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Abstract 
 

This thesis describes the project that was carried out in cooperation with Skruf Snus AB. The 

purpose was to develop a cooler for their products, Swedish snus, and adapt it to their trade 

mark. The aim was to make a product that would give Skruf an exclusive and innovative 

product that separates them from their competitors. 

 

The cooler is supposed to hold 50 packages of snus from Skruf's white series at a temperature 

of between +4°C and +8°. The product is supposed to be used in restaurants, at bars, in 

tobacconist's shops and in grocery stores. 

 

The project has been divided into four phases; project planning, formulating the problem, 

problem solving and last; results and presentation. Each phase has been split up into one or 

two steps to clarify the process. Each step has led to information or results that have been 

processed in the next step or phase. The work progress includes questionnaires, interviews, 

benchmarking and studies of production techniques, development of concepts and finally a 

profound design development. 

 

The result is a compact cooler that will appeal to Skruf’s customers.
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Sammanfattning 
 

I den här rapporten redogörs för det arbete som syftar till att formge och konstruera en 

snuskylare anpassad till Skruf Snus AB: s företagsprofil. Produkten har tagits fram i 

samarbete med företaget för att ge dem en innovativ och exklusiv kyl som särskiljer deras 

kylare från sina konkurrenters. 

 

Kylaren skall rymma 50 dosor snus ur deras vita serie som innehåller fem olika sorter och 

hålla en temperatur mellan +4°C och +8°. Produkten skall kunna användas på krogar, barer, 

restauranger, hos tobakshandlare och i butiker. 

 

Arbetet har följt en systematisk problembehandling formulerad utifrån befintliga teorier. 

Projektet har varit uppdelat i fyra faser; projektuppstart, problemklarläggning, problemlösning 

och resultat. Varje fas har i sin tur varit uppdelad i ett eller två delsteg, allt för att tydliggöra 

processen. Varje steg har lett till delresultat eller underlag som bearbetats eller tagits hänsyn 

till i nästa steg. Projektet har bland annat innefattat enkätundersökningar, intervjuer, studier av 

befintliga produkter och tillverkningstekniker, konceptidéframtagning, konceptutveckling och 

slutligen ett omfattande konstruktionsarbete. 

 

Resultatet är en kompakt innovativ kylare anpassad till Skrufs företagsprofil. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som avslutning på Civilingenjörsprogrammet Ergonomisk Design och Produktion skall ett 

examensarbete omfattande 20 högskolepoäng genomföras. 

 

Hösten 2003 lanserade Skruf Snus AB sina produkter i Sverige och har sedan dess tagit cirka 

en procent av marknaden. För att, i den tilltagande konkurrensen, hävda sig ytterligare är de i 

behov av nya profileringsprodukter. 

 

Våren 2005 tog Torkel Ingre kontakt med Skruf Snus AB med idéer om ett examensarbete. 

Tillsammans kom de fram till att utveckling av en snuskylare var vad Skruf var i störst behov 

av. 

1.2 Skruf Snus AB 

Skruf Snus Ab grundades av Jonas Engwall och Adam Gillberg. De första Skrufprodukterna 

lanserades på den svenska marknaden i oktober 2003. Bolaget har sin tillverkning i Sävsjö i 

Småland och sitt huvud- och säljkontor i Stockholm. Antalet anställda är 42. 

 

Skruf Snus AB har idag en procent av den svenska marknaden. Sedan lanseringen i Norge 

under maj 2004 har de lyckats ta fyra marknadsprocent där. 

 

Under hösten 2005 köpte brittiska Imperial Tobacco 43,4 procent av bolaget. Imperial 

Tobacco är verksamt på 130 marknader världen över. 

 

Skrufs vita sortiment består idag av en lössnussort, Skruf Stark lös, och tre olika 

portionssnuser, Skruf Tranbär portion, Skruf portion, Skruf Stark portion och en mindre 

portionsvariant, Skruf Tranbär miniportion. 
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1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studenten skall ges möjlighet att sammanfatta de teoretiska 

och praktiska kunskaper som tillgodogjorts under utbildningen. Detta genom att arbeta i ett 

projekt som kan leda fram till tillverkning av en produkt. Under arbetet kommer en 

fördjupning inom produktutvecklingsområdet ske genom användandet av befintliga teorier 

förenat med ett kreativt praktiskt arbete, framför allt inom industriformgivnings- och 

konstruktionsområdet. 

 

Arbetet kommer, med sin övergripande karaktär, ge studenten betydande erfarenhet inför 

kommande arbetsliv. 

 

För Skruf Snus AB är syftet att få fram en produkt som gentemot slutkunden, snusköparen, på 

ett positivt och exklusivt sätt särskiljer deras produkter från konkurrenternas. 

1.4 Mål 

Examensarbetets mål är att ta fram en design och konstruktion på en kyl som skall tilltala 

försäljare och slutkunder mer än dagens snuskylar. Designen skall vara så realistisk att den 

kan komma att produceras för att användas på krogar, i restauranger, hos tobakshandlare och i 

livsmedelsbutiker. 

 

Produkten skall möta marknadens förväntningar på en snuskylare vad avser design, kvalité 

och funktionalitet. Vidare skall dess design anpassas till Skruf Snus AB: s grafiska profil. 

 

Arbetet skall under projektets gång presenteras för Skruf Snus AB i form av idéskisser, 

photoshoprenderade konceptskisser och resultatet presenteras i form av bilder på 

konstruktionen och produktbilder genererade i ett CAID-program. Resultatet presenteras för 

vecka 7 2006. 
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1.5 Avgränsningar 

Projektet avgränsas av följande: 

 

• Projektet skall genomföras inom examensarbetets tidsram, 20 veckor. 

• Produkten skall rymma minst lika mycket som dagens snuskyl, 50 dosor. 

• Formgivningen skall ske i enighet med Skruf Snus AB: s befintliga produkter och 

deras grafiska profil. 

• Projektet kommer till största del innefatta design- och konstruktionsarbete. Eventuell 

protoypframställning och vidare produktion kommer att ske utanför projektets ramar. 

• Kontakt med tillverkare kommer inte att ske eftersom ingen ersättning ges under 

examensarbetet, vilket begränsar möjligheterna till företagsbesök. 

• Slutresultatet kommer presenteras visuellt med hjälp av datorgenererade bilder och 

sammanställas i en rapport, ingen fysisk modell kommer byggas. 
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2 Teori 
När en användare ser en produkt möts denne av ett antal signaler för att han eller hon ska vilja 

använda produkten och för att produkten skall användas rätt på ett så enkelt sätt som möjligt. 

Signalerna tolkas mer eller mindre medvetet. För att förenkla användandet av en produkt kan 

uppmärksamheten riktas mot det designern vill att användaren ska se. När användaren 

använder produkten förväntas att det ges en feedback, en bekräftelse på att användaren gjort 

rätt. Feedbacken kan presenteras på ett eller flera sätt för att förtydliga bekräftelsen. Om den 

presenteras på två eller fler sätt råder redundans. Fel kan uppstå, dels på grund av användarens 

feltolkningar och dels på grund av ett otydligt formgivet gränssnitt. Det finns olika typer av 

fel och olika faktorer som påverkar användaren i dennes val. 

 

När en produkt formges är det viktigt att den tydligt talar om vad och hur den ska användas. 

Men ur företagets perspektiv är det också viktigt att den återspeglar företagets identitet. 

Produkten kan ge kunden eller användaren fel bild av företaget om den inte återger vad de 

anser att företaget står för. 

  

Det finns flertalet teorier om produktutformning och interaktionen mellan produkt och 

användare. De viktigaste beskrivs här i teorikapitlet. 

 

I kapitel 2.5 nämns den antropometri som bör tas i beaktning under formgivning av en 

produkt som skall manövreras med händerna. 

 

De sista avsnitten i teorikapitlet klargör vilka material och produktionstekniker som används 

vid kylskåpstillverkning. Olika kyltekniker beskrivs också. 

2.1 Olika feltyper 

Det händer ofta att fel begås i interaktionen med produkter. De fel som kan uppstå varierar, 

men oftast kan de beskrivas som felhandlingar, ”slips” - alltså brister i uppmärksamheten. 

Misstag i form av kunskaps- och regelbaserat beteende är också viktiga för att identifiera vad 

som ligger bakom de fel som begås. De olika beskrivs av Wickens (2000) enligt nedan. 
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2.1.1 Felhandlingar 

Perceptuell förvirring  

Perceptuell förvirring är fel då man förväxlar handlingar på grund av likhet. Detta sker till 

exempel då knappar eller ikoner är lika varandra eller otydliga.     

 

Mode errors 

Mode errors är missar av aktuella förutsättningar. När ett system har olika modes, det vill säga 

nivåer i ett användarmönster, kan det lätt uppstå slips på grund av att det upplevs som svårt att 

hantera nivåerna. Ofta kan det bero på att knappar och ikoners funktioner är svårtolkade. 

 

Double capture slip 

Double capture slip är fel som uppstår vid välbekanta och vanliga handlingar. Om man precis 

använt en produkt och byter till en annan kan det upplevas som att den senare inte fungerar 

som den borde på grund av annorlunda placering av funktioner. 

 

Description errors 

Description errors är fel som uppstår då den avsiktliga handlingen har mycket gemensamt 

med andra möjliga handlingar. 

 

Regelbaserat misstag 

Ett regelbaserat misstag uppstår när en inlärd och självklar handling blir fel på grund av att 

man tar för givet hur en handling ska utföras. Ett exempel kan vara att vi förknippar till 

exempel rött med ”stänga av” eller ”stopp”. 

2.2 Mentala modeller 

När en användare skall använda en produkt är det viktigt att det är enkelt att föreställa sig vad 

som händer vid en viss åtgärd. Den mentala modellen hjälper då till att, i tanken, utvärdera 

följden av ett visst agerande. Den mentala modellen kan vara olika från person till person och 

mellan olika kulturer kan den skilja sig avsevärt. 
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2.3 Uppmärksamhet 

Om en produkt är för otydlig i sin design eller om den presenterar mycket information måste 

användaren välja vad som ska uppmärksammas. Antingen väljer användaren själv aktivt vad 

denne ska koncentrera sig på eller så styrs användarens uppmärksamhet dit designern vill ha 

uppmärksamheten. De faktorer som kan påverka det som styr uppmärksamheten beskrivs 

nedan (Danielsson, 2001 och Wickens, 2000). 

2.3.1 Selektiv uppmärksamhet 

När ett överflöd av information presenteras måste användaren välja vad som ska 

uppmärksammas. Om inte blir han eller hon styrd att uppmärksamma något i ett gränssnitt. 

Olika faktorer som kan påverka det som styr användarens uppmärksamhet beskrivs nedan 

(Danielsson, 2001 och Wickens, 2000). 

