprepande 
arbete. Därför ligger den typen av arbete i riskzonen för att på längre sikt ge förslitningar och 
sjukdomstillstånd i leder och muskler om utrustningen inte är anpassad för människan. (Bohgard 
et.al. (red), 2007, s.133). God anpassning av arbetsredskap påverkar alla delar i en arbetsprocess. 
Det påverkar både hälsa, välbefinnande och säkerhet. En väl anpassad arbetsmiljö resulterar 
således i ökad effektivitet, kvalitet och genom det ökad lönsamhet för arbetsplatsen. (Bohgard 
et.al. (red), 2007, s.170). Därför har snacksvagnen i största möjliga mån anpassats och utvecklats 
utifrån ergonomiskt gynnsamma perspektiv. 
 
4.2.1 Dimensionering av bord 
Dimensioneringen av bordet har grundat sig på antropometriska mått. Bordets höjd är 
dimensionerat så att både en man likaväl som en kvinna av medellängder skall kunna använda 
bordet utan problem. Därmed är handtaget på den övre brickan satt till 1m, vilket ligger precis 
under armbågshöjd vilket är rekommenderad arbetsposition, se tabell 2 och figur 21 nedan: 
 

 
Tabell 2: Medellängd upp till armbågen för stående män och kvinnor. 

 

 
 

Figur 21: Medellängd upp till armbågen, måttet som avses i tabell 1 ovan. 
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Det är även av vikt att se till att belastningen på ryggkotorna och diskarna minimeras vid 
användning av snacksvagnen. Idag har 300 000 svenskar kroniska problem med smärta i ryggen. 
(Christer Nyberg, n.d.) Denna smärta uppkommer i många fall vid arbetsrelaterade uppgifter. 
Enligt rekommendationer bör även framåtlutad ställning på huvudet och kroppen undvikas i 
största möjliga mån (Bohgard et.al. (red), 2007, s.176). Därför har även snacksvagnens djup 
optimerats med detta i åtanke samtidigt som vagnen ska kunna hantera så många snacksbägare 
som möjligt. Snacksvagnens djup är ca 570 mm, se figur 22 nedan: 
 

 
 

Figur 22: Snacksvagnens djup. 
 

I och med att detta avstånd är känt beräknas belastningen på ryggraden nedan. Avståndet är, som 
illustreras i figur 23 nedan, ungefär 5 cm. (Bohgard et.al. (red), 2007, s.152). Då en person 
arbetar vid snacksvagnen kommer denna att sträcka sig maximalt 570 mm framåt med en full 
chipspåse som väger 0,4 kg.  

 
 

Figur 23: Exempel: 10 kg belastning på lumbaldisken på två olika avstånd. 
 
Kraften som ryggen måste bära upp blir således enligt ekvation 1 på följande sida: 
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𝑭𝒓𝒚𝒈𝒈 = 570 𝑚𝑚∙40 𝑁
50 𝑚𝑚

= 456 𝑁                (1) 
 
Vilket är acceptabelt till följd av hur kort tid ryggen kommer att utsättas för denna kraft. 
 
4.2.2 Brickans tyngds belastning på handleden 
I vardagligt arbete belastas handleden ofta genom att tunga saker bärs eller lyfts. Handleden 
utsätts ofta för skaderisk i arbeten där den överbelastas. Det är därför av stor vikt att se till att 
momentet som uppstår i handleden, Mhandled, vid hantering av snacksfyllda brickor inte blir för 
stort. Längden i brickan nedan motsvarar brickans halva längd - längden mellan brickans 
tyngdpunkt och handledens momentpunkt motsvarar 140 mm och benämns lmoment. Brickan med 
material har valts till aluminium, se följande kapitel 4.3 ”Material”, för att göra den så lätt som 
möjlig. Brickan som bärs fylld med snacks förenklas enligt figur 24 nedan: 

 
Figur 24: Momentet som uppstår i handleden då en snacksfylld bricka bärs. 

 
Utifrån detta kan nu en ekvation för beräkning av momentet beräknas enligt ekvaiton 2 nedan, 
kraften N består av vikten av två brickor fyllna med snacks, alltså är N/2 tyngden av en fullastad 
bricka (17,56 Newton) : 
 

𝑀ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑 = 𝑁/2 ∙ 𝑙𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡                (2) 
 
Vilket med insatta värden blir enligt ekvation 3: 
 

𝑀ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑 = 2,45 𝑁           (3) 
 
Detta moment är litet, handleden bör därför ej skadas av att lyfta bägaren med brickan ett visst 
antal gånger varje dag. För att jämföra med är exempelvis högsta rekommenderade vikt för 
handhållna verktyg 2,3 kg ligger 2,45 Newton lågt under detta (Bohgard et.al. (red), 2007, s. 
181). 

 

 
 
 
 
 
 
 

N/2 

Mhandled 

lmoment 
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4.3 Materialval 
Vid materialsättning av vagnen behövde ett flertal krav tas i beaktning. Snacksvagnen är till för 
användning av livsmedel och de hygieniska kraven är därför höga. Att ytorna är lätta att rengöra 
samt uppfyller övriga krav på kärl avsedda för livsmedel prioriterades högst då materialet skulle 
bestämmas. På livsmedelsverkets hemsida finns tydlig information kring lagstiftningen angående 
hantering av livsmedel. Det är förordningen (EG) nr 1935/2004 – om material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel som styr huruvida ett material kan användas till detta 
ändamål eller inte: 
 
”Material som är avsett att komma i kontakt med livsmedel inte får överföra ämnen till 
livsmedlet i sådana mängder att de: 
• utgör en fara för människors hälsa, 
• medför en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning, eller 
• medför en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper.” (Livsmedelsverket, 2014) 
 
Eftersom det inte finns någon kontroll av dessa produkter innan de når marknaden är det upp till 
tillverkaren att se till att kraven på materialen uppfylls – något som projektet därför fokuserat 
mycket på. Stor vikt har även lagts vid att anpassa det nya konceptet till att underlätta rengöring. 
För detta har ett flertal personer kontaktats, Anna Hedlund-Åström är forskare inom system- och 
komponentdesign och Mats Bejhem; universitetsadjunkt på KTH vid industriell produktion. 
Dessa personer rådfrågades både kring materialval och kring tillverkning. Endast material som är 
väl beprövade inom livsmedelshantering har valts till produkten. I tabell 3 nedan presenteras 
materialval av samtliga komponenter. 

Komponent Kontakt med livsmedlet Material 
Bord Direkt Rostfritt stål 
Övre skena Direkt Rostfritt stål 
Fas  Direkt Rostfritt stål 
Undre skena Direkt Rostfritt stål 
Bricka för värmeskåp Direkt Anodiserad aluminium 
Bricka för svinn Direkt Anodiserad aluminium 
Handtag Indirekt Anodiserad aluminium 
Bygel Direkt ABS-plast 
Ben Eventuell indirekt Anodiserad aluminium 
Botten Eventuell indirekt Rostfritt stål 
Hjul Ingen Förzinkat stål, polypropylen 
Skruvar Ingen Rostfritt stål 

 
Tabell 3: Materialval för snacksvagnens komponenter. 
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4.3.1 Rostfritt stål 
Bordet och bottenplattan är en del av grundstommen i konstruktionen och är därför, på grund av 
högre hållfasthetskrav, tillverkade i rostfritt stål. Det starka materialet gör det möjligt att ha en 
tjocklek på endast en millimeter, varför även andra detaljer som skenor och fas materialsatts till 
rostfritt stål. Eftersom många av dessa delar är i direktkontakt med livsmedlet ställs höga krav på 
dem. Rostfritt stål är enligt Anna Hedlund Åström ett mycket bra och vanligt förekommande 
material vid hantering av livsmedel. Stora delar av den köksutrustning som används idag är i just 
rostfritt stål och materialet används även mycket i läkemedelindustrin (Stålbyggnadsinstitutet, 
AB, n.d). Även de skruvar som håller ihop konstruktionens ben med delarna av rostfritt stål är av 
detta material, främst för att hindra korrosion. 
 
4.3.2 Anodiserat aluminium 
Stor del av konstruktionen är gjord av anodiserat aluminium. Både komponenter som står i 
direktkontakt och indirektkontakt med livsmedlet är tillverkat av detta material. Den största 
anledningen till att komplettera stålkonstruktionen med aluminium var att få ner vikten på 
produkten. Konceptet bygger på att brickorna kontinuerligt flyttas mellan vagn och värmeskåp – 
att minimera vikten på dessa var därför ur ergonomisynpunkt mycket viktigt, se kapitel 4.2.2 
”Ergonomi”. En lättare vagn blir även mer lättmanövrerad i de små utrymmena på biograferna. 
För att kunna möta hållfastheten hos stålet krävdes dock en tjocklek på 2 mm hos dessa delar 
(Bejhem, 2014). 
 
Livmedelsverket skriver om riskerna förknippade med obehandlat aluminium och hänvisar 
konsumeter till minskad användning av produkter i materialet. På deras hemsida finns att läsa: 
”Undvik att laga till, värma upp eller förvara sura livsmedel i kastruller, formar, dricksflaskor 
och andra kärl av aluminium utan skyddande beläggning” (Stålbyggnadsinstitutet AB, n.d).  En 
behandling av materialet är därför nödvändigt varpå rådfrågning med Mats Bejhem resulterade i 
valet av anodisering. Genom att öka det skyddande oxidskiktet ökar metallens motståndskraft 
mot korrosion och slitage samtidigt som den blir mer smutsavisande.  För att säkerställa 
tillräckligt oxidskydd används en skikttjocklek på 20µm, vilket rekommenderas för hård 
påkänning av kemisk påverkan inomhus (SAPA group AB, n.d). Med anodiseringen möjliggörs 
enkel infärgning av komponenter, något som var önskvärt av estetiska skäl. 
 