2.3.1.1 Färg 

Färger framträder tydligast mot sina komplementfärger eller mot enfärgade bakgrunder. För 

många olika nyanser av en färg bör undvikas eftersom de då upplevs alltför lika. För många 

färger kan distrahera istället för att förtydliga. Något som kontrasterar mot sin bakgrund drar 

uppmärksamhet till sig. (Gundersen, 1996) 

2.3.1.2 Rörelser 

Rörelse drar till sig uppmärksamhet, speciellt i en annars stillastående omgivning. 

 

2.3.1.3 Placering 

När vi ser en bild tenderar vi att läsa av det som står längst upp till vänster först och sedan 

föra blicken till övre högra hörnet, sedan diagonalt till nedre vänstra hörnet för att slutligen 

röra blicken i bildens nederkant till det nedre högra hörnet (som ett Z). 

2.3.2 Delad och fokuserad uppmärksamhet 

Fokuserad uppmärksamhet innebär att endast en informationskälla uppmärksammas. Vid 

delad uppmärksamhet följs information från flera källor utan att något av informationen 

negligeras. Ibland krävs en delad uppmärksamhet då den fokuserade uppmärksamheten är 

oönskad. Det finns principer, gestaltlagar, som bör kännas till vid utformandet av ett 
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gränssnitt, vilket hjälper till att underlätta och öka användarvänligheten. (Danielsson, 2001 

och Wickens, 2000) 

2.3.2.1 Gestaltlagarna 

Gestaltlagarnas grundläggande principer beskrivs enligt Danielsson (2001) och Monö (1997) 

enligt: 

 

Likhetslagen 

Det som ser likadant ut hör samman. Användaren förutsätter att alla runda knappar sköter 

liknande funktioner. 

 

Närhetslagen 

Innebär att det som ligger nära förs samman till en helhet. Prickar i ett kvadratiskt mönster 

uppfattas som en kvadrat och inte som flera prickar. 

 

Goda kurvans lag 

Iakttagaren skapar gärna linjer eller kurvor av symboler som är placerade på rad. 

 

Symmetrilagen 

Om områden avgränsas med symmetriska linjer upplevs de som enhetliga figurer.  

 

Slutenhetslagen 

Följer samma princip som symmetrilagen. Iakttagaren ser hellre en hel kropp än öppna linjer 

eller kurvor. 

 

Area 

En gestalt blir tydligare ju mindre area den upptar. 

 

Rörelse 

När olika element rör sig kan de uppfattas som en enhet. 

 

Erfarenhetsfaktorn 

Ofta krävs att signaler tolkas på ett sätt som tidigare lärts in för att känna igen en signal. 
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2.4 Färg och Form 

Att gestalta en produkt innebär att formge en lösning på ett formulerat problem. Lösningen är 

ofta en fysisk produkt. Denna produkt kommer att kommunicera med sin omgivning på olika 

sätt. Ovan talades om användarvänlighet, men det finns också en rent estetisk aspekt. Vad 

säger en produkt sin omgivning? Rune Monö (1997) beskriver faktorer som påverkar 

tolkningen av ett objekt. Gestaltlagarna (se ovan) är viktiga att känna till vid utformningen av 

en produkt. Nedan beskrivs också olika signaler, semantiska faktorer och semiotikens 

inverkan på vår tolkning av en form. 

2.4.1 Signaler 

Alla objekt vi ser innehåller någon slags signaler. Dessa delas upp som ikoner, index och 

symboler. Signalerna hjälper oss att förstå objekt eller att känna igen varumärken. 

 

Ikoner 

En symbol som talar om vad den ämnar föreställa. T ex är ikonerna i Windows symboler för 

vilken programfunktion som döljer sig bakom. 

 

Index 

Ett index innebär att formen på objektet eller signalen bestäms av funktionen eller 

konstruktionen. T ex så bestäms formen på ett fotavtryck i snön av sulans mönster eller en 

korkskruv har sin karakteristiska form på grund av dess konstruktion. 

 

Symboler 

Symboler är former som genom överenskommelser mellan människor har fått sin innebörd. 

Eller så kan det vara en inpräntad betydelse, en påtvingad överenskommelse, som ligger till 

grund för betydelsen, t ex företagslogotyper. 

2.4.2 Semiotik 

Semiotiken är läran om signaler. Våra sinnen hjälper oss ständigt att tolka vår omgivning. 

Hörseln, synen, känseln, lukten och smaken kan alla inverka när vi möter en produkt. 
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Semiotiken är uppdelad i tre underområden; semantik - läran om signalers innebörd; syntax - 

läran om olika teckens relationer; pragmatik - läran om olika teckens användning i olika 

kulturer och sammanhang. Här kommer det endast talas om våra sinnen och om semantik. 

 

Hörseln 

Hörseln har en förmåga att hjälpa oss med tolkningen av ett objekt. Olika material ger ifrån 

sig olika ljud, olika funktioner förväntas låta på olika sätt och olika volymer återger ljud på 

olika sätt. 

 

Synen 

Synen är det sinnet som först hjälper oss att uppfatta en form. Vi ser koder, bilder eller 

skrivna ord. Vidare tolkas former, färger och vad som händer vid användandet av en produkt. 

 

Känseln 

Känseln är viktig när vi kommer nära ett objekt eller för uppfattningen av ytor och former, 

våra taktila och haptiska sinnen. 

 

Lukten 

Material luktar och vi kan känna lukter som sprids från produkter. Detta ger en uppfattning 

om, och hjälper till med tolkningen av, produkten. En ny bil till exempel har en karakteristisk 

lukt. Lukten ger en känsla av exklusivitet. 

 

Smaken 

Vissa material ger smak åt livsmedel eller bara en smak i munnen när vi kommer nära. 

2.4.3 Semantik 

Semantiken utreder förhållandet mellan signaler och deras budskap. De semantiska 

funktionerna kan på olika sätt användas i ett objekts kommunikation med dess omgivning. 

 

För att beskriva 

Olika objekt i vår omgivning talar tydligt om sin funktion. Signaler talar om vad det är för 

objekt och beskriver det. En telefon förr i tiden förknippades ofta med en spiralsladd och en 
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sifferskiva. Något som med tiden försvunnit. Idag, när alltfler använder mobila telefoner, 

associeras den ensamma luren med telefoner. 

 

För att uttrycka 

Olika former kan ge liknande objekt helt olika uttryck. En liten formändring kan ge 

betraktaren en helt annan tolkning av produkten. 

 

För att uppmana 

En form kan uppmana användaren till att använda produkten på ett visst sätt. T ex ett 

dörrhandtag inbjuder till att trycka ner och dra eller trycka på. Knappar vill vi trycka på och 

spakar med rund knopp, exempelvis växelspakar, vill vi skjuta på. Varningssignaler är till för 

att uppmana till ett visst beteende för att inte skada användaren. 

 

För att identifiera 

Det finns olika sätt att identifiera ett objekt: 

 

• Dess ursprung: En produktserie från samma företag kan t ex ha enhetlig färgsättning 

eller visa samma emblem, logotyp. De har något som gör att de hör samman. 

 

• Dess syfte: Syftet med produkten ses ofta i formen eller så kan det finnas i 

produktnamn eller modellbeskrivningar. 

 

• Produktens tillhörighet: En produkt i en produktserie har ofta ett mönster eller någon 

annan seriegemensam symbol. Allt för att iakttagaren skall kunna identifiera 

produkten. 

2.4.4 Färg 

Vid färgsättning av ett objekt bör olika aspekter beaktas. Många av dessa tas upp i Färglärans 

Grunder (Gundersen, Kjernsmo och Reinhardtsen, 1996). Här tas de två viktigaste upp. 
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Färger har temperatur 

Det pratas ofta om varma och kalla färger. De varma färgerna är hämtade från eld och sol, de 

är orange eller röda i färgen. De kalla färgerna är blå eller blågröna och återfinns i kalla 

landskap; is, snö och vatten. 

 

Kontraster 

Det finns olika sorters kontraster. Det viktiga när ett färgval görs är att vara medveten om hur 

de olika sorternas kontraster påverkar ett föremål eller en yta. Alla färger har en 

komplementfärg, den färg som bäst kontrasterar. Om dessa färger verkar på samma yta 

kommer gränsen framträda mycket tydligt. 

2.5 Antropometri 

Föremål som används med händerna kan formges på många olika sätt. De vanligaste 

misstagen är att hänsyn inte tas till att hela handen skall användas, vilket leder till en 

snedbelastning av handen. Vilken utformning som föredras varierar avsevärt beroende på 

vilken typ av föremål som skall hanteras. I The Measure of Man and Women (1993) finns de 

antropometriska mått, kroppsmått, som bör beaktas vid formgivning av handmanövrerade 

föremål. Viktigt är att ta hänsyn till händers och fingrars mått vid utformning av handtag och 

reglage. Figur 1 nedan visar de viktigaste.  

 
Kön Man  Kvinna 

Percentil 5 % 50 % 95 % 5 % 50 % 95 % 

Handens bredd 75 85 95 70 75 80 

Handens längd 175 190 205 165 180 195 

Fingrarnas tjocklek, 

pekfinger 
13 16 19 11 13 16 

Fingrarnas bredd, 

pekfinger 
15 18 21 13 16 18 

 
Figur 1. Ett urval av antropometriska mått. Mått i mm. 
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Figur 2. Optimala mått för tryckknappar. 

 

Bilden i figur 2 visar hur knappar av olika form skall formges föra att bli så användarvänliga 

som möjligt. En knapps diameter bör vara mellan 13 och 25 mm. 

2.6 Materialfakta 

Nedan beskrivs de material och de tillverkningstekniker som dessa med fördel bearbetas med. 

2.6.1 Materialegenskaper 

De material som beskrivs är de som används i dagens mindre kylare enligt Norrbottens Kyl 

och Maskinservice AB och Klason och Kubát (2001). 

2.6.1.1 Konstruktionsmaterial 

De plaster som används i kylar är i huvudsak, enligt Klason och Kubát (2001), främst 

styrenplaster. Slagtålig styrenplast, SB – styren-butadien, SAN – styren-akrylnitrit eller ABS 

– akrylnitrit-butadien-styren används som ytterhölje, till innanmäte och till olika 

kylskåpsinredningsdetaljer. 

 

Styrenplaster är oerhört flexibla ur tillverkningssynpunkt. Materialen kombinerar goda 

mekaniska och kemiska egenskaper samtidigt som de håller ett lågt pris. De har hög 

slagseghet och ythårdhet och det går att få en fin ytfinish. Egenskaperna förändras inte 

avsevärt inom det aktuella temperaturområdet. 

Plasterna har näst intill obegränsade infärgningsmöjligheter. 
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2.6.1.2 Isoleringsmaterial 

Som isoleringsmaterial används i kylar cellplast, främst PUR - polyuretan. Plasten 

formsprutas och levereras i regel i block med, från tillverkaren, givna tjocklekar. 

Cellplasterna har väldigt varierande materialegenskaper. De kan fås både som styva eller 

mjuka material. 

2.6.2 Produktionstekniker 

För att kunna välja lämpligt material till en produkt är det viktigt att veta ett materials 

begränsningar och möjligheter. Vilka tekniker som kan användas för respektive material 

spelar stor roll. (Klason och Kubát, 2001) 

2.6.2.1 Formsprutning 

Formsprutning möjliggör tillverkning av relativt komplicerade detaljer. Plastmaterialet värms 

upp i en cylinder med en roterande skruv i. När skruven förs framåt sprutas plastmassa in i 

formen, plasten stelnar, formen öppnas och detaljen tas ur för vidare bearbetning (se figur 3). 

 

 
Figur 3. Formsprutningens princip. 

 

För detaljer som skall formsprutas gäller att stora godstjocklekar skall undvikas. Tjockare 

gods ger längre kyltider, vilket ger sämre produktivitet. Vid insprutningen i formen bildas 

vällinjer där materialet möts, denna linje kan bli synlig på den färdiga produkten om 

insprutningsöppningarna placeras fel. Viktigt att undvika är stora ändringar i godstjocklek, 

annars uppstår insjunkningar och inre spänningar. Om skiftningar i tjockleken är oundvikligt 

måste ursparningar göras för att uppnå ett gott resultat. 
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2.6.2.2 Varmformning – vakuumformning 

Till varmformning kan olika halvfabrikat användas, t ex rör eller plattor. Halvfabrikatet fästes 

över en form och värms, luften mellan plastskiva och form evakueras, ett vakuum bildas, 

vilket gör att plastmaterialet formas efter formen, se figur 4 nedan. 

 

 
 

Figur 4. Den enkla varmformningens princip. 

 

Om tjockare material skall formas med denna metod används ofta två formar och detaljen 

formas mellan dessa. Efter formningen krävs ofta en efterbearbetning, en tillkapning av 

detaljen, t ex sågning eller skärning. När denna metod används bildas inga vällinjer i 

materialet. 

2.6.2.3 Svetsning 

Det finns ett stort antal olika svetstekniker som används på plastmaterial. Här kommer 

nämnas tre av de mer lättanvända svetsteknikerna, varmluftssvetsning och svetsning med 

varma verktyg samt tekniken med spegelsvetsning. 

 

Varmluftssvetsning 

Påminner om gassvetsning av stål. Vid svetsning av plast värmer dock inte lågan svetsstället, 

utan istället värmer de heta avgaserna. Vid svetsningen tillförs svetsfogen material i form av 

tråd. Man använder V- eller X-fog med 60° öppningsvinkel. Svetstråden hålls vinkelrätt mot 

fogen och gasströmmen införes i 45° vinkel mot denna. 
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Svetsning med varma verktyg 

Verktygen kan utformas i stort sett helt enligt önskemål. Verktygen värmes till den temperatur 

då materialet börjar flyta. Ytorna värms var för sig och sammanförs och hålls samman tills 

fogen svalnat. Svetsytorna bör vara plana. 

 

Spegelsvetsning 

Spegelsvetsning är en variant på svetsning med varma verktyg. Här värmes ett verktyg med 

handtag, svetsspegeln, till smälttemperatur. Svetsspegeln är utformad så att den värmer båda 

ytorna samtidigt. När ytorna smälts avlägsnas detaljerna från ytan och pressas samman med 

ett lätt tryck och fogen får svalna. 

 

Svetsning ger starka fogar utan att tillföra främmande material till detaljerna. Detta innebär att 

fogen har samma kemiska och mekaniska egenskaper som grundmaterialet. Ytorna kan 

dessutom fås släta. Begränsningar med metoderna är att härdplaster inte kan svetsas, endast 

termoplaster. Svetsförbanden är inte lösbara. 

2.6.2.4 Limning 

Vid sammanfogning av plastmaterial med hjälp av limning är det viktigt att fogytorna är rena. 

De kan rengöras med hjälp av lösningsmedel innan limmet appliceras och ytorna 

sammanfogas. 

 

En limfog gör det möjligt att sammanfoga material av olika materialslag med vitt skilda 

dimensioner utan att påverka materialens egenskaper. Inte alla material kan limmas med 

lösningsmedelsbaserade lim. Limfogen har ofta sämre mekaniska egenskaper än 

grundmaterialen. 
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2.6.2.5 Snäppning 

I ett snäppförband utnyttjas plastens elastiska egenskaper. Monteringsförloppet blir mycket 

snabbt. Belastningen på förbandet sker endast under montering och demontering.  

 

 
Figur 5 visar ett optimerat cirkulärt snäppförband. 

 

För ett lösbart förband skall vinkeln α som visas i figur 5 ovan vara större eller lika med 45°. 

2.6.2.6 Skruvning 

Skruvning innebär att två detaljer sammanfogas och gängspåret formas när skruven införes i 

materialet. Skruven är oftast tillverkad av metall. Förhållandet mellan skruv och öppningen i 

detaljer visas i figur 6 nedan. 

 

 
 

Figur 6. Lämplig utformning av ett skruvförband. 

 

Förhållandet mellan måtten i figur 6 ovan bör lämpligen vara: di: dh: dy = 1:1,15:1,4. 

Fördelar med metoden är att olika material kan sammanfogas. Fogen blir mekaniskt stark 

samtidigt som den går att skruva upp. 
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2.7 Kylteknik 

Kylskåp har sett likadana ut under en lång tid. De bygger alla på principen att en sluten volym 

skall kylas till en önskad temperatur. I kylprocessen bildas värme som måste ledas bort. 

För att utreda vilket alternativ som bäst lämpar sig studeras två olika tekniker. 

2.7.1 Kompressorkyl 

En kompressorkyl består av kylrummet, ett slutet system av rör och ventiler samt en 

kompressor. Det köldmedium som finns i det slutna systemet komprimeras i kompressorn, det 

blir då varmt och på grund av det ökande trycket också flytande. Mediumet förs sedan genom 

rör för att kylas till rumstemperatur. När vätskan sedan passerar genom en ventil som minskar 

trycket så övergår mediumet till gasform och svalnar därmed av. Den kalla gasen kyler 

kylrummet och blir varmare på väg tillbaka till kompressorn. Se figur 14 för principskiss. 

 

 
 

Figur 14 beskriver hur gasen vandrar i systemet (bild www.ne.se). 
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2.7.2 Termoelektriska kylelement 

I ett termoelektriskt kylelement så är det en elström som tvingar materia att inta ett högre 

energitillstånd och tack vare detta absorberas värme. Energin frigörs när materian antar ett 

lägre energitillstånd. Nettokylningen är proportionerlig med elströmmen (se figur 15). Fakta 

och bilder från Supercool AB Sweden. 

 
Figur 15. Termoelektriska kylelementets princip. 

 

De flesta kylelement har en fläkt som leder bort värmen. På den kalla sidan kan det se 

annorlunda ut, tre olika principer beskrivs kortfattat nedan. 

 

Luft – luft 

Luft i den slutna volymen kyls och fördelas i kylrummet med hjälp av en fläkt. Den varma 

luften leds från kylelementet av en fläkt (figur 16). 

 
Figur 16. Ett luft – luftsystem. 

Direkt – luft 

En solid yta direkt monterad på kylelementet kyls. Detta kan vara en hel vägg eller en mindre 

metallplatta som fördelar kylan i kylrummet. Värmen leds bort med fläkt eller flytande 

medium (figur 17). 

 
 

Figur 17. Direkt - luft, en plåt monterad på elementet fördelar kylan i kylrummet. 
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3 Metod 
Projektet delades in i fyra faser; projektuppstarten, problemklarläggningen, problemlösningen 

och resultatfasen. Dessa faser bearbetades sedan i ett till två steg. Varje steg bestod av flera 

delsteg som ledde fram till resultat som låg till grund för nästa steg eller fas. Allt enligt den 

systematiska problembehandlingen som beskrivs nedan (se figur 7). För hela agendan se 

bilaga 1. 

 

 

 
Figur 7. Projektets faser. 

 

Som ett första steg i projektuppstarten upprättades en tidsplan. I nästa steg arbetades en 

ickehierarkisk mindmap fram, enligt Dr Vasilije Kokotovichs (2004) teorier, för att få en så 

objektiv syn på problemet som möjligt. Mindmapen gav en bra bild av problemet och väckte 

frågor som sorterades och besvarades av de olika delarna av informationsinsamlingen. 

 

Två olika metodiker har använts i den systematiska problembehandlingen. En stor del av den 

andra och tredje fasen, problemklarläggningen och problemlösningen, har skett i enlighet med 

teorier beskrivna av Hamrin och Nyberg (1993). Det övriga arbetet i fas två och tre har skett 

enligt metoder beskrivna i Engineering Design av G Paul och W Beitz (1995). I den fjärde 

fasen förbereddes presentationen av examensarbetet genom färdigställande av 

datorgenererade modeller, visualisering och rapportskrivande. 

3.1 Projektuppstart 

Första steget i projektets första fas innebar uppförande av en tidsplan, enligt ganttmetoden, 

och den projektplan som beskriver mål, syfte och projektets avgränsningar. Tidsplanen kan 

ses i bilaga 2, övriga resultat av projektplaneringen återfinns i inledningen ovan. 

3.1.1 Ickehierarkisk mindmap 

Den ickehierarkiska mindmapen syftar till att klarlägga vad ett kärnkoncept handlar om. 

Ämnet behandlas utifrån sex grundfrågor; Vem?, Var?, När?, Varför?, Hur? och Vad? De 

olika frågorna och deras relaterande ämnen antecknas i en mindmapstruktur (se figur 8 nedan) 

Projektuppstart Problemklarläggning Problemlösning Resultat Fas 
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och ställs sedan mot varandra. Nu utreds varje ämnes relationer till övriga ämnen. Deras 

relation kan vara viktig och ge information eller väcka frågor som antecknas och behandlas i 

senare projektfaser (se bilaga 3). 

 

 
 

Figur 8. Den icke-hierarkiska mindmapens första steg. 

 

De olika frågor som väcks i arbetet med mindmapen sorteras under rubrikerna; 

Krav/Önskemål, Skruf Snus AB, Återförsäljare och Slutkund. Under dessa rubriker 

formuleras i nästa steg frågor till intervjuer, enkäter och övrig informationsinsamling 

(Krav/Önskemål). 

3.1.2 Möte med Skruf Snus AB 

Vid ett möte med Frida Lagerdahl, marknadschef på Skruf Snus AB erhölls information om 

företaget och om deras produkter, läs mer i inledning och i styckena om 

informationsinsamling nedan. Det framkom också vad Skruf ville ha ut av en ny snuskylare. 