4.3.3 ABS-plast 
Den specialformade bygeln är gjord i ABS-plast. Detta kommer främst av att formen begränsar 
tillverkningsmetoden till formsprutning. Anna Hedlund Åström anser då att denna plast är den av 
termoplasterna bäst lämpad på grund av dess höga hållfasthet. ABS-plast används även mycket i 
livsmedelsindustrin idag bl.a. hushållsredskap och matlådor tillverkas i detta material (Åhrberg, 
A., 2010). 
 
4.4 Hållfasthet 
Eftersom snacksvagnen är menad att användas dagligen av SF Bios personal krävs det att den 
klarar vissa belastningar. Vid användning kan det hända att människor lutar sig på vagnen eller 
stöter till den något som vagnen därför måste tåla. I följande kapitel presenteras några av de 
beräkningar som gjorts för att testa snacksvagnens hållfasthet. Eftersom de flesta komponenter är 
gjorda i relativt hållfasta material i okomplicerade former har det antagits att vagnens utformning 
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borde klara väntade belastningarna. Beräkningarna baseras därför på redan valda dimensioner 
och fungerar främst som en kontroll. De avsnittshänvisningar som görs i detta kapitel avser 
avsnitten i bilaga 7 ”Hållfasthetsberäkningar” om annat ej angivits. 
 
Snacksvagnen kommer vid användning troligtvis inte bara belastas av lådornas och snacksens 
tyngd. För att säkerställa att vagnen håller har den därför dimensionerats för att en människa ska 
kunna luta sig på och eventuellt stöta till konstruktionen. Primärt utfördes en beräkning på hur 
stor belastning benen i underredet klarar av eftersom dessa är huvudkomponenter i den bärande 
konstruktionen. Dessa beräkningar, se avsnitt 1, visade att varje ben klarar av en kraft på 
29 000N Kraften är mer än tillräckligt hög för att en människa skall kunna arbeta vid bordet utan 
problem. Hjulen som har tänkt användas i konstruktionen är dimensionerade för att, enligt 
tillverkare, klara belastning på 50 kg vardera. Detta leder därför till att hjulen blir 
dimensionerande för hur hög belastning hela konstruktionen kommer att klara av, tillsammans 
klarar benen av en kraft på cirka 20 N vilket ligger långt över de funktionskrav som ställts i 
kravspecifikationen, se bilaga 4. 
 
Om vagnen står med låsta hjul i fast läge, med antagandet att glidning eller rullning ej uppstår, 
finns det en risk för att den kommer att välta vid hög belastning från sidan. Vagnen måste 
således vara utformad så att en människa ska kunna stöta till eller luta sig på vagnen utan att den 
välter. För att kontrollera detta beräknades hur stor kraft som kan läggas på vagnen i arbetshöjd 
(1 meter) innan det ena hjulparet lättar från marken. Detta resulterade i en kraft på 43,2 N, se 
avsnitt 2 i bilaga 7 ”Hållfasthetsberäkningar”. 
 
Beräkningar gjordes även på bordets skenor, eftersom brickor och snacks belastar dessa vid 
användning kontrollerades i vilken utsträckning dessa böjs ned vid normal belastning. Resultatet 
blev en total utböjning på 0,01 mm vilket anses som väldigt lite - skenorna klarar av belastningen 
utan problem, se avsnitt 3 i tidigare nämnd bilaga. 
 
Något som länge diskuterades var utformningen av skenorna på vilka brickorna kommer att glida 
vid nedskakning av chips. Innan mer avancerade lösningar uteslöts gjordes därför en beräkning 
på den enklaste lösningen för att se om denna var tillräcklig. Det som utreddes var vilken kraft 
som krävs för att skaka brickorna fyllda med snacks då skenorna utgjordes av rostfritt stål 
respektive aluminium. Denna beräknades till 3.16 N, se avsnitt 4 i bilaga 7. Detta anses som 
tillräckligt lågt motstånd varför inga hjul eller liknande behöver användas på skenorna för att få 
brickorna att glida smidigare. 
 
 
4.5 Tillverkning och kostnadsanalys 
Produkten består av både standardkomponenter samt delar som kräver egen tillverkning. Vagnen 
är avsedd för SF och då det idag finns 46 biografer i Sverige (Malmén, 2014) beräknas den första 
nollserien bestå av 40 vagnar.  Detta med anledning av att inte alla biografer kommer ha 
möjlighet att implementera denna lösning på grund av t.ex. platsbrist. Antalet brickor beräknas 
uppgå till 250 med antagandet att varje biograf fyller minst ett värmeskåp med snacks. Detta 
antagande baseras på de studiebesök som gjordes under informationssökningen, se bilaga 2 
”Studiebesök”.  
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4.5.1 Standardkomponenter 
För att hålla ned kostanden på slutprodukten har standardkomponenter applicerats i så stor 
uträckning som möjligt. Utformingen har därför anpassats till att vara kompatibel med 
komponenter som kan köpas in färdiga. Ett flertal leverantörer kontaktades och jämfördes, 
resultatet av detta redovisas nedan. 
 
Vagnens hjul är av två olika sorter där framhjulen är pivoterande och bromsbara medan 
bakhjulen är fixa. De är tillverkade i polypropylen och utrustade med en rektangulär fästplatta 
som underlättar monteringen i konstruktionens botten. Dessa köps in från Hjulex AB och är 
dimensionerade att klara av 50 kg vardera (Hjulex, 2014). Konstruktionens ben är gjorda av 
anodiserade aluminiumprofiler från Sapa (SAPA Group AB, 2014), se figur 25. Skruvar och 
muttrar i rostritt stål köps in från ELFA Distrelec. För en mer ingående inköpslista se tabell 4 
nedan: 

 
 

Figur 25: Snacksvagnens ben är gjorda av profiler från SAPA Group AB. 
 

Komponent Återförsäljare Artikelnummer Styckpris Antal per 
vagn 

Pris per 
vagn 

Hjul, fram Hjulex AB 763401 69,50 2 123,60 
Hjul, bak Hjulex AB 763402 30,50 2 60,60 
Ben Sapa Profiler AB 910-69566-10 57,7 kr/m 2,90 m 167,30 
Skruv, ben ELFA Distrelec BN 3803 

M6X30MM 
 

2,65 16 42,40 

Skruv, hjul ELFA Distrelec BN 56 
M8X20MM 
 

1,38 16 22,10 

Mutter, hjul ELFA Distrelec 98508 
 

0,52 16 8,30 

Skruv, skenor ELFA Distrelec BN 3803 
M3X16MM 
 

0,68 8 5,40 

Gummilist Kuntze & Co AB 511-0100 
 

12,80 kr/m 1,8 m 23 

Totalt pris     452,70 
 

Tabell 4: Inköpslista, priserna baseras på kostader vid tillverkning av nollserie. 
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4.5.2 Tillverkning av komponenter 
För att möjliggöra de funktioner vagnen erbjuder krävs att vissa av de ingående delarna 
egentillverkas. De flesta mått är beroende av hyllplanen i värmeskåpen och därför svåra att 
kompromissa med. För att beräkna kostnaden av dessa delar analyserades komponenterna i CES 
Edupack med hjälp av Process Universe (Granata Design, 2013). En sammanställning av 
tillverkningsmetod och kostnader för samtliga delar kan avläsas i tabell 5 nedan: 
 
Komponent Tillverkningsmetod Styckpris Antal per vagn Pris per vagn 
Bygel Formsprutning 300 2 600 
Brickor Bockning, stansning 200 2 400 
Låda för spill Bockning 350 1 350 
Bord Bockning, Stansning 2000 1 2000 
Undre skenor Bockning 200 2 400 
Ej bearbetade 
komponenter 

- 40,75 kr/kg 1,947 kg 79,30 

Totalt pris    3 829,30 
 

Tabell 5: Tillverkningskostnader priserna baseras på kostader vid tillverkning av nollserie. 
 
En av de mest unika delarna i konstruktionen är den nedfällbara bygeln som kopplar samman 
brickorna. Bygelns speciella form begränsar tillverkningsmetoderna avsevärt och enligt Anna 
Hedlund Åström är formsprutning det bästa alternativet (Hedlund Åström, A., 2014). Genom 
CES Edupack genererades en grafer ur vilken styckkostnaden för tillverkning av 250 stycken 
byglar kunde avläsas, se figur 26 nedan: 
 

 
 

Figur 26: Tillverkningskostnad för formsprutning av bygel. 
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Brickor, lådan under bordet samt handtaget tillverkas i 2 mm aluminium, metallens duktilitet gör 
den lätt att forma (Sapa Group AB, n.d.). Dessa komponenter skärs ut för att sedan bockas. 
Genom att tillverka dessa i hela stycken undviks skarvar där salt och fett lätt fastnar, på så sätt 
fås en mer lättrengjord och hygienisk konstruktion. I brickorna avsedda för värmeskåpen stansas 
hålen i botten ut innan bockningen. Vid avläsning av grafen för dessa, se figur 1, bilaga 8 
”Tillverkningskostnad”, behöver därför kostnaden dubbleras på grund av de två olika 
processerna.  
 