Skrufs snus marknadsförs idag som ett exklusivare krogsnus. Det är lite dyrare än 

konkurrenternas och är det enda som har en helvit dosa. Två av sorterna innehåller mer 
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nikotin än dagens normalsnus. Skruf har idag en kyl som delats ut till 200 återförsäljare. Det 

är en billig standardkyl som inte alls stämmer överens med företagets syn på sina produkter 

(läs mer i senare kapitel). 

 

För att kunna tillmötesgå deras önskningar samlades annonsmaterial, deras designmanual för 

grafiska material och foton på deras snusdosor in för att få en tydlig bild av företagets profil.  

3.2 Problemklarläggning 

Under fas två gjordes en omfattande informationsinsamling, produktkriterier togs fram och 

listades noggrant. Problemet formulerades i nästa steg med hjälp av kravspecifikation och 

önskemålsträd för att få ett lättöverskådligt och lätthanterligt material till idégenerering och 

konceptframtagning. 

3.2.1 Informationsinsamling 

Informationsinsamlingen syftar till att få en så bra insyn i problemet som möjligt innan 

idégenereringen startar. Den skall svara på frågan hur den optimala produkten skall se ut ur de 

olika intressenternas synvinkel. Information som kan vara väsentlig samlas in och delas upp i 

följande kategorier; 

 

• Allmän information om problemet 

• Användarinformation 

• Marknadsinformation 

• Produktionsinformation 

 

Olika metoder kan användas för att samla in denna information. Metoder som använts för 

detta arbete är; litteraturstudier, intervjuer, enkäter och Benchmarking. 
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Informationsinsamlingen innebar en fördjupning för att på bästa sätt lösa problemet. 

Information samlades in på olika sätt och om olika ämnesområden. 

 

• Skruf Snus AB – Intervju och Benchmarking. Företagets syn på projektet var viktig 

för att kunna arbeta i rätt riktning. 

• Snus – Litteraturstudier och Benchmarking. Produkten som skall säljas. 

• Material, vilka material används i dagens kylare. 

• Produktionsinformation, vilka produktionsmetoder används för de aktuella materialen. 

• Kyltekniker. Intervjuer, litteraturstudier och benchmarking. Vilka tekniker som finns 

tillgängliga? 

• Återförsäljare och konkurrenters kylare – Intervjuer, Benchmarking och besök hos 

olika återförsäljare. Vilka förväntningar har de på en kyl och vad tycker de om dagens 

kyl och hur ser de på konkurrenternas kylare. Hur ser konkurrenternas kylare ut? 

• Slutkunder – Enkäter och intervjuer. Vad tycker de om dagens kylar och hur skulle de 

kunna förbättras. 

• Litteratur – För att kunna utveckla ett bra gränssnitt och en effektiv kylare (för teori, 

se teoriavsnitt). 
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3.2.1.1 Snusfakta 

För att anpassa kylaren till snuset så mycket som möjligt insamlades information om 

tillverkning och hållbarhet. Vidare studerades snusets historia för att få en blick i vad 

svensken, eller snusaren, har för förhållande till sitt snus. 

 

Snustillverkning 

Snus tillverkas av lufttorkad tobak som mals och blandas med vatten, salt och eventuella 

arom- eller smaktillsatser. Blandningen pastöriseras enligt svenska bestämmelser för 

tillverkning av livsmedel.  

 

Snuset förekommer huvudsakligen i två olika former på marknaden, som lössnus eller 

portionssnus. Lössnus förpackas som snusmassa direkt i dosorna. Portionssnuset förpackas 

genom att det mäts upp och fördelas i en cellulosacylinder som svetsas och klipps av. Påsarna 

läggs sedan i en dosa. Portionssnuset finns idag i fyra olika varianter; normal, maxi, mini och 

minidry. Det som skiljer dessa åt är fuktigheten och portionspåsarnas storlek. 

När snuset är förpackat förvaras det i kylrum några dagar innan det fraktas vidare. 

 

Hållbarhet 

Hållbarheten hos snus beror av fuktigheten i dosan. Fuktigt snus innehåller 50-60 % vatten 

och kan förlora en liten del av sin fukt utan att bli dåligt. Detta snus har en hållbarhet på några 

veckor i rumstemperatur. I en kyld miljö ökar hållbarheten med flera veckor. En lägre fukthalt 

ger ett mindre känsligt snus eftersom det finns mindre vatten som kan avdunsta. 

Syre inverkar på snus så att det åldras snabbare och det som då sker är en smak- och 

aromförändring. Snuset får en mildare smak och kan få en unken arom. Dessa förändringar är 

mycket temperaturberoende varför snus alltid bör förvaras i kylskåp när det förvaras en längre 

tid.  

 

Kylan förhindrar att dosan släpper ut den fukt som ska finnas i snuset för att det ska hållas 

färskt samtidigt som det gör att oxideringen sker mycket långsammare. 
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Nya aktörer 

År 1992 öppnades Bengt Sändhs Snusfabrique AB. Detta var den första uppmärksammade 

utmanaren till Swedish Match sedan tobaksmonopolets upplösande 1968. Snuset som såldes 

härifrån såldes i kiloförpackningar via postorder. Fabriken köptes 1999 av Swedish Match. 

Några år senare, under 2001, dök den första utmanaren till Swedish Match som sålde snus 

färdigpackat i dosor upp, Gustavus. Gustavus köptes 2003 av Austria Tabak som i sin tur ägs 

av det brittiska Gallaher Group.  

 

I oktober 2003 lanserades det småländska snuset Skruf från Skruf Snus AB. Skruf Snus AB 

köptes i september 2005 till 43,5 % av brittiska Imperial Tobacco. 

 

En annan tillverkare som agerar på den svenska marknaden är Fiedler och Lundgren, som ägs 

av danska House of Prince. Även Brittish American Tobacco bör nämnas, som efter 

förbjudandet av rökning på krogen första juni 2005 storlanserade sitt snus Lucky Strike. 

Utöver dessa finns ett antal mindre snustillverkare som, mer eller mindre lokalt, säljer sitt 

snus på den svenska marknaden. 

3.2.1.2 Återförsäljare 

Snus säljs idag främst i livsmedelsbutiker, hos tobakshandlare samt på krogar och 

restauranger. För att få en bättre bild av hur försäljningen fungerar genomfördes en 

marknadsundersökning genom att besöka ett antal tobakshandlare, krogar och restauranger 

där personalen intervjuades. Se bilaga 4 för frågeställning. Ett antal livsmedelsbutiker 

besöktes också. Här visade det sig att endast stora kylar användes. 

 

Tobakshandlare 

Besök gjordes hos ett antal tobakshandlare som fått Skrufs kyl (figur 9). Endast två av dessa 

hade kvar kylen i butiken. De som inte hade kylen kvar i butiken angav olika anledningar.  

Lokalens storlek var en tydligt bidragande faktor. De större butikerna hade alla en större kyl 

från någon av konkurrenterna. Dessa kylar är så stora att de rymmer en större del av de olika 

tillverkarnas sortiment. De mindre butikerna hade ont om plats och fick inte plats med en stor 

kyl. De hade i regel valt att använda egna kylar som var mindre än de stora kylarna men som 

rymde fler sorter än de mindre kylarna. Kylarna var i de mindre butikerna placerade bakom 

disk. 
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Den mest bidragande faktorn var kylens kvalitet. Skrufs kyl ansågs av butiksägarna vara 

direkt dålig. De negativa faktorerna var att den inte höll kylan, dörren gick inte igen och 

dosorna fastnade långt in i kylen, de kom inte automatiskt fram till den främre delen av hyllan 

när dosan framför togs ut. När en kund tagit en dosa kunde det också falla ut andra dosor. 

Kylen var också för lätt vilket enligt en butiksägare gav ett billigt intryck. 

 

  
 

Figur 9. Skrufs kyl idag. 

 

Det positiva som nämndes om Skrufs kyl var att den ansågs mysig med sitt blåaktiga diodljus. 

Den hade också, enligt en återförsäljare, en bra storlek men kunde få vara lite större för att 

rymma mer. 

 

Den större Generalkylen från Swedish Match (figur 10) var omtyckt av alla som valt att 

använda den. F & L: s kyl upplevdes på samma sätt och har en liknande konstruktion. Det 

enda som skiljer dessa åt är, förutom det yttre, att F & L:s kyl är högre än Generalkylen. 

Ingen hade haft problem med kylan eller med dörrens öppnings- eller stängningsfunktion. 

Båda kylarna har en fjäder som hela tiden trycker fram dosorna till det främre läget. Detta gör 

att produkterna alltid exponeras som det är tänkt, att alla alternativ är ständigt synliga och att 

det blir lättare att ta den önskade dosan. En nackdel med fjädern var att den tryckte för hårt för 

minidosorna så att de hamnade i fel position.  
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Kylarnas påfyllningsmekanism var väldigt uppskattad. Den fungerar så att hela hyllplanet 

dras ut och fälls ner och de nya dosorna fylls, i vertikalt läge, på längst bak på hyllplanet. 

 

 
 

Figur 10. Generalkylen. F & L: s kyl påminner om denna fast den är högre och i rostfritt. 

 

Hos de butiker som besöktes som inte använde Skrufs kyl användes av flera en mindre kyl 

från Lucky Strike. Detta berodde på att den var snygg, lite tuff och att det helt enkelt var en 

bättre kyl än Skrufs. Den höll kylan, den var tyngre, hade en riktig kyldörr och upplevdes mer 

som en genuin kyl trots sin lilla storlek. Den gav också en bättre exponering av produkten i 

det avseendet att den visar locket och inte sidan av dosan, detta gör det lättare att välja 

produkt innan man öppnar kylen. Det bör nämnas att Lucky Strikes dosa inte har samma 

dimensioner som sina konkurrenters dosor. Detta gör att dessa passar sämre i deras kylar och 

vice versa. Se figur 11. 
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Figur 11. Lucky Strikes kyl 1. Liten och tung. 

  

När Lucky Strikes kyl fylls på sker detta genom att man matar in dosor framifrån, vilket gör 

att den ofta okylda dosan hamnar längst fram i kylen. Andra nackdelar som framgick var att 

den för somliga var alldeles för tung och den var lite för enkel i sin design. 

 

Krogar och restauranger 

Besök gjordes hos flera restauranger. Intervju med personal gjordes i en sportbar och på en 

restaurang med bar. Sportbaren hade en kyl från Swedish Match. Det var enligt barpersonalen 

en bra kyl, den rymde tillräckligt (40 dosor), höll bra kyla och det var lätt att ta ut dosorna. Se 

figur 12 nedan. 

 

 
 

Figur 12 visar en liten kylare från General. 
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Det negativa med kylen var placeringen, vilket gjorde uttagandet svårt, men det skulle kunna 

avhjälpas med en annan utformning. Förbättringsförslaget var att kylen skulle ha en valknapp 

och att dosan föll ner, likt funktionen i en godisautomat fast utan betalmomentet.  

 

På restaurangen fanns en liten snuskylare från Lucky Strike (Figur 13). Den var lite 

annorlunda i utformningen än den kyl som fanns hos tobakshandlaren. Den här modellen var 

rund, men hade samma grundkonstruktion och byggde på samma exponeringsprincip som den 

andra. Kylen var uppskattad trots att luckan var svåröppnad och att kylen av personalen inte 

upplevdes som snygg. Den rymde tillräckligt, 35 dosor. Här sade personalen att de hellre hade 

haft en kyl som mer liknade Generals minikyl. Den var snyggare och mer praktisk i en 

barmiljö. 

 

 
 

Figur 13. Lucky Strikes kyl 2. Liten och rund. 

 

Personalen på de båda restaurangerna var överens om att det viktigaste med en snuskyl var att 

den höll kylan och att den var snygg och tilltalande för deras kunder. Vad gällde funktioner 

som påfyllning och urtagning så hade de inga åsikter mer än att dörren bör vara lättöppnad. 

Om kylen är liten så är kyldörren sällan i vägen. Det skulle kunna gå att göra en bra kyl utan 

dörr, men, som tidigare nämnts är kylan det viktigaste. 

 

Utöver de kylar som nämns i de två kapitlen ovan har ett flertal kylar setts hos olika 

återförsäljare. De har alla påmint om varandra. De har glasdörr och är för det mesta 

tillverkade i en metalliknande svart eller gråaktig plast. 
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3.2.1.3 Slutkunden, snusaren 

Fyrtio enkäter skickades ut till manliga och kvinnliga snusare. Se bilaga 5 för frågor och en 

mer ingående sammanställning av svaren. Urvalet består främst av akademiker som jobbar 

eller studenter som studerar vid universitet. Tjugotvå svar kom tillbaka. Svaren i enkäten var 

likriktade, ingen större skillnad kunde ses mellan olika kön, åldrar eller hemorter.  

 

Männen som svarade var i åldrarna mellan tjugotvå och trettionio år. Av de 18 som svarade 

snusar de flesta mellan två och sex dosor per vecka. Endast två snusar lössnus till vardags. De 

flesta köper sitt snus i livsmedelsbutik eller hos en tobakshandlare. Oavsett var de handlar sitt 

snus betalar de helst med kort och de tar gärna snuset själv ur en kyl med lucka.  

 

De fyra kvinnor som svarade på enkäten är mellan 24 och 51 år gamla. De snusar bara 

portionssnus. Deras köpbeteende skiljer sig inte från männens. 

 

Enkätens syfte var inte att få in fakta att basera kommande arbete på, utan att få en 

uppfattning om hur snusare ser på sitt snusköp. Det viktigaste som framgick var att snusaren 

tycker att den första prillan ur en dosa är mycket viktig. Den ska vara kall och lagom fuktigt. 

3.2.2 Problemklarläggning 

Problemklarläggningen syftar till att besvara frågor som berör det kommande arbetet. Elva 

frågor besvaras för att ge en bra bild av vad som bör beaktas i den inledande fasen av 

projektet, vilka problem och förväntningar som det ska tas hänsyn till och vad som måste 

undersökas vidare för att komma fram till ett så bra resultat som möjligt. 

Problemklarläggningen leder till en ökad insikt i projektets problem och arbetet går vidare 

med att lista de krav och önskemål som ställs på produkten. 

3.2.2.1 Kravspecifikation 

För att få en bra struktur i specificeringen av egenskaperna genereras specifikationen runt 

olika ämnesområden. Problemklarläggningen har redan gett en bra grundläggande bild av 

projektet. De mer konkreta ämnesområdena gör att problemet blir mer uppdelat och djupare 

bearbetat. De olika egenskaperna klassificeras som önskemål eller krav för en vidare 

bearbetning och ytterligare kategorisering. Kraven analyseras med hjälp av en abstraktion. 
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Framtagandet av kravspecifikationen gav en tydlig bild av vilka förväntningar som ställdes på 

kylaren. De olika kriterierna delades upp i 39 krav och 44 önskemål som redovisas i sin helhet 

i bilaga 6. För att få dessa mer överskådliga gjordes en abstraktion för kraven enligt nedan och 

önskemålen delades in under rubriker i en funktionsuppdelning för senare konceptviktning. 

 

Abstraktion 

För att identifiera huvudproblemen genomförs en abstraktion. Här utestängs specialfall för att 

lyfta fram de huvudsakliga och allmänna kraven på produkten. Abstraktionen utförs i fem 

steg: 

 

• Bortse från tankemässiga önskemål, ange de fundamentala kraven. 

• Listning av direkt funktionsberoende kravpunkter. 

• Omformning av kvantitativa kravpunkter till kvalitativa. 

• Generalisera punkterna. 

• Formulering i lösningsneutrala termer. 

 

Resultatet blir en välformulerad mening som sammanfattar kraven på 

produktutvecklingsprojektet (se bilaga 7 för samtliga steg): 

 

”Att med ett effektivt energiutnyttjande kyla en viss mängd snusdosor 

till en bestämd temperatur utan att någons säkerhet riskeras.” 

 

3.2.2.2 Önskemålsträd 

I ett önskemålsträd listas önskemålen från problemklarläggningen. Dessa listas på ett logiskt 

sätt i olika kategorier utifrån målet med produkten. Först formuleras det övergripande målet, 

sedan delmålen och sedan de specificerade målen.  

 

Det övergripande målet, målet med produkten, har en andel av viktningen som är 1, 100 %. 

Delmålen viktas mot varandra i en viktningsmatris för att beräkna deras andel. Om delmålen 

bedöms vara lika viktiga får de båda en viktningspoäng, om en är viktigare än den andra får 

den två viktningspoäng och den mindre viktiga får ingen poäng. När alla delmålen har viktats 
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mot varandra beräknas deras andel genom att dela deras horisontella summa med det totala 

antalet utdelade poäng. Denna poäng anges i andel och i procent (se bilaga 8).  

 

De specifika målen viktas inom sin delmålskategori mot varandra i en viktningsmatris. Den 

andel som varje specificerat mål får multipliceras med den andel som deras delmålskategori 

fick i föregående viktning. Produkten blir det specifika målets viktningsandel som anges i 

procent.  

 

Önskemålsranking 

Viktningsandelen jämförs med hjälp av de specifika delmålens procentsiffra. Det produktmål 

som rankas högst är det med högst procentsiffra och samtidigt det önskemål som bör beaktas 

mest under fortsättningen av produktutvecklingen. Se figur 18 för en översikt av hanteringen. 

 

 

 
Figur 18. Princip önskemålsbearbetningen. 

 

Resultatet av uppdelningen av önskemålen i önskemålsträdet och viktningen av dessa gav att 

de fyra viktigaste kriterierna var att kylaren skall ha en synlig termometer, att den skall gå att 

fästa på vägg, att den har en jämn viktfördelning och att kylaren skall ha så få rörliga delar 

som möjligt (se bilaga 9).  

3.3 Problemlösning 

Problemlösningsfasen behandlar metodiskt de problem som formulerades i 

problemklarläggningen. Efter den inledande konceptidéskissningen utvärderas idéerna innan 

konceptgenereringen påbörjas. Koncepten viktas sedan för att få en opartisk bedömning inför 

konstruktionsfasen. 

 

Konstruktionsarbetet innebar att konceptdesignen delades upp och i huvuddelar som indelades 

i komponenter. 

Produktmål Andel % Delmål Andel % Specificerat mål Andel % Rank 
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3.3.1 Konceptidégenerering 

I de steg som arbetats igenom har ett antal produktkriterier framkommit. Dessa kan på olika 

sätt appliceras på en produkt. För att få en så objektiv bild som möjligt av hur produkten kan 

komma att se ut tas ett antal konceptidéer fram, se exempel nedan. 

 

                
 

Figur 19. Exempel från konceptidégenerering. 

 

Alla de konceptidéer som togs fram byggde på grundformer med mindre formavvikelser som i 

ett senare skede kunde överdrivas eller tonas ner. Hälften av idéerna byggde på kylare med 

glasdörr, den andra hälften hade inget glas alls i sin konstruktion (se bilaga 9). 

Anledningen till detta var att Skruf hade lämnat helt öppet hur kylen skulle se ut och den 

kommande utvärderingen av idéerna skulle ge en vägvisning för det kommande arbetet, utan 

att styra deras åsikter i en alltför tydlig riktning. 

3.3.2 Konceptidéutvärdering 

Konceptidéerna utvärderas genom att studera, analysera och diskutera skisserna som tagits 

fram. Detta arbete sker i en diskussionsgrupp. Här framkommer vilka idéer som bör 

vidareutvecklas till mer färdiga koncept. 

 

Konceptidéerna utvärderades med hjälp av tre diskussionsgrupper istället för att utvärderas 

tillsammans med Skruf Snus AB. Detta eftersom kontaktpersonen på företaget ställde in 

utvärderingsmötet. För att kunna fortsätta arbetet utan ett längre avbrott sattes en 

utvärderingsgrupp ihop. Utvärderingen syftade till att ge en bild av vad som skulle kunna bli 

intressant för slutkunderna, vad som borde arbetas vidare med i konceptgenereringen.  

De ramar som gavs av Skruf Snus AB i fas ett var väldigt vida, alltså var idéutvärderingens 

syfte också att få en uppfattning av vad de faktiskt ville uppnå med produkten, detta fick 

istället nu flyttas fram, och deras möjlighet att tidigt påverka utformningen av kylaren 

minskades avsevärt. 
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Utvärderingsgrupperna bestod av manliga studenter i åldern 22 – 28 år. Alla snusar till 

vardags. Utifrån kriteriekategoriseringen ringade de in de viktigaste kriterierna för en snuskyl 

(se bilaga 11). Exklusivitets- och kvalitetstänkande stod i centrum. Vidare är det viktigt med 

funktionalitet och användarvänlighet, allt enligt det tidigare arbetet. 

De viktigaste punkterna kan sammanfattas enligt följande: 

 

• Flexibilitet 

• Energieffektiv 

• Uttrycka kvalitet 

• Exklusiv produktkänsla 

• Uttrycka funktion 

• Enkel urtagning 

• Enkel påfyllning 

• Kommunicera Skrufs varumärke 

• Enkel konstruktion 

• Robust känsla 

• Säker produkt 

 

 

     
 

 
Figur 20. Konceptidé 9 till vänster och idé 10 till höger. 
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Figur 21. Konceptidé 11. Till höger ses öppningsprincipen för idé 9 - 11. 