Delarna av rostfritt stål stansas och bockas på samma sätt som brickorna, då detta material kräver 
mer energi att forma blir dock tillverkningskostanden något högre, se figur 2 och 3 i bilaga 8 
”Tillverkningskostnad”. Bordets kanter sammanfogas med svetsfogar som sluter konstruktionen 
och minskar spill. Även detaljer som de övre skenorna och faserna på bordet svetsas fast i bordet 
för att få en så sluten konstruktion som möjligt. Dessa delar utgör, tillsammans med 
bottenplattan, kategorin ej bearbetade komponenter i tabell 5. Då dessa komponenter inte kräver 
lika avancerade tillverkningsmetoder som resten av konstruktionen blir priset för dem avsevärt 
lägre. Dock har inget exakt pris på dessa genererats; priset i tabellen avser endast 
materialkostnaden och kommer troligtvis öka i och med utskärning/klippning av materialet. 
Ytterligare prisökning kan väntas av den anodisering som ska ske av brickor samt låda.   
 
Den totala tillverkningskostnaden för snacksvagnen uppgår, enligt ovanstående antaganden, till 
4 282 kronor. 
 
4.6 Montering 
För att underlätta paketering är konstruktionen uppdelad i ett flertal komponenter som monteras 
på plats av inköparen. För en tydligare bild av hur konstruktionen monteras se sprängskiss i 
ritning 3 i, bilaga 6 ”Ritningar”. Benprofilernas speciella utformning underlättar moteringen då 
dessa lätt kan skruvas fast direkt med M6 skruvar i bottenplatta och bord, se figur 27. De undre 
skenorna skruvas även de fast i aluminiumprofilerna. Utformningen på hjulens fästplatta 
underlättar monteringen av dessa vilka skruvas i och fästs med hjälp av ett mutterförband.  
 
Vad gäller den övre delen av vagnen är det önskvärt med en så sluten konstruktion som möjligt 
då denna del kommer vara i störst kontakt med livsmedel. Genom att svetsa fast delar som 
handtag, skenor och faser undviks onödiga skrymslen där salt och fett kan fastna. De olika 
komponenterna illustreras i sprängskiss i ritning 4, bilaga 6 ”Ritningar”. 
 

 
Figur 27: Infästning av ben. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
Det största problemet med snackshantering på SF Bio idag är att det blir mycket spill och kross 
under hanteringen, som dessutom tar onödigt lång tid. Kedjan med att hälla upp snacks 
innehåller många steg vilka enkelt skulle kunna reduceras. Snacksvagnen utgör en bra och enkel 
lösning på allt detta. I och med att biograferna runt om i Sverige har mycket olika storlekar är 
vagnen en bra anpassningsbar men samtidigt standardiserad lösning. Är det fråga om en liten 
biograf med hög omsättning kanske en vagn men med lite fler brickor behövs. På en stor biograf 
med många salonger kanske både fler vagnar och brickor behövs. I och med att lösningen 
dessutom är mobil kan den flyttas runt när andra arbetsuppgifter skall utföras behöver den 
således inte vara i vägen. Allt detta gör snacksvagnen till en lösning som i teorin skulle fungera 
på biografer i alla storlekar med olika förutsättningar.  
 
För att säkerställa att lösningen fungerar i praktiken bör en funktionsmodell i reell skala tas fram 
för att sedan testas på några av biograferna. På grund av begränsad tid och ekonomi är detta 
något som prioriterats bort i detta projekt. En sådan prototyp skulle tillåta närmare studier av 
vagnen i den tänkta miljön Eventuella brister skulle lätt kunna identifieras och åtgärder mot 
dessa skulle kunna vidtas innan produktion i större skala startas. Eftersom konceptet bygger på 
en helt ny lösning där hela brickor placeras i värmeskåpen behöver personalen utbildas i vilken 
ordning bägare tas ur skåpet. För att konceptet ska fungera krävs att brickorna töms en i taget så 
att de enkelt kan bytas ut.  

Vad gäller att reducera spill och kross har den nya snacksvagnen många fördelar jämfört med 
tidigare arbetsprocesser. Tidigare har man som skydd för spill i de flesta fall inte haft mer än ett 
bord under bägarna. Bägarna som är gjorda i tunn kartong är inte speciellt stabila och det är 
därför inte konstigt att det har genererat stora mängder kross och spill då dessa välter, särskilt 
eftersom personalen ofta jobbar under tidspress. Med snacksvagnen kommer kanterna på bordet 
att se till att snacksen leds ner i bägarna utan att ramla ner på golvet vilket kommer att minska 
både kross och spill drastiskt. Lådan som finns undertill kan till och med vara onödig, men det 
får senare tester av vagnen utvisa. 

Att bägarna hanteras i brickor förenklar flera steg i arbetsprocessen och bägarna blir lättare att 
hantera. Att fylla på arton bägare åt gången istället för en i taget reducerar arbetstiden drastiskt. 
Eftersom brickornas antal kanter enkelt kan justeras med hjälp av den specialdesignade bygeln 
fungerar brickan lika väl i värmeskåpen vid försäljning som vid förflyttning under påfyllningen 
utan att ha några lösa delar. 

Kostnaden av produkten har uppskattats till strax under 4 300 kronor för en vagn och 500 kronor 
för en bricka med bygel. Det är dock viktigt att ha i åtanke att dessa priser inte är exakta. På 
grund av projektets tidsram har vissa avgränsningar vad gäller prisuppskattning varit 
nödvändiga. Anodiseringen av aluminium är enbart inräknad för standardkomponenterna, även 
brickor och låda kräver denna behandling vilket kommer öka kostnaden.  Tillverkningskostnaden 
för delar som fas, skena och bottenplatta kommer öka då priset för dessa enbart uppskattats 
utifrån materialkostnaden. Även instansning av SF:s logga har försummats. Det pris som tagits 
fram ger en indikation på vad vagnen ungefärligt kommer kosta. Inräknat de kostander som, i 
rapporten, försummats antas dock priset inte överstiga den tidigare uppsatta 
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tillverkningskostnaden på max 5000 kronor, se bilaga 4 ”Kravspecifikation”. Det är viktigt att ha 
i åtanke att priset enbart avser tillverkningskostanden, det slutgiltiga försäljningspriset kommer 
påverkas av vissa monteringskostnader innan den når kunden. Priset är dock beräknat på en 
nollserie om 40 vagnar och 250 brickor och kommer förmodligen sjunka vid tillverkning och 
montering i större serier. Även felkällor som inexakt avläsning ur grafer bör tas hänsyn till. 

 
Slutsaten som kan dras av de hållfasthetsberäkningar som utförts är att vagnen i de flesta 
avseenden är överdimensionerad. Både ben och skenor klarar av mycket högre krafter än vad 
vagnen kommer utsättas för. Detta kan tyckas onödigt men beror på att konstruktionen delvis 
består av standardkomponenter. Till exempel fyller de profiler som utgör benen bra syfte ur både 
montering- och ekonomisynpunkt. Tunnare skenor var inte heller något alternativ då det skulle 
kunna medföra skaderisk i form av vassa kanter, varpå denna överdimensionering ur 
hållfasthetssynpunkt bedömdes motiverad.  
 
Det tydligaste förbättringsområdet som framgår i de beräkningar som gjorts är med vilken kraft 
vagnen kan vältas. Denna motsvarar i nuläget en kraft på 43,2 N och anses vara något låg. Då 
vagnen är utrustad med hjul kommer detta oftast inte utgöra ett problem eftersom den kommer 
att rulla iväg istället för att välta. I de lägen hjulen låses antas vagnen i de allra flesta fall vara 
placerad mot en vägg vilket hindrar vagnen från att välta. För att öka vagnens tålighet i detta 
avseende kan olika åtgärdet vidtas. Ett alternativ är att utrusta vagnen med någon typ av 
tippskydd i nederkant. Det är även viktigt att ha i åtanke att denna siffra är framtagen utifrån en 
statisk analys, för ett mer exakt värde bör denna kompletteras med en dynamisk analys också. I 
detta avseende skulle en förflyttning av konstruktionens masscentrum närmare botten ge större 
tröghet vid själva tippningen. 

Slutsatsen som kan dras av denna produktframtagningsprocess är att det till 
problemframställningen hittats en lösning. Snacksvagnen utgör ett enkelt och lättförståeligt 
system som kan användas under hela snackshanteringsprocessen - en enhetslösning för alla SF:s 
biografer. Tidigare då ”hemmagjorda” lösningar använts har upphällningskedjan inte varit fullt 
bestämd, vilket i sig kan skapa förvirring och tidsineffektivitet hos personalen som ska arbeta 
med snacksen. Konceptet är lätt att integrera på SF:s olika biografer och kommer därför att vara 
smidigt att införa som ny arbetsmetod. Snacksvagnen har många möjligheter till 
vidareutveckling för att bredda den aktuella marknaden. Resultatet är en produkt som kommer 
göra snacksen lättare att hantera, minska kross och spill samtidigt som den är flexibel och 
anpassningsbar. 
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6  UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 
Det finns en rad utvecklingsmöjligheter för snacksvagnen. Som exempel diskuterades det länge 
huruvida ett skydd (I snacksvagnens fall utgörandes av höga kanter som är fasade på toppen) för 
spillda snacks var nödvändigt på alla fyra kanter av bordet, i nuläget är detta istället helt öppet 
mot användaren. Efter studier av påfyllningen observerades den mängd snacks som spilldes vid 
skakning av bägarna. Efter att ha ställt detta mot den ergonomiska påverkan en vinklad kant 
skulle ha på grund av ökat arbetsdjup gjordes bedömningen att utesluta denna. En lösning som 
tar hand om spillda snacks mot användaren utan att kompromissa med de ergonomiska 
egenskaperna är därför ett tydligt utvecklingsområde. 
 
Att ha ett gemensamt system för popcorn och snacks vore enligt Stefan Malmén, en stor fördel 
för deras verksamhet. Precis som för snacksen finns det många brister i hanteringen av popcorn 
på biograferna. Att ha flera olika vagnar/ andra lösningar för dessa är mycket platskrävande 
varpå en vagn kompatibel med alla SF Bios bägare skulle vara det optimala. Då bägarna skiljer 
sig i storlek krävs därför någon form av omkonstruktion för att möjliggöra användning av 
vagnen även till dessa. Under projektets gång hade SF Bio även utvecklat en egen lösning på 
problemet vilket också var en typ av vagn, dock i något enklare utförande. Denna lösning var 
bara i projektstadiet och en första prototyp hade utvecklats. Att SF Bio också hade valt att ta 
fram en vagn ses som något positivt eftersom denna liknade det koncept som utvecklats i detta 
projekt. 
 
För att effektivisera utkörningen till värmeskåpen skulle en ny design på underredet av vagnen 
kunna tas fram. En möjlighet skulle vara att utrusta vagnen med fler skenor under bordet som 
skulle möjliggöra förvaring av påfyllda brickor. Genom att kunna skjuta in brickorna som redan 
fyllts på i flera nivåer under bordet skulle påfyllningen av värmeskåpen effektiviseras. Som 
nämnts i diskussionen skulle eventuellt den låda för spill som nu ryms i detta utrymme kunna tas 
bort, varpå ännu fler brickor skulle kunna förvaras och köras ut på samma gång.  
 
Eftersom snacksvagnen är framtagen för SF:s verksamhet och snacksbägare är de flesta mått 
optimerade för just detta ändamål, vilket begränsar användningsområdena. För att erhålla en mer 
kommersiell produkt vore det därför bra om brickor samt vagn fanns i fler storlekar. Dessa skulle 
då kunna kombineras enligt kundens önskemål. På så vis skulle vagnen bli mer anpassningsbar 
till verksamhetens storlek. För att ytterligare bredda den marknad för vilken vagnen är aktuell 
skulle även andra förändringar krävas. Designen är anpassad efter att vagnen används vid 
påfyllningen av snacks i värmeskåp. På andra platser där dessa tilltugg serveras används dock 
inte värmeskåp på samma sätt. På nöjesparker och sportevenemang skulle det till exempel vara 
praktiskt om bägarna kunde serveras direkt ur vagnen. Där snacks och popcorn säljs i mindre 
skala finns ofta behovet av mer mobil försäljning. Genom att hitta någon lösning för att fälla ned 
de trattformade kanterna på bordet skulle vagnen kunna rullas ut direkt till besökare för 
försäljning.   
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Den grafiska designen på produkten är även den anpassad efter SF som beställare och är därför 
något som skulle behöva anpassas till en större marknad. En neutralt färgad vagn skulle då vara 
standard samtidigt som företag skulle kunna beställa vagnar som följer deras egen grafiska 
profil. Som exempel på dessa förändringar har en designvariation tagits fram, se figur 28 nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 28: Färgvariation av snacksvagnen. 

 
 
 
 
 

 

 



 36 

7  REFERENSER 

Bejhem M., Universitetsadjunkt vid industriell produktion vid KTH, 2014,  
Materialval och tillverkningametoder, [intervju] 
Stockholm, 5 maj 2014 
 
Bohgard et.al. (red), 2010, Arbete och teknik på människans villkor, upplaga 2.1, 
Sverige: Prevent 
 
Christer Nyberg, n.d., Ryggpatient får betala läkares okunskap [online] 
Tillgänlig på: [http://www.dagensmedicin.se/debatt/ryggpatient-far-betala-lakares-okunskap/] 
[Använd 10 maj 2014] 
 
Granata Design, 2013,  
CES Edupack 2013 [programvara] 
 
Hedlund Åström A., Forskare vid institutionen för maskinkonstruktion vid KTH, 2014, 
Materialval och tillverkningametoder, [intervju] 
Stockholm, 28 april 2014 
 
Hjulex, 2014, GP 67 [online] 
Tillgänglig på:[http://hjulex.se/se/soek/showproduct/?search_art_nr=763401&search.x=0 
&search.y=0] 
Använd [10 april 2014] 
 
Livsmedelsverket, 20 mars 2014, Material i kontakt med livsmedel [online] 
Tillgänglig på: [http://www.slv.se/sv/grupp1/livsmedelsforetag/Lokaler-hantering-och-
hygien/Livsmedelsforpackningar/] 
[Använd 2 maj 2014] 
 
Livsmedelsverket, 28 juni 2013, Aluminium [online] 
Tillgänglig på:[ http://www.slv.se/grupp1/Risker-med-mat/Metaller/Aluminium/] 
Malmén, S., 2014 
 
Hotsnacksservering på SF:s biografer, nytt koncept feedback [intervju] 
Stockholm, 25 april 2014 
 
Nygren, B,. 2014. 
Hotsnacksservering på SF:s biografer [intervju] 
Stockolm, 7 februari 2014 
 
Profilgruppen, n.d., Anodisering skyddar och dekorerar [online] 
Tillgänglig på: [http://www.profilgruppen.se/tekniska-
fakta/ytbehandling/anodisering/#.U4HQEpQvW8B] 
[Använd 25 april 2014] 
 
Siemens Product lifecycle Management Software Inc, 2013,version ST5  
Solid Edge  
[programvara] 
 
 



 37 

 
SAPA group AB, n.d., Anodisering av aluminium [online] 
Tillgänglig på:[http://www.sapagroup.com/sv/sapa-profiler-ab/vi-
erbjuder/ytbehandling/anodisering/] 
[Använd 25 april 2014] 
 
SAPA group AB, 2014, Profiles in stock [Produktbroschyr] 
 
Stålbyggnadsinstitutet AB, n.d., Rostfritt stål [online] 
Tillgänglig på: [http://www.sbi.se/sok/sok_dokument.asp?dId=107] 
[Använd 25 april 2014] 
 
Sundlings Handels AB, n.d, A world of snacks [online] 
Tillgänglig på: [http://www.sundlings.se] 
[Använd 3 mars 2014] 
 
Sundström, B. (red.), (1998), Handbok och formelsamling i hållfasthetslära.  
Institutionen för hållfasthetslära, KTH. Stockholm. 
 
Åhrberg A., 2010, Guide över plastsymboler och återvinningsmärken [online] 
Tillgänglig på: [http://www.sund.nu/docs/artikel.asp?td=20120622&art=1230&tem=3] 
[Använd 8 maj 2014] 
 
 
 

http://www.sbi.se/sok/sok_dokument.asp?dId=107


 1 

BILAGA 1: INFORMATIONSSÖKNING 
 
Ett flertal studiebesök genomfördes för att få större inblick i hur personalen på SF upplever att 
 
Utdrag från HotSnacks hemsida (Hotsnacks, 2014): 
 
”Som ett självklart inslag i serveringar på biografer, bad- och idrottsanläggningar, nöjes- och 
djurparker samt ett gott tilltugg i baren eller på cafét. Det är mycket uppskattat för sin goda smak 
och krispighet samt för den goda lönsamheten och enkelheten att servera.  HotSnacks finns i två 
smaker, våra klassisker Bacon Classic och SourCream Country. HotSnacks tillverkas av KiMs 
A/S i Danmark som lägger största vikt på hygien, kvalitet och leveranssäkerhet. Det gör att vi 
tryggt kan leverera en produkt som både vi och Ni kommer att vara nöjda med. Bacon 
Classic levereras i kartonger om 150 portioner och SourCream Country 167 portioner.” Snacksen 
finns att se i figur 1 nedan: 
 

 
   

Figur 1: HotSnacks finns i två smaker. 
 
”Värmeskåpen är av egen design och konstruktion och är CE märkta. 
Värmen är anpassat enbart för HotSnacks och optimerat för längsta möjliga hållbarhet och bästa 
smak. Konstruktionen är av rostfri stålplåt, härdat glas och aluminium. De stora glasytorna och 
den diskreta belysningen exponerar snacksen på ett mycket tydligt och aptitligt sätt. Rutorna är  
lätta att ta ur för snabb rengöring av skåpet. 
 
Värmeskåpen har måtten 
Bredd x Djup x Höjd: 30 x 40 x 35/50cm. 
Dubbelskåpet 
Bredd x Djup x Höjd: 40 x 30 x70cm. 
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Olika höjder på skåpen gör det möjligt att anpassa storleken efter serveringsutrymmet. Total 
effekt inkl. glödlampa är bara 65W, d v s en mycket låg elförbrukning och ett minimum av 
spillvärme som hamnar i lokalen. Glödlampan är en lågenergi lampa på endast 5W med lilla 
sockeln (E14) Skåpet levereras komplett med skopa och prisskylt.” Ett av de mindre 
värmeskåpen visas i figur 2 nedan: 

 
Figur 3: HotSnacks levererar även mindre värmeskåp. 
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BILAGA 2: STUDIEBESÖK 
 
Ett flertal studiebesök genomfördes för att få större inblick i hur personalen på SF upplever att 
hanteringen av varma chips går till. Dessa studiebesök gjordes som förstudie eftersom kontakt 
med Stefan Malmén på SF Bio inte kunde upprättas i detta tidiga skede av projektet. 
Studiebesöken gjordes på SF Saga, Sergel, Söder och Heron City. Dessa studiebesök syftade till 
att se hur personalen som jobbar dagligen med snackshantering uppfattar problemet: 
 
1. Studiebesök Saga 
 
Studiebesök på biografen SF Saga tisdagen den 11 februari 2014 klockan 14.00. Intervju med 
skiftledaren – en kvinna i 50 årsåldern. 
 