 

Mer konkret så nämndes konceptidéerna 9 – 11 som de mest exklusiva (se figur 20 och 21). 

Generellt ger kylarna utan glas en bättre kvalitetskänsla och de känns mer exklusiva än 

förslagen med glasdörr. Den analoga termometern förstärkte funktionsuttrycket, 

kvalitetsintrycket och känslan av exklusivitet. Viktigt är att de inte blir för tunna eller får en 

för lätt känsla. De välvda fronterna var tilltalande, bara de inte blev för välvda så att kylaren 

känns bullig. En enkelvälvd front föredrogs. 

 

Den mindre luckan på idé 9 – 11 uppskattades. Viktigt var dock att tydligt visa 

öppningsfunktionen. Valalternativen måste också vara tydliga redan innan kylaren öppnas. 

Den grafiska lösningen ansågs vara tydlig och estetiskt tilltalande men den skulle gå att göra 

tydligare. Att fronten i förslagen var så framhävd sågs endast som positivt. Tanken med att 

lyfta fram en yta istället för att exponera många dosor genom en glasruta upplevdes som 

exklusivt. Sidvyn på konceptidé 9 borde appliceras på konceptidé 10 för att göra idé 10 mer 

intressant.  

 

Proportionerna i konceptidé 4 och 8 uppskattades (se figur 22), de gav kylaren en känsla av 

femtiotal och därmed en gedigen kvalitetskänsla. Den skulle dock ha en lucka istället för 

knappval och öppning. Samma sak sades om konceptidé 8, den var bra, men skulle behövas 

öppnas på ett annat sätt för att bli mer tydlig. 
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Figur 22. Till vänster idé 8, till höger konceptidé 4. 

 

Konceptidéerna med glasdörr var inte lika intressanta. Idé 2 (figur 23) var tilltalande men 

skulle kunna gå att göra snyggare med andra proportioner. Nackdelen är att den var för 

konventionell. 

 

 

 
 

Figur 23. Konceptidé 2. 
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Konceptidé 1 och 5 nämndes som de med mest exklusiv känsla av de med glasdörr (figur 24).  

 

        
 

Figur 24. Konceptidé 5 till vänster, konceptidé 1 till höger. 

 

3.3.3 Konceptgenerering 

För att konkretisera det som framkommit under den första utvärderingen tas nu endast ett 

mindre antal koncept fram, oftast endast två eller tre stycken. Viktigt här är att det som 

framkommit under tidigare stadier verkligen vägs in och tas hänsyn till. 

 

Efter att ha vägt in utvärderingsgruppens åsikter och själv ha analyserat konceptidéerna 

påbörjades konceptgenereringen. Konceptidé 9 – 11 utvecklades till ett koncept med tydligare 

öppningsfunktion och en mer förfinad form. Det andra konceptet togs fram baserat på idé 1 

och 5.  
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Figur 25. Idé 9-11 kombinerade i ett koncept. 

 

 
Figur 26. Idé 1 och 5 kombinerade i ett koncept. 

 

Under färdigställandet av koncepten togs ett tredje koncept fram för att kontrastera de första 

koncepten. De tre koncepten presenteras nedan var för sig. 
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3.3.3.1 Koncept 1 

Det första konceptet inspirerades av de mindre kylarna från konceptidégenereringen, främst 

idé 9-11. Konceptet bygger på principen att dosorna göms för att få en så enkel yta som 

möjligt, ingen oordning syns. Alternativen är istället tryckta på fronten, snusdosorna står upp 

och för varje stapel är sorten synlig utanpå kylaren.  

 

Den välvda ytan gör kylaren mer intressant än en med platt front. Frontytan framhävs bättre 

dels därför och dels tack vare de vinklade ytorna. Välvningen bidrar också till att texten på 

frontytan ses i en större vinkel. 

 

 
 

Figur 27. Koncept 1 stängt, frontvy. 

 

Den lilla luckan gör att kylaren inte tar mycket plats vare sig på en bänk eller om den sitter 

monterad på en vägg.  
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Termometern på fronten gör att kvalitetstänkandet etablerar sig hos dem som ser kylaren. 

Handtaget i sidan är rundat för att vara så bekvämt som möjligt. Luckan dämpas med ett 

bromsande envägslager och en gummilist för att ge ett så exklusivt intryck som möjligt. 

Kylarens toppyta är vinklat för att försvåra att saker placeras ovanpå kylaren. 

 

 

 
 

 
Figur 28. Koncept 1 öppet, från vänster, sidvy, frontvy och toppvy. 

 

Påfyllning sker genom att den övre luckan förs uppåt. Dosorna fylls på i hållaren ovanifrån 

eller rakt framifrån. 
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3.3.3.2 Koncept 2 

Koncept 2 togs fram för att se vad Skruf tycker om en mer konventionell kylare. För att bryta 

mot de existerande kylarna har den ett immat glas. Endast en profil är av klarglas, detta för att 

alternativen skall vara tydliga innan dörren öppnas. 

 

 
 

Figur 29. Koncept 2. Stängd frontvy. 

 

Dimensionerna i de här hållarna är anpassade så att det inte ska bli något glapp mellan hållare 

och dosa. Glappet skulle göra så att det upplevs som stökigt då dosorna inte står i en rak 

stapel. 
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I topvyn syns att luckan har en ram som erbjuder grepp runt om för att öppna kylaren. Luckan 

skulle kunna fästas så att den öppnas åt både höger och vänster. 

 

 

 
 

 
Figur 30. Koncept 2 öppet. Från höger och toppvy. 

 

Topp- botten- och sidytorna är vinklade för att mer framhäva frontytan och rikta fokus mot 

öppningen. Detta innebär att om kylaren skulle placeras på en bänk skulle det krävas fötter för 

att få rätt lutning. 

Samma påfyllning som koncept 1. 
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3.3.3.3 Koncept 3 

För att kontrastera koncept 1, och delvis koncept 2, togs det här svarta konceptet fram. Det har 

platt front och en annan lucklösning.  

 

Kylaren är tillverkad i högblank svart plast där frontytan har ett glasskikt för att ge annorlunda 

reflektioner i frontytan. För att öka känslan av att det är en kylare har glaset en ljusblå ton, för 

att ge en kallare känsla. 

 

 
 

Figur 31. Koncept 3 stängt. Frontvy. 

 
 

Figur 32. Koncept 3 stängt. Från höger, frontvy och toppvy. 

 

Luckan fungerar så att den öppnas när man trycker på den, det finns alltså inga synliga 

handtag, endast en markering i undre luckan som visar var det bör tryckas. Termometern har 

valts bort. Hållarlösningen är samma som i koncept 1. 
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3.3.4 Konceptutvärdering 

De tre koncepten presenterades för Skruf Snus AB: s marknadschef som i sin tur presenterade 

koncepten för ledningsgruppen. De var nöjda med alla koncept men kunde inte konkret välja 

ett. 

 

Det vidare utvärderingsarbetet fick helt baseras på vilket koncept som bäst uppfyllde de krav 

och önskemål som formulerats under tidigare stadier i projektet. För att bedöma koncepten så 

objektivt som möjligt viktas de mot varandra i en konceptviktningsmatris. Här bedöms hur väl 

varje koncept uppväger kraven och önskemålen under varje produktkriteriekategori och 

tilldelas därefter -, 0 eller +. Ett minus innebär att konceptet inte alls uppfyller kriterierna, en 

nolla innebär att det är tillfredsställande och ett plus betyder att produkten mycket väl 

uppfyller kriterierna, se figur 33 för exempel. 

 

Summan blir ett jämförelsetal som säger vilket av koncepten som bäst uppfyller alla kriterier. 

 

 
Kategori Kravspecifikationen Önskemålsträd % Viktningssumma Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3

Fästmöjligheter 5,5

Fjädermatning 5 

Kabelkanaler i ytterhölje 4 

Enkel i olika miljöer 3,2

Lätt att montera ned 2,8

Lätta material 1,1

Flexibilitet 
Så liten som möjligt i 

relation till kylvolym 

Lagring kabel 0,7

22,3 + + + 

 
Figur 33. Princip konceptviktning. 
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Den kompletta konceptviktningen kan ses i bilaga 11. En sammanfattning av resultatet ses 

nedan. 

 

 

 
Viktsumma + 80,7 49,9 62,7 

Viktsumma - 8,7 0 8,7 

Jämförelsetal 72 49,9 54 

 
Figur 34. Resultat från konceptviktningen. 

3.3.5 Konceptoptimering 

Konceptoptimeringen sker utifrån konceptvalsmatrisen. Koncept 1 blev det som bäst uppfyller 

kriterierna, sedan koncept 3 och sist koncept 2. Koncept 2 är för konventionellt, med metall 

och glas, och därför inte lika intressant som de andra. Det slutliga konceptet blir en fusion av 

koncept 1 och 3, med egenskaper övervägande från koncept 1. 

 

Tillräckligt underlag finns för att påbörja konstruktionsarbetet. 
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3.3.6 Konstruktion 

Under konstruktionssteget realiserades idéerna och designen från fas ett och två med hjälp av 

skissframtagning. Till grund för skissframtagningen ligger det optimerade designkonceptet, en 

funktionsstruktur och en idématris. Konstruktionen skissas fram i skala 1:2 och ritas sedan 

upp i ett CAD-program för att säkerställa att konstruktionen fungerar. De designskisser som 

tagits fram användes som grundmodell för att få en produkt som motsvarade den bild som 

givits under konceptarbetet. 

 

Kylaren från konceptskisserna delades in i sju huvuddelar enligt figur 35 nedan; bakstycke 

(1), hållare (2), infästning (3), övre luckan (4), undre luckan (5), kropp (6) och kylelement (7). 

Dessa delar blir under konstruktionsskissningen och CAD-modelleringen uppdelade i 

komponenter. 

 

 
 

Figur 35. Produktens uppdelning i huvuddelar. 
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3.3.6.1 Funktionsstruktur 

För att få en bra överblick över hur produkten fungerar ritas en funktionsstruktur upp. Här ses 

vilka input som görs, hur de bearbetas i systemet och vilken output systemet ger.  Det kan 

finnas flera parallella system i en produkt. Systemen kan också interagera. Detta ska i så fall 

framgå av funktionsstrukturen. 

 

De olika stegen i strukturen döps för att enkelt hållas isär under senare arbetet. 

 

 
Figur 36. Funktionsstrukturen för kylaren. 
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3.3.7 Idématris 

När kartläggningen över produkten färdigställts genomförs en idégenerering. Olika idéer tas 

fram för stegen i funktionsstrukturen. De listas på ett logiskt sätt i en matris för att kunna 

kombineras på olika sätt under konceptoptimeringen. 

 

  Lösning 1 Lösning 2 Lösning 3 Lösning 4 Lösning 5 Lösning 6 Lösning 7 Lösning 8

Kompressor Kompressor Gadolinium Termoelektriskt Absorptionskyl Is       

Fläkt 
På 

komponent 
Separat             

Ventilation Vid fläkt Luftöpppningar             

Öppnande 
Dörr 

handtag 
Dörr vakuum Skjutlucka Öppen         

Påfyllning Stockvis 
En och en, lägg 

i 

En och en, 

tryck 
          

Stängning 
Manuell 

klick 

Manuell 

vakuum 
Skjutlucka           

Öppnande 
Dörr 

handtag 
Dörr vakuum 

Dörr, push to 

open 
Pez  Biljettautomat Lucka Öppen Knapp 

Urtagning En och en Flera              

Stängning 
Manuell 

klick 

Manuell 

vakuum 

Automatisk 

mekanisk 

Automatisk 

fjäder 

Automatisk 

motor 
      

 
Figur 37. Idématrisen för olika konstruktionslösningar. 

3.3.8 Dimensioneringar 

Nödvändiga beräkningar görs för att kunna uppfylla krav och önskemål. Även de 

standarddetaljer som kan komma att anvädas undersöks med hjälp av Internet. 

Ett antal dimensioneringar görs inte på grund av projektets avgränsningar. Dessa är t ex 

dimensionering av öppningsmekanism och dimensionering av lucklösning.  

3.3.8.1 Kylelement 

De beräkningar som görs syftar till att se vilken effekt som krävs för att kyla det tänkta 

utrymmet. Dessa värden gäller för ideala förhållanden och för nedan angivna material som 

valts i tidigare steg. Som exempel har kylelement från Supercool använts. Ett termoelektriskt 

kylelement som passar till mindre kylar. Deras dimensioneringstabeller har använts, se bilaga 

12 för komplett uträkning. 
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Effektbehovet ges av: 

 

d
TxAx

t
Q Δ
= λ  

 

Resultat Värde Enhet 
Q/t för PUR  -11,1 W 

Q/t för ABS -180,375 W 

 
Figur 38. De olika materialens energiflöden. 

 

ABS-plastens isoleringsförmåga är försumbar och hänsyn tas i fortsättningen endast till 

isoleringsmaterialet, PUR-plasten. 

3.3.8.2 Termometer 

Kinesiska tillverkare visar sig tillverka termometrar efter önskemål. De billigaste alternativen 

är standarddkonstruktioner där boetten anpassas till kundens önskemål. Se bilaga 13 för 

exempel. 

3.3.8.3 ON/OFF-knapp 

Enkla reglage av tryckknappstyp hittas i alla tänkbara varianter. De enklaste, mest diskreta 

knapparna visas i bilaga 14. 

3.3.9 Konstruktionsskissning 

Under konstruktionsskissningen testas olika lösningar utifrån idématrisens uppställning. 

Skisserna ska visa konstruktionen ur olika vyer, så många som krävs för att tydliggöra 

konstruktionen. För att minimera risken för feltolkningar eller felkonstruktioner bör föremålet 

i komplicerade områden snittas och skissas upp i genomskärning.  Arbetet leder fram till en 

komplett konstruktionslösning som används som underlag för eventuella tester och CAD-

modellering. 

 

På grund av projektets avgränsningar görs under konstruktionsarbetet inga detaljskisser på 

exakt infästning av kylelement eller anpassning av komponenter till exakt produktionsmetod. 
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Det kan vara svårt att välja mellan om en detalj ska varmformas eller formsprutas. Valen som 

gjorts i arbetet är endast skribentens rekommendation, inget slutgiltigt val. 

 

Under konstruktionsskissningen valdes, som visas i figur 39 nedan, först ett luft-luftelement 

från Supercool, AA-019-12-22, till kylaren. Eftersom flexibiliteten värderades högt används 

senare ett annat element med direkt-luftkylning, DA-014-14-02, som visas i figur 40. Två 

element används för att få tillräcklig kyleffekt och för att kunna göra kylaren så smal som 

möjligt. Detta framgår av skisserna i figurerna nedan. 

 

 
 

Figur 39. En av de första skisserna visar hur de två kylelementen kan placeras. 

 

Skissningsarbetet innebär att konstruktionslösningar tas fram, utvärderas och förbättras. Som 

figur 40 nedan visar har många förändringar gjorts för att göra konstruktionen så bra som 

möjligt. 
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Figur 40 illustrerar arbetets utveckling. Bilden till vänster är en tidig version av den högra. 

 

Under arbetet antecknas vad som ska ändras till nästa version av konstruktionen eller vad som 

bör tas i beaktning under CAD-modelleringen (se figur 41). 

 

Produktionsteknikerna, deras begränsningar och möjligheter, ligger till stor del bakom 

konstruktionsskissningens utveckling.  Produktens uppdelning i komponenter sker först i detta 

steg men blir fastställd först under CAD-modelleringen. 

 

 
 

Figur 41. Snitt sidvy, kylelementets infästning och anteckningar. 
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De mer avancerade konstruktionslösningarna och detaljerna skissas upp separat för att ge ett 

så bra underlag som möjligt. Som exempel kan nämnas att lucklösningen och hållaren 

skissades upp separat. 

3.3.10 Test 

Om nödvändigt testas konstruktionslösningar för att säkerställa och optimera funktionen 

innan CAD-modelleringen.  

 

För att hållaren till dosorna skall fungera både för den större och den mindre dosan byggs en 

flexibel modell för att testa olika dimensioner. Eftersträvansvärt är också att hållaren skall gå 

att fylla på framifrån. Öppningen i fronten måste således vara tillräckligt stor och väggarna 

tillräckligt flexibla för att kunna trycka in en eller flera dosor framifrån. Se bilaga 15. 

3.3.11 Konstruktionstabell 

Under konstruktionsarbetet, främst under skissningen men också under CAD-modelleringen, 

uppförs en konstruktionstabell som visas i sin helhet i bilaga 16. Alla delar som ingår i 

konstruktionen återfinns i bilaga 17. Tabellen visar vilka aspekter som tagits i beaktning 

under förloppet. Den visar också hur aspekterna applicerats på produkten, vilken åtgärd som 

tagits. 

3.3.11.1 Konstruktionsaspekter 

De principer som kopplas till konstruktionsarbetet listas tillsammans med de åtgärder som 

tagits. De olika aspekterna förklaras nedan och i figur 42 till 50 ges exempel: 

 

• Klarhet – Tydliga kraftupptagningar. Inga tvetydiga konstruktionslösningar. 

• Enkelhet – Så få komponenter som möjligt, i så enkla geometriska former som 

möjligt, bör användas. Symmetriska former är att föredra. Delarna skall vara enkla att 

särskilja och ha enkla monteringsanvisningar. 

• Säkerhet – Produkten skall konstrueras med avseende på komponentsäkerhet 

(hållbarhet), funktionssäkerhet (huvudfunktionen bör alltid bestå), operatörssäkerhet 

och omgivningssäkerhet (t ex elsäkerhet). 
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• Integralutformning – Att i så stor utsträckning som möjligt applicera flera funktioner 

på en del eller att en del kan användas i flera applikationer i produkten. 

• Differentialutformning – Delar kan konstrueras så att de enkelt kan bytas ut för att gör 

produkten mer flexibel. 

• Kraftgenomgång – Sträva efter jämnstarka konstruktioner med korta kraftvägar, jämnt 

slitage och likartade deformationer. Sträva också efter att uppstående krafter tar ut 

varandra med symmetri. 

• Uppgiftsuppdelning – Billiga lösningar fås om produktelement används till parallella 

uppgifter. Funktionsoptimala dyrare lösningar fås om element har distinkta funktioner. 

• Självhjälpsprincipen – En större belastning bör ge en bättre funktion. Självinställande, 

självbalanserande och självskyddande lösningar eftersträvas. 

• Stabilitet och planerad instabilitet – Stabilitetsprincipen innebär att 

konstruktionslösningen försvårar ett haveri. Principen om planerad stabilitet innebär 

att ett instabilt läge ger en önskad effekt (råttfällan). 

• Värmeutvidgning – I vilka temperaturer kommer produkten vistas. 

• Krypning och sättning - I vilka temperaturer kommer produkten vistas. 

• Korrosion - I vilka miljöer kommer produkten vistas och hur påverkar den materialen i 

produkten. 

 

Aspekt Åtgärd 

Standardskruvar används i hela konstruktionen.  

Alla infästningar och fogningar är markerade, endast 

ett alternativ är möjligt, för att minska risken för fel. 

En logisk monteringsföljd ger montören ett enklare 

arbete. 

Enkelhet 

En fullständig symmetri råder, vilket ger större 

förståelse för konstruktionen. 

 
Figur 42. Exempel från konstruktionstabellen. Aspekt enkelhet och olika åtgärder. 
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Figur 43. Bilden visar hur infästningen är tydligt markerad för luckinfästningens inre del. 

 

 
 

Figur 44. Bilden visar fackverket i undre luckans frontdel. Exempel på kraftgenomgångsprincipen. 
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3.3.11.2 Produktionsaspekter 

Vilka delar tillverkas med vilken metod och varför? Vidare listas också hur de olika delarna 

sammanfogas. Inom parantes anges delarnas monteringssteg. Se exempel nedan. 

 

Vilken åtgärd Vilken/vilka delar Motivering 

Termometer på övre lucka. (4.8) 

Metall och plast. Olika material 

sammanfogas med fördel med 

lim och termometern måste 

fixeras. 

Glas på undre och övre lucka. (4.9) 

Limningen kommer inte att ge 

upphov till några kosmetiska 

förändringar i plastglaset. Det 

skulle t ex svetsning kunna 

göra. 

Limning 

Hållarinfästning inre på kropp. (6.5) 

En svetsfog hade varit att 

föredra, men det är svårt att 

hantera processen med den 

placeringen. 

 
Figur 45. Exempel från produktionsaspekterna, utdrag ur avsnitt Limning. 

 

 
 

Figur 46. Termometern i metall ska fixeras i plastdelen, limning väljs. 
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3.3.11.3 Monteringsoperationer 

Monteringsstegen listas som huvudsteg och delsteg. Samtidigt listas hur många upprepningar 

som görs i varje steg och hur många unika delar som monteras i varje steg. I slutet summeras 

antalet upprepningar och unika delar. Se exempel nedan. 

 

Assemblering Huvudsteg Delsteg Upprepningar Antal unika delar 

1 Bakstycke 
Krokinfästning på 

bakstycke. 
1.1 4 5 

Klack på klack 2.1 10 20 

Klack på kropp 2.2 10 20 2 Hållare 

Bottenplatta på kropp 2.3 5 5 

Summering 

Monteringssteg 29  

Antal unika delar  50 

 
Figur 47. Exempel på listning av monteringsoperationer. 