1.1 Observation  
Vid första anblick är snacks- och biljettförsäljningsdisken inte speciellt stor, den har fyra kassor 
varav en är öppen. Två personer jobbar med försäljning för tillfället. Två värmeskåp finns varav 
ett som ser ut att vara specialdesignat för HotSnacks. Ett tiotal besökare finns under hela 
intervjun i foajén.  
 
1.2 Intervju 

- Hej! Berätta hur ni gör med snacksen från det att de kommer levererade till er tills 
det att de står i hyllan? 

- Vi har det här skåpet som vi använder se figur 1. Man tar påsarna med chips från en låda 
som man har ställt här på bänken framför och tömmer i behållarna. Vi har en för 
sourcream och en för baconsmak. Vi fyller alltså på alla snacks här framme vid disken 
och jobbar inte bakom den som man gör på många andra större salonger. Sedan kan man 
använda någon av skoporna och så fyller man bara på när det behövs. 

- Vad tycker du om påsarna, är de besvärliga? 
- Jag ser inget problem med storleken på påsar. Tidigare kom chipsen i en enda stor påse, 

motsvarande 30 av dagens påsar, och det var krångligt för en hel påse gick inte ner i 
värmeskåpet.  

- Hur gör ni med kartongerna? 
- De viker vi innan vi häller upp chipsen. Man viker kanske tjugo bägare när man står i 

kassan och sen fyller man på när man har tid. 
- Skoporna som du berättade om tidigare att ni använder vid påfyllning av bägarna, 

hur fungerar dem? 
- Vi har några olika skopor som vi använder, se figur 2. Själv gillar jag den här bäst se 

figur 3. Den här i aluminium blir varm så man har tejpat på den för att kunna hålla i den. 
Förut hade vi en annan skopa Skopan som var mycket stor och då gick det åt en skopa till 
en bägare men den var otymplig och klumpig. Det är lättare att ha en liten skopa som 
man måste ta flera tag med för att fylla en bägare.  
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- Är det stressigt hela processen med snackshantering? Blir det mycket spill och 
kross? 

- Jag tycker egentligen att det inte är något problem.  Vi fyller hela skåpet innan en 
föreställning, då fyller vi på det som saknas av 72 lådor i det här specialskåpet. Sedan har 
vi fem hyllor i det ”vanliga” värmeskåpet som vi brukarfylla på. Men vi säljer nog inte 
mer än 40 snacks på en föreställning, vi är inte en så stor biograf. Det viktigaste är att se 
till att skåpen är fulla innan en föreställning. Det brukar inte bli så mycket spill alls. Det 
handlar om att veta hur man ska göra. Det blir inte heller så mycket kross. Det blir lite 
”mjöligt” i botten på lådan, se figur x, men det blir i princip inga halva snacks. Men jag 
tror att spill och kross är så lite idag att det är svårt att minimera det ytterligare. 

- Kan vi få ta tid när du fyller på några bägare? 
- Självklart kan ni väl få det. 
 
Tiden för påfyllning av tre bägare mäts, hon tar ungefär tre-fyra skopor per bägare. Processen 
tar 36 sekunder.   
 
- Hur lång tid tar det för snacksen att värmas upp i skåpet? 
- Det tar ca 30 minuter att värma upp snacksen, så vi ser alltid på att fylla på skåpen i god 

tid innan föreställningarna börjar. 
- Har du några förslag på något som skulle kunna förändras eller förenklas i 

hanteringsprocessen av HotSnacks? 
- Jag har inga direkta ändringsförslag, jag tycker att det fungerar bra som vi har det idag. 

Men vi är ju en liten biograf och jag har jobbat på till exempel Heron city någon gång 
och där var det mycket större och stressigare. Men det handlar mest om att få in en bra 
rutin, då går det bra. Framförhållning är A och O. Man måste fylla på hela tiden.  

- Hur gör ni för att hålla utrustningen ren? 
- Det är så enkelt som att vi diskar av dem i vatten här i diskhon. 
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Figur 1 : Värmeskåp för snacks på SF Saga. 

 

 
Figur 2 : Skopor som används vid upphällning på SF Saga. 
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Figur 3, kross i botten av påfyllnadskärl. 

 
2. Studiebesök SF Sergel 
 
Studiebesök på biografen Filmstaden Sergel tisdagen den 11 februari 2014 klockan 14.30. 
Intervju med skiftledaren – en man i 30 årsåldern. 
 
2.1 Observation 
På filmstaden Sergel finns många kassor och vid tillfället för besöket jobbade ca 5 personer på 
övervåningen i kassorna. På nedervåningen finns även ett antal ”biomater” där biobiljetter kan 
hämtas ut. Det ser ut att vara bra ordning vid disken och runt den. 
 
2.2 Intervju 

- Hej! Berätta hur ni gör med snacksen från det att de kommer levererade till er tills 
det att de står i hyllan? 

- Snacksen kommer i stora kartonger fyllda med plastpåsar. Vi viker upp bägarna vid ett 
annat tillfälle än då vi fyller på snacksen. Snacksen fyller vi på i ett rum bakom disken. 
Vi lastar upp bägare i en back. Där ryms 15 bägare som radas upp. Sedan häller vi 
chipsen direkt ner i bägarna så att de fylls. Sedan får man ta tag i och skaka bägarna var 
för sig så att snacksen åker ner och komprimeras i bägaren. Sedan fyller vi på mer för att 
uppnå intrycket av en välfylld bägare. 
 

- Hur gör ni med bägarna mer exakt, ni säger att ni inte viker dem i samband med 
upphällningen? 

- Det stämmer. Vi viker upp bägarna i foajén. Vi viker ungefär 300 bägare åt gången. Det 
tar ungefär en kvart om man är snabb och har rutin. 
 

- Vad tycker du om de stora snackspåsarna som fanns förut? (en påse per kartong) 
- De tycker jag inte var bra. Det är bättre med små påsar, det går lättare att hantera. 
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- Vad tycker du om arbetsprocessen med påfyllning av snacks? Blir det mycket spill 

och kross? 
- Jag tycker att det tar ganska lång tid. Det är många moment helt enkelt. Men det är ändå 

inte så stressigt, vid full bemanning hinner man med snackhanteringen utan problem. Och 
ja, det blir en del spill och kross. Men jag vet inte vad man ska göra åt det. 
 

- Hur många snacksbägare får det plats på en hylla i era värmeskåp?  
- Det får plats 18 snacksbägare på en hylla och det är olika hur många hyllplan det finns i 

skåpen. De är inte alltid helt fyllda. 
 

- Vilket ser du som det största problemet med snackshanteringen idag? 
- Det största problemet med de varma chipsen är allt skräp, att så många chips tappas. Man 

vill ju gärna ge kunden en rågad bägare men med det kommer också mycket spill. 
Speciellt i salongerna och vid kassorna. Samtidigt kanske kunderna är mer oförsiktiga 
hos oss än hemma och de tänker att det inte gör något om de spiller. Dessutom tycker jag 
hanteringen över lag tar ganska lång tid, det är många moment. Att hämta upp 
chipskartongerna från källaren är också jobbigt. Vi skulle behöva ett större lager. 

- Tack så mycket, slutligen, har du tänkt på något verktyg eller någon lösning som 
skulle kunna förenkla processen? 

- Nej, inte direkt. Jag tror att om det ska komma något nytt skulle det kosta alldeles för 
mycket pengar. Det fungerar ju ändå som vi har det idag. Men nu måste jag tyvärr 
springa… 
 
 

3. Studiebesök SF Söder  
 
Studiebesök på biografen Filmstaden Söder tisdagen den 11 februari 2014 klockan 15.30. 
Intervju med kvinna i 25 årsåldern, ansvarig för försäljning. 
 
3.1 Observation 
Vid besökstillfället var det lugnt i biofoajén. Det fanns tre kassor vid vilka två personer arbetade. 
Personalen hade gott om tid att svara på våra frågor till följd av lågt besökarantal. Ordningen 
bakom disken var bra. 
 
3.2 Intervju 
 

- Hej! Berätta hur ni gör med snacksen från det att de kommer levererade till er tills 
det att de står i hyllan? 

- Vi arbetar med vårt snacks här bakom värmeskåpen i ett rum bakom. Det finns ett litet 
arbetsbord där vi fyller på snacksen. Vi har en back där det får plats ungefär 15 bägare. 
Vi hämtar en kartong med chipspåsar från lagret och sen öppnar vi bara påsarna och 
fyller på alla kartonger på samma gång. Men innan man ställer in dem i värmeskåpet 
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måste man skaka kartongerna lite för att fylla på mer chips. Annars faller innehållet ihop 
efter ett tag och bägaren ser halvtom ut vilket inte är så roligt för kunderna. 
 

- Hur gör ni med bägarna då? 
- Vi viker dem färdigt när vi står i kassan och när man samlat en trave går vi bak med dem 

för att sedan fylla dem när det behövs. Vi gör samma sak med bägarna för popcorn. 
 

- Hur ofta behöver ni fylla på snacks? Fyller ni på hela skåpen på samma gång? 
- Nej, vi fyller inte på hela skåpen på samma gång, vi fyller på eftersom när vi se att det 

börjar på att ta slut. Annars ser vi till att skåpen är relativt välfyllda innan 
föreställningarna startar. Det ryms 18 bägare på varje hyllplan men vi är en så pass liten 
biograf att vi inte alltid har helt fulla hyllor, då kan chipsen få stå för länge innan de säljs 
och äts. Vi vill ju att kunderna ska få så färska snacks som möjligt. 
 

- Hur lång tid tror du att det tar att fylla på ett helt skåp? 
- Svårt att säga men kanske 30 minuter med alla steg. 

 
- Hur ser du på uppgiften att fylla på snacks? Är det besvärligt? 
- Nej, det känns inte som en superjobbig uppgift. Det är helt okej faktiskt. 

 
- Ser du något sätt man skulle kunna förenkla kedjan med påfyllnad av snacks på? 
- Jag har tänkt på det en del men vet inte riktigt om jag ser någon lösning direkt. Kanske 

man skulle kunna automatisera upphällningskedjan? Man skulle kunna ha en maskin som 
häller upp chipsen i färdigvikta bägare? För att hela processen ska bli enklare tror jag att 
det behövs en större omkonstruktion istället för bara ett litet verktyg. 

- Hur stort område använder ni idag när ni fyller på chipsen? 
- Ja, vi gör det ju i ett rum här bakom disken. Hela rummet är kanske 2*10 meter. 

 
4. Heron city 
 
Studiebesök på Heron city tisdagen den 25 februari klockan 14.30 . Intervju med skiftledaren- en 
kvinna i 20 årsåldern, även andra ur personalen var intresserade och hjälpte till at svara på 
frågorna. 
 
4.1 Observation 
Disken för försäljning är väldigt stor men arbetsutrymmet bakom den är smalt. Ca 5-7 kassor. 
Mycket personal. Det finns en popcornmaskin innanför kassorna. HotSnacks och popcorn i 
välfyllda värmeskåp. På golvet ligger mycket spillt - främst popcorn. Halva golvytan täcks. 
 
4.2 Intervju 

- Hej! Berätta hur ni gör med snacksen från det att de kommer levererade till er tills 
det att de står i hyllan? 

- Med snacksen arbetar vi alltid bakom disken. Förpackningarna viker vi ibland bakom 
kassan. Snacksen kommer levererade i genomskinliga chipspåsar som vi öppnar för hand 
och sedan fyller vi på bägarna. Vi viker upp bägarna och placerar på ett hyllplan på den 
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här vagnen (Visar vagn med ca 5 hyllplan, högre än 1.5 meter). Sedan tar vi bara påsarna 
med snacks och häller ner dem. Efter det drar vi ut antingen hela vagnen eller bara en 
bricka, det som behövs.  
 

- Hur gör ni för att se till att bägarna är så välfyllda? 
- Det är det som är det jobbiga. Att man måste skaka och pressa ner snacksen och sedan 

fylla på mer igen för att det ska se överfullt ut. 
 

- Problemframställningen vi har fått att arbeta utifrån går ut på att vid påfyllning av 
snacks blir det mycket spill och kross samt att det är tidskrävande, hur tycker ni att 
det stämmer? 

- Ja, det är sant. Tyvärr blir det mycket spill och kross främst eftersom vi jobbar under 
tidspress. Mycket spills vid påfyllning men även då man tar ut de överfyllda bägarna från 
skåpen för att ge till kunden. Vi försöker sopa sporadiskt men vissa kvällar är helagolvet 
fyllt av snacks, och främst popcorn. Effektivitet går före precision tyvärr när det kommer 
till påfyllning av snacks. Och ja, det tar ganska lång tid, men man får se till att planera 
och fylla på under raster och så. 
 

- Vad tar mest tid? 
- Allt. Det är hela kedjan som tar lång tid. Att det är många små moment: vika upp 

bägarna, ställa dem på brickan, fylla på, skaka bägarna, fylla på mer, ordna om i skåpen 
så att de äldsta säljs först, fylla på skåpen… 

 
- Vad tycker du är det ”jobbigaste” i hela kedjan vad gäller påfyllning av snacksen? 
- Jag tycker att det jobbigaste är att skaka kartongen för att få ner snacksen, man vill ju ge 

så mycket som det går. När man skakar ner chipsen måste man göra det kartong för 
kartong för att det blir mycket luft mellan chipsen som tar mycket plats. 

 
- Är det stressigt ibland? Tycker ni att det tar mycket tid? 
- Inte vanliga dagar, bara under jul- och sportlov.  Idag räknar vi med att ha ca 9000 

besökare för att det är sportlov. Ett helt skåp kan ta slut på ca 10 min vid hög ruljangs och 
då gäller det att vara förberedd. Det är också stressigt om någon är sjuk eller borta. 

 
- Hur lång tid måste chipsen stå i ett värmeskåp för att bli varma nog för att säljas? 
- Chipsen måste egentligen stå i skåpet ca 35 minuter innan de säljs för att alla ska hålla 

värmen ett tag. Vi slår igång värmeskåpen 30 minuter innan de första gästerna för dagen 
antas komma och då fylls de upp direkt. Sedan fylls de på sporadiskt men jag tror att 
ibland står chipsen bara där inne i tio minuter innan de säljs vilket gör att de blir varma, 
men inte så länge. 

 
- Hur lång tid tror du att det tar från att börja fylla tills man ha fyllt ett skåp?  
- Alla moment 20-25 + 5-10 minuter kanske beroende på hur mycket folk det är. Men skåp 

fylls sällan på från början tills det är fullt utan lite i taget hela tiden. Då är det jobbiga att 
placera om bägarna i skåpet. 
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- Har du några egna idéer vad gäller att underlätta för snackspåfyllning i framtiden? 
- Nej inte direkt. Jag tror mest att det behövs mer personal. Annars kanske något som gör 

det lättare att inte spilla eller något som skakar ner chipsen så att bägarna alltid är 
påfyllda. 
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BILAGA 3: TEST AV TÄTPACKNING AV SNACKS 
 
Ett antal tester utfördes för att analysera vilken metod som var effektivast för att packa snacksen 
tätare i bägarna, resultatet redovisas i tabell 1 nedan:  
 

Teknik Tid (s) Antal spillda snacks 
Bacon Sourcream Bacon Sour Cream 

Horisontell rörelse 
Försök 1 

6,3 7,1 2 5 

Horisontell rörelse 
Försök 2 

3,4 3,8 0 2 

Horisontell rörelse 
Försök 3 

4,5 6,3 1 2 

Vertikal rörelse 
Försök 1 

3 3 0 0 

Vertikal rörelse 
Försök 2 

3,5 3,5 0 1 

Vertikal rörelse 
Försök 3 

4,4 4,6 2 2 

Tryck på bägare 
Försök 1 

4 6 0 1 

Tryck på bägare 
Försök 2 

2,5 5,2 1 0 

Tryck på bägare 
Försök 3 

4,3 3,1 0 3 

Skjuvning av bägare 
Försök 1 

2,8 3,4 0 2 

Skjuvning av bägare 
Försök 2 

2,2 2 0 0 

Skjuvning av bägare 
Försök 3 

2,7 3,4 0 1 

Skakning av bägare  
Försök 1 

2,45 4,24 8 7 

 
Tabell 1: Resultat av test. 
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BILAGA 4: KRAVSPECIFIKATION 
 

Kravspecifikation 
Snackshantering på SF:s biografer 

Kandidatexamensarbete VT 2014 
Version 2.0 giltig från och med den 19 maj 2014 

 
Bakgrund  
SF Bio är idag Sveriges största biografkedja med 46 biografer runt om i landet. Varje år säljs 
över 1,5 miljoner liter varma chips (snacks) på SF:s salonger. Snacksen kommer till SF:s 
biografer i stora kartonger där snacksen ligger förpackade i plastpåsar. Idag finns inget 
standardiserat system för hur hanteringen av snacksen går till innan de säljs uppvärmda och 
färdigförpackade till kunden. Hanteringen av snacks tar därför lång tid samt innebär mycket spill 
och kross. Ett system för hanteringen av snacks är därför nödvändigt att införa. En 
specialdesignad vagn med plats för brickor som är kompatibla med SF:s värmeskåp skulle därför 
förenkla hela hanteringskedjan och spara både tid och pengar för SF och dess leverantörer.  
 
Mål  
Utveckla ett koncept för förenklad hantering av snacks på SF:s biografer. Konceptet ska minska 
spill, kross och ska effektivisera hela snackshanteringsprocessen. 
 
Tidsram  
Projektet pågår från 2014-01-20 till 2014-05-27. Projektet avslutas med muntlig redovisning 
samt inlämning av rapport. En modell av det utvecklade konceptet skall även ställas ut på 
KEXPO 2014. 
 
Funktionella kriterier  
Krav  
Brickorna ska klara av temperaturer upp till minst 50 grader. 
Brickorna ska kunna förvaras i både snacksvagnen och i ett värmeskåp. 
Snacksvagnen ska ha en arbetshöjd på en meter. 
Snacksvagnen ska vara mobil. 
Snacksvagnen och brickorna ska vara tillverkade i material som klarar krav för 
livsmedelshantering enligt livsmedelsverket. 
Snacksvagnen och brickorna ska vara tillverkade i material som tillåter rengöring med diskmedel 
och vatten. 
Snacksvagnen och brickorna ska vara kompatibla med SF:s snacksbägare. 
Snacksvagnen ska innehålla anordning för att motverka spill av snacks. 
Snacksvagnen och brickorna ska möjliggöra påfyllning av flera bägare samtidigt. 
Snacksvagnen ska erbjuda system för tätpackning av snacks i bägare. 
Snacksvagnen ska klara belastningar ovanifrån motsvarande 1000 Newton. 
Brickorna ska vara kompatibla med SF Bios bägare för snacks. 
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Önskemål 
 
Snacksvagnen bör ha hjul. 
Snacksvagnen bör kunna fixeras vid påfyllning av chips. 
Snacksvagnen och brickorna bör vara kompatibla med SF:s popcornbägare. 
Snacksvagnen bör ha anordning för att samla upp spillda snacks. 
Snacksvagnen bör erbjuda förvaringsmöjligheter för snackskartonger. 
Lösningen med brickor och snacksvagnar bör vara anpassningsbar till biografer i olika storlekar. 
Brickorna bör ha ett varierbart antal kanter. 
 
Externa kriterier  
Krav  
Snacksvagnens utformning ska följa SF:s grafiska profil. 
Snacksvagnen och brickorna ska vara utformade för att minimera skaderisk.  
 
Önskemål  
Snacksvagnen och brickan bör ha enkla former som underlättar rengöring. 
Snacksvagnen bör vara lätt att reparera genom att komponenterna monteras lättåtkomligt.  
Snacksvagnen bör ha ett formspråk som tydliggör hur den används. 
Snacksvagnen bör ha ett handtag. 
 
Begränsande kriterier  
Krav  
Snacksvagnen ska väga max 15 kg. 
Snacksvagnen ska kunna hantera minst 18 bägare (1 hyllplan) på samma gång. 
En olastad bricka ska väga max 1 kg. 
Snacksvagnen ska maximalt ta upp en kvadratmeters golvyta. 
 
Önskemål  
Snacksvagnen bör ha ett maximalt tillverkningspris på maximalt 5000 kr. 
En bricka bör maximalt kosta 500 kr. 
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BILAGA 5: SKALMODELL 
 
Ett av målen med det nyutvecklade konceptet av en snacksvagn med tillhörande brickor var att 
en modell av den skulle ställas ut på utställningen KEXPO 2014. Därför tillverkades en 
skalmodell i skala 1:4. Den lilla storleken valdes för att lätt kunna visa upp den på mässan, samt 
för att minimera materialkostnaderna utan att kompromissa med modellens utförande. Till följd 
av modellens lilla storlek gjordes vissa förenklingar. Exempelvis behölls väggtjockleken på 1 
mm aluminiumplåt, och blev därför något överdimensionerad. 
 
Skalmodellen skapades i elevverkstaden samt i ”Da Vinci” vid institutionen för 
maskinkonstruktion vid KTH. Modellen tillverkades till största del i 1 mm aluminiumplåt som 
vattenskars och sedan bockades och i visas fall färgades. Benen skars ut ur tjock aluminiumplåt 
för att sedan efterbearbetas. Mer komplicerade delar så som hjul och det böjda handtaget 
skapades i 3D-printern MakerBot. Nedan i figur 1 visas bilder på modellen som ställdes ut: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1: Modell i skala 1:4 av snacksvagnen. 
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BILAGA 6: RITNINGAR 
Nedan följer några av de ritningar som skapades för en snacksvagn och dess tillhörande 
brickor. 
 
1.Ritning på Bricka

 



 2 

2. Ritning av snacksvagnen, yttermått 

 



 3 
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3. Ritning av snacksvagnen: sprängskiss 

 
 

Nummer Komponentnamn Antal 
1 Gummilist 3 
2 Fasad kant 1 
3 Skena för brickor 2 
4 Fasat hörn 2 
5 Bygel 2 
6 Bricka 2 
7 Spillåda 1 
8 Handtag 1 
9 Ben 4 
10 Skruv m6 16 
11 Stoppskruv till ben 8 
12 Mutter m6 16 
13 Framhjul med broms 2 
14 Bakhjul 2 
15 Bottenplatta 2 
16 Skena för spillåda 1 
17 M5 skruv 8 

 
Tabell 1: Komponentlista över de större av snacksvagnens delar. 
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4. Ritning av bord: sprängskiss 

 
 
 
Nummer Komponentnamn Antal 
1 Gummilist 1 
2 Gummilist 2 
3 Skena för brickor 2 
4 Fasade hörn 2 
5 Kant för fas 2 
6 Fasad kant 1 

 
Tabell 2: Komponentlista över bordets ingående delar. 
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BILAGA 7: HÅLLFASTHETSBERÄKNINGAR 
 
Nedan följer de hållfasthetsberäkningar som utförts på snacksvagnen och dess komponenter. 
Komponenterna är primärt valda och beräkningarna till för att verifiera att konstruktionen håller, 
vilket de antogs göra då de valdes. Nedanstående beräkningar utreder hur stora krafter som 
konceptet kan belastas med. Vissa avgränsningar och förenklingar har gjorts i nedanstående 
beräkningar. Bordsbenens tvärsnitt är egentligen tunnväggigt kvadratiskt med två utskott för 
skruvinfästningar. Dessa utskott försummas för att underlätta beräkningar av tröghetsmomentet. 
Därför approximeras benets tvärsnitt som kvadratiskt och tunnväggigt. Vad gäller krafterna som 
angriper vagnen räknas det på tillåten kraft från två håll: vertikalt och horisontellt. I verkligheten 
är det förmodligen troligare att vagnen belastas snett uppifrån, vilket skulle vara fallet om en 
människa lutar sig mot vagnen. Varför detta gjordes var för att få fram extremvärden för de 
tillåtna krafterna i de olika ledderna. 
 

1. Pålagd last ovanifrån 
 
Primärt utfördes beräkningar på benen med avseende på knäckning. Då det är fyra ben som är 
fästa i samma botten- och topplatta kommer belastningen fördelas över dessa, för att fånga upp 
alla extremfall beräknades vilken pålagd kraft ett enskilt ben klarar. Belastningen är förenklad 
till en punktkraft rakt uppifrån på benet, se figur 1 nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1: En punktkraft angriper högst upp på ett ben. 
 
 
På följande sida följer en tabell med de indata som använts vid beräkning av vagnens bärkraft: 
 
 
 
 

Fben 

lben 
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Beteckning Värde Enhet 
EAl 70 [GPa] 
lben 720 [mm] 
tvägg 1,5 [mm] 
hsnitt 30 [mm] 
𝜎𝑠𝐴𝑙 170 [MPa] 
Asnitt 1,71∙10-4 [m2] 
 

Tabell 1: Indata som använts vid beräkning av benens bärkraft. 
 
Primärt beräknas knäckkraften, Pk, som kommer att knäcka konstruktionen. Eftersom ett ben är 
fast inspänt mellan de två metallplattorna som utgör vagnens bord och botten räknas ett ben som 
fast inspänt och Eulers knäckfall nummer fyra kan användas, se figur 2 nedan: 
 

                        
 
 

Figur 2: Eulers knäckfall nummer fyra. 
 
 
Sedan används följande ekvation (Sundström (red), 1998, s.198) för att beräkna knäckkraften 
med hjälp av de ingående storheterna tröghetsmomentet I, elasticitetsmodulen E och längden av 
balken (benet) l: 
 

𝑃𝑘 = 4𝜋2𝐸𝐴𝑙𝐼𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡
𝑙2𝑏𝑒𝑛

                (1) 
 

Pk 

Pk 

A 

B 
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För att möjliggöra användning av denna formel behöver tröghetsmomentet beräknas. Ett ben 
består av ett ihåligt tvärsnitt med 1,5 millimeter tunna väggar och är därmed tunnväggigt. 
Formen på tvärsnittet har förenklats enligt beskrivet i inledningen av denna bilaga. 
Tröghetsmomentet kan då beräknas med ekvationen nedan (Sundström (red) 1998, fall 7,tabell 
31.2) här förenklat eftersom tvärsnittet för fallet är kvadratiskt, dvs. b=h, se figur 3 och ekvation 
2 nedan: 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Figur 3: Ett bens kvadratiska tvärsnitt. 
 

𝐼𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 = 𝑡𝑣ä𝑔𝑔ℎ𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡3

6
+ 𝑡𝑣ä𝑔𝑔ℎ𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡3

2
                                              (2) 

 
Det beräknade tröghetsmomentet blir då enligt ekvation 3 nedan: 
 

𝐼𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 = 2,7 ∙ 10−8                                                         (3) 
 
Med alla variabler i ekvation 4 kända kunde sedan knäckkraften Pk beräknas till, se ekvation 4: 
 

𝑃𝑘 = 45 814 𝑁                                                            (4) 
 
Detta är en relativt stor kraft och det är därmed stor risk att materialet plasticerar innan denna 
kraft uppnås. I ett sådant fall dimensionerar sträckgränsen för den tillåtna kraften, 𝐹𝜎𝑠, se 
ekvation 5 nedan: 
 

𝐹𝜎𝑠 = 𝜎𝑠𝐴𝑙𝐴                                                               (5) 
 
För detta fall uppgår denna till, enligt ekvation 6 nedan: 
 

𝐹𝜎𝑠 = 29 070 𝑁                                                           (6) 
 
Kraften som erhålls blir alltså 29 070 N vilken är betydligt mindre än knäckkraften och blir 
därför den maximala kraft som benen kan belastas med. På nästkommande sida följer en tabell 
med de uträknande värdena i detta kapitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tvägg 

hsnitt 
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Beteckning Värde Enhet 
𝐼𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡  2,7∙10-8 [m4] 
𝑃𝑘  45 814 [N] 
Fσs 29070 [mm] 
 

Tabell 2: Resultat vid uträkning av benens hållfasthet. 
 
2. Kraft från sidan 
 
För att lättare kunna beräkna hur stor kraften tillåts vara innan ett av hjulparen lättar från marken, 
till följd av en i arbetshöjden angripande horisontell kraft, förenklades vagnen och brickorna till 
ett rätblock, se figur 4 nedan: 
 
 
 

Figur 4: Vagnen förenklas till ett rätblock. 
 
Vagnen har i detta fall förenklats till ett rätblock enligt bilden ovan. Masscentrums position har 
tagits fram med hjälp av Solid Edge ST5 (Granata Design 2014). Sedan ställdes en kraftsituation 
upp utefter fallet då en kraft belastar lådan (vagnen). Kraften i fråga motsvarar med den kraft 
vagnen klarar i arbetshöjden 1m utan att det motsatta hjulet lättar från marken. De ingående 
variablerna som används står att finna i tabell 3 nedan: 
 
Beteckning Värde Enhet 
bvagn 704 [mm] 
bmc 320 [mm] 
hmc 709 [mm] 
harb 1000 [mm] 
mtot 13,75 [kg] 
 

Tabell 3: Ingående parametrar. 
 

mtotg 

 Fsida 
 Fsida 

bvagn 

bmc 

h
arb  h

m
c  
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Figur 5: Vagnen förenklad till ett rätblock när den belastas i sidled. 
 
Utifrån bilden ovan kan momentekvationen med B som utgångspunkt skrivas i ekvation 7 nedan 
skrivas: 
 

↻ 𝑀𝐵 = 𝑭𝒔𝒊𝒅𝒂ℎ𝑎𝑟𝑏 − 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑔𝑏𝑚𝑐 = 0                                      (7) 
 
 
Vilket innebär att kraften Fsida blir enligt ekvation 8: 
 

𝑭𝒔𝒊𝒅𝒂 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑔𝑏𝑚𝑐
ℎ𝑎𝑟𝑏

                                                       (8) 
 
Alltså blir kraften enligt ekvation 9: 
 
 

𝑭𝒔𝒊𝒅𝒂 =   43,20 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛                                                (9) 
 
 
3. Skenornas hållfasthet 
 
Skenorna kommer att vara utformade som enkla rektangulära utskott integrerade i bordet. På 
dessa skenor kommer brickorna att glida när de skjuts in i snacksvagnen och när de skakas för att 
se till att chipsen packas i snackskartongerna. Vid pålagd last kommer skenorna att utsättas för 
nedböjning, som önskas vara så liten som möjligt. Hur brickan (gul i bild) ligger på skenan (svart 
i bild) visas i figur 6 på följande sida: 
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Figur 6: Brickan ligger an mot skenan som sitter fast i snacksvagnens kant. 
 
För att räkna på huruvida skenan klarar av de belastningar som uppstår vid användning kan detta 
ses som ett kombinerat elementarfall där skenan är utsatt för en utbredd last Q, se figur 7 nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7: Lasten Q som motsvarar en bricka med snacks och bägare. 

 
De längder, vikter och övriga enheter som används som ingående parametrar anges i tabell 4 
nedan. Massan mlast består av två brickor, lastade med snacks, vikten av själva bägarna 
försummas. Kraften PQ är den kraft som motsvarar den pålagda lasten Q enligt nästföljande 
figurer och förklaringar: 
 
Beteckning Värde Enhet 
lbricka 8 [mm] 
lskena 10 [mm] 
t 1 [mm] 
mlast 3,58 [kg] 
Estål 221 [GPa] 
PQ 17,56 [N] 
 

Tabell 4: Ingående parametrar vid beräkning av skenornas hållfasthet. 
 
 
 

lbricka 

lskena 

t 

Q 

t 

lskena 



 7 

Lasten Q kommer då brickan är centrerad i snacksvagnen över skenorna inte att tas upp av hela 
skenan utan endast den yttersta delen av denna, därför delas lastfallet upp i två fall. För att göra 
detta ”snittas” skenan där Q angriper.  Brickan kommer att ligga an mot 80 % av skenans längd 
varpå skenan snittas enligt figur 8 nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Skenan med pålagd last är uppsnittad. 
 
Momentet i bilden ovan fås enligt ekvation 10 nedan: 
 

𝑀 = 𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡𝑔
2

∙ 08𝑙𝑠𝑘𝑒𝑛𝑎
4

= 0.8𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡𝑔𝑙𝑠𝑘𝑒𝑛𝑎
8

                                           (10) 
 
Kraften PQ motsvarar motkraft till den utbredda lasten Q. Utifrån ovanstående figur kan nu 
skenan ses som en balk och delas upp i två elementarfall för fast inspänd balk (Sundström (red), 
1998, s.334 tabell 32.1) 
 

 
 
 

Figur 9: Skenan förenklad till en balk som delas upp i två elementarfall. 
 
Eftersom fallet är uppdelat i två kommer utböjningen i det andra fallet även påverkas av 
vinkeländringen θ i det första fallet. Detta eftersom utgångsläge i fall två blir ett annat än det för 
fall 1. Vinkeländringen i fall 1 beskrivs på följande sida i ekvation 12: 
 

Q 
PQ 

0.2lskena 0.8lskena 
PQ 

M  

Q 

PQ 

2. Elementarfall 3 1.Elementarfall 1 

+ 

0.2lskena 0.8lskena 
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𝜃 = 𝑃𝑄0.2𝑙𝑠𝑘𝑒𝑛𝑎
2

3𝐸𝑠𝑡å𝑙𝐼𝑠𝑘𝑒𝑛𝑎
                  (11) 

 
För att beräkna utböjningen, δ, som skenan kommer att utsättas för adderas elementarfall 1 och 3 
(Sundström (red), 1998, s.334) ovan. För dessa fall gäller ekvationerna 12 och 13 nedan: 
 

𝛿1 = 𝑃𝑄0.2𝑙𝑠𝑘𝑒𝑛𝑎
3

3𝐸𝑠𝑡å𝑙𝐼1
                                      (12) 

 

𝛿2 = 𝑄0.8𝑙𝑠𝑘𝑒𝑛𝑎
3

8𝐸𝑠𝑡å𝑙𝐼2
       (13) 

 
Innan vinkeländringen θ och utböjningen δ kan beräknas behöver tröghetsmomentet för skenan i 
de två fallen beräknas enligt ekvationerna 14 och 15 nedan: 
 

𝐼1 = 0.2𝑙𝑠𝑘𝑒𝑛𝑎𝑡3

12
      (14) 

 
𝐼2 = 0.8𝑙𝑠𝑘𝑒𝑛𝑎𝑡3

12
      (15) 

 
Den totala utböjningen beräknas sedan, med antagandet att alla vinkeländringar är små, enligt 
ekvation 16 nedan: 
 

𝛿𝑡𝑜𝑡 = 𝛿1 + 𝜃0.2𝑙𝑠𝑘𝑒𝑛𝑎 + 𝛿2              (16) 
 
 
Resultatet av samtliga beräkningar ovan presenteras i tabell 5 nedan: 
 
Beteckning Värde Enhet 
𝜃 1,9010-3 [rad] 
𝐼1 1,6710-13 [mm4] 
𝐼2 6,6710-13 [mm4] 
𝛿1 1,2710-6 [m] 
𝛿2 7,6310-6 [m] 
𝛿𝑡𝑜𝑡 1,2710-5 [m] 
 

Tabell 5: Resultat av beräkningar av skenans nedböjning. 
 
Detta betyder att den totala utböjningen är ungefär 0,01 mm. 
 
 
4. Friktionskraft vid skakning av brickor 
 
För att ta reda på den kraft som krävs för att dra fyllda brickor på bordets skenor beräknades 
friktionskraften som uppkommer mellan dessa komponenter. Skenorna är, liksom resten av 
vagnen, tillverkade i rostfritt stål och friktionstalet som fås hämtas därför från (Ashby et.al., 
2007 s.230, figur 11), se figur 10 på följande sida. 
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Figur 10: Diagram som visar friktionskoefficienten för olika material mot stå. 

 
Friktionstalet som fås då stål glider mot anodiserat aluminium kan avläsas som 𝜇 =
0,18. Kraften Ff som krävs för att dra ut lådorna beräknas enligt ekvation 17:  
 

𝑭𝒇 = 𝜇𝑁             (17) 
Där N svarar mot brickornas (inklusive snacksen) egenvikt, vilken har storleken 17,56 N. Ff  kan 
då beräknas enligt ekvation 18: 

𝑭𝒇 = 3,16 𝑁       (18) 
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BILAGA 8: TILLVERKNINGSKOSTNAD 
 
Nedan följer de grafer som hämtats ut CES Edupack (Granata Design, 2014)) för ungefärlig 
bestämning av tillverkningskostnad för olika komponenter: 

 

 
Figur 1: Tillverkningskostnad för bockning och stansning av bricka. 



 2 

 

 
 Figur 2: Tillverkningskostnad för bockning och stansning av bord. 
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Figur 3: Tillverkningskostnad för bockning av undre skenor. 
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Figur 4: Tillverkningskostnad för bockning av handtag. 
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 Figur 5: Tillverkningskostnad för bockning av låda. 

 
 
Referenser 
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