3.3.11.4 Designaspekter 

I tabellen som tar upp de designrelaterade konstruktionsaspekterna listas och motiveras under 

följande rubriker: 

 

• Identifiering – Kan användaren identifiera produkten, hur sker det? 

• Farliga detaljer – Är designen säker. Finns nödvändiga varningstexter? 

• Gestaltning – Vad uttrycker produkten? 

• Färg/kontraster – Vilken färgsättning har produkten och varför? 

• Proportioner – Finns det onödigt stora detaljer på produkten. Är proportionerna 

tilltalande? 

• Individualitet – Kommer den önskade användaren tilltalas av produkten? 

• Ergonomi – Är produktens gränssnitt anpassat till användaren och hur? 
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Aspekt Åtgärd 

Ett greppvänligt handtag gör kylaren lättöppnad. 

Antropometriska mått har studerats och beaktats. 

Bra displayvinklar. 

Ergonomi 

Lätt att fylla på med de flexibla hållarna. 

 
Figur 48. Exempel ergonomiaspekter och åtgärder. 

 

Designaspekterna är redan tagna i beaktning och fungerar nu mer som en kontroll för att 

säkerställa att konstruktionsarbetet inte förändrat vad som avsågs uppnås med produktens 

design. 

3.3.12 FMEA 

Failure Mode and Effect Analysis - de olika konstruktionslösningarna bedöms för att beräkna 

sannolikheten att ett fel inträffar. Lösningen analyseras, om ett fel kan inträffa bedöms 

sannolikheten att det inträffar, effekten av felet bedöms och sannolikheten att felet upptäcks 

vägs in. Enligt exemplet i figur 50 kan vi se att tabellen även omfattar listning av felets 

placering, felets typ, felets följder och orsaken till felet. Ett risknummer för den nuvarande 

situationen beräknas (se figur 49 och 50).  

 

Ett förbättringsförslag utarbetas och ett steg eller en förändring görs och ett nytt risknummer 

beräknas. Jämförelse görs för att bekräfta en förbättring. Exempel visas i figur 50, den 

kompletta FMEA:n visas i bilaga 18. 

 

I: Inträffar E: Effekt U: Upptäckt RN: Risknummer 

Sannolikhet att inträffa Effekt på kund Sannolikhet att upptäcka   

Väldigt låg 1 Knappt märkbara 1 Hög 1 Hög 1000

Medellåg 2-3 Felet är oviktigt 2-3 Medelhög 2-5 Medel 125 

Medel 4-6 Ganska allvarligt 4-6 Medel 6-8 Ingen risk 1 

Medelhög 7-8 Allvarligt 7-8 Medellåg 9    

Hög 9-10 Felet har stora negativa effekter 9-10 Låg 10    

 
Figur 49. Jämförelsetalet, RN, är produkten av I x E x U. 
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Kylare 

för snus 
FMEA - Failure Mode and Effect Analysis 

Nuvarande situation Förbättrad situation Felets 

placering, 

del 

Felets typ 
Felets 

följder 

Orsak till 

fel Teststeg I E U RN 

Förbättrings- 

förslag Tillagt steg S E U RN

Kylelement 
Effektdimesion

ering 

Varm 

kylvolym 

För liten 

effekt i 

kylelement 

Mäta 

temp 
5 10 4 200

"Överdimensionera" 

kylelement. 

Korrigeringsmöjlighe

ter, termostat. 

Termometer. 2 10 1 50 

 
Figur 50. Exempel FMEA, dimensionering kylelement. 

3.3.13 CAD-modellering 

CAD-modelleringen grundar sig på konstruktionsskisserna och konceptbilderna. 

Konstruktionen modelleras upp, del för del, i ett solidmodelleringsprogram. De olika delarna 

assembleras och testas i sin helhet. Detta ger stora möjligheter att även i detta steg förbättra 

konstruktionen. 

 

Kylaren modelleras utifrån de sju huvuddelarna; bakstycket, hållaren, infästningen, övre 

luckan, undre luckan, kroppen, kylelementet (se figur 35). Kylelementen monteras dock 

senare in i kropps- och slutassembleringen. Huvuddelarna assembleras var för sig för att 

slutligen, som underassembleringar, monteras samman i slutassembleringen.  

 

Nedan presenteras varje huvuddel med sina ingående komponenter i sprängskisser.  
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Figur 51. Delarna i bakstyckets assemblering.  Figur 52. Hållarens assemblering. 

 

1. Bakstycket.    1.   Hållarkropp, 5 st. 

2. Krokinfästning bakstycke, 4 stycken identiska. 2.   Hållarbotten, 5 stycken identiska. 

3.   Hållarklack, 20 stycken identiska. 

 

 

 
 

Figur 53. Delarna i infästningsassembleringen. 

 

1. Infästning yttre undre lucka, 2 stycken identiska. 

2. Axel, 2 stycken identiska. 

3. Krok för luckan, 2 + 2, spegelvända. 

4. Kugghjul, 2 stycken, standarddetalj. 

5. Envägslager, 4 stycken, standarddetalj. 
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Figur 54. Övre luckans assemblering.  Figur 55. Undre luckans assemblering 

 

1. Front övre luckan.   1.   Front undre luckan. 

2. Mellanlägg övre luckan.   2.   Mellanlägg undre luckan. 

3. Platta till knapp, 2 stycken identiska.  3.   Bakdel undre luckan.  

4. Fjäder till knapp, 2 stycken identiska.  4.   Glas undre luckan. 

5. Knapp för öppning av lucka, 2 stycken identiska. 5.   Magnetlist, standarddetalj. 

6. Bakdel med ingjuten magnet.  6.   Gummilist, standarddetalj. 

7. Mellandel.    7.   Gummilist, 2 stycken, standarddetalj. 

8. Termometer, standarddetalj. 

9. Glas. 



 

Design av kyl för snus – Ett examensarbete vid Institutionen för Arbetsvetenskap avdelningen för Industriell Design 
 

66 

         
 

 
Figur 56. Delarna i kroppsassembleringen.  Figur 57. Komponenter i slutassembleringen. 

 

1. Kropp.    1.   Aluminiumplatta. 

2. Kylväggarna, 2 stycken, spegelvända.  2.   Skruv, 8 stycken, standarddetaljer. 

3. Fläktväggarna, 2 stycken identiska.  3.   Skruv, 8 stycken, standarddetaljer. 

4. Infästning inre undre lucka, 2 stycken identiska. 4.   Skruv, 8 stycken, standarddetaljer. 

5. Innervägg. 

6. Innervägg övre, 2 stycken, identiska. 

7. Innervägg nedre, 2 stycken, ena med fäste. 

8. Insats för ON/OFF-knapp. 

9. Klack för doshållare, 10 stycken identiska. 

10. Tassar, 3 stycken identiska. Standarddel. 

11. Kylelement, 2 stycken identiska. Standarddel. 

3.4 Resultat 

Resultatet, den färdiga 3D-modellen, exporteras till ett visualiseringsprogram för att göra 

presentationen av produkten mer intressant. Se nästa kapitel. 
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4 Resultat 
Resultatet består av två delar; konstruktionen och designen. Först presenteras resultatet av 

konstruktionsarbetet eftersom det ligger till grund för visualisering av designen. 

4.1 Konstruktion 

Resultatet från konstruktionsarbetet presenteras utifrån hur kylen kan monteras, huvuddel för 

huvuddel. Varje dels komponentutformning är också kommenterad. I bilaga 17 presenteras, i 

bild, varje komponent för sig. 

4.1.1 Bakstycket 

 
Figur 58. Stegen i bakstyckets assemblering och bakstycket färdigmonterat. 

 

Bakstycket består av endast två olika komponenter, fem delar. Krokinfästningen placeras 

enkelt, tack vare spåren i bakstycket, i rätt position för fixering (1.1). Som bilden ovan visar 

har bakstycket en urfasning i öppningen, krokinfästningen har en fläns som endast passar 

urfasningen i en orientering. För en enkel montering på kroppen har bakstycket två klackar i 

höjd med kylelementet och en klack i basen. Den förtjockning som bildar ett upp- och 

nedvänt T är de ingjutna kabelkanalernas väggar. 

 

Infästningarna är placerade så att kylaren inte ska svikta när luckan öppnas om den är fäst på 

väggen. 
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4.1.2 Hållaren 

 

           
 

Figur 59. Stegen i hållarassembleringen och färdigmonterad hållare i genomskärning. 

 

Klackarna är helt symmetriska. På grund av släppvinkeln som krävs för formsprutning är det 

två delar. De monteras enkelt ihop två och två, tack vare den urfasning som gör delen mer 

flexibel (2.1). Monteringen på hållarkroppen förenklas av fördjupningen i kroppens rygg 

(2.2). Bottenplattan passar endast som den är avsedd att sitta (2.3). Profilen visar hur den skall 

placeras. 

 

Hållaren är tillverkad av tunn flexibel plast som tillåter påfyllning av flera dosor samtidigt. I 

cylinderns nedre kant finns en klack som skjuter fram den understa dosan för att förenkla 

urtagning. Bottenplattan är avfasad i främre delen i samma syfte. 
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4.1.3 Infästningen 

 

 

 
 

Figur 60. Stegen i infästningens assemblering och den främre delen färdigmonterad. 

 

Axeln har tydliga anvisningar för påpressning av kugg och envägslager (3.1, 3.2). 

Infästningens yttre del har i sin tur också en anvisning som underlättar monteringen på den 

inre delen. Krokarna har endast en markering i ytan på infästningen för deras fastsvetsning 

(3.3). De är rundade i kanten för att passa luckans form. 

 

Envägslagren bromsar luckan när den öppnas. På luckan finns en kugg som hakar i kugghjulet 

på axeln. Bromsningen börjar när luckan har öppnats 45°.   

 

Krokarna är konstruerade för att undre luckan skall gå att ta av och sättas på utan något 

verktyg. 
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4.1.4 Övre luckan 

 

 
 

Figur 61. Stegen i övre luckans assemblering. 

 

Mellanläggets ytterkanter anvisar hur den skall svetsas på frontdelen (4.1). Frontdelen har ett 

utrymme för isolering (4.2) och för knapparna för öppning av luckan. Knappkomponenterna 

passas enkelt ihop med sin tydliga formgivning (4.3, 4.4, 4.5). Knapparna är symmetriska och 

kan endast monteras på rätt sätt. De cirkulära förhöjningarna anvisar var fjädern skall sitta. 

Knappen har urfasningar i kanterna som löper längs en klack i luckans frontdel. 

Bakdelens form passar mellan de två spåren för knappens sprint på mellandelen där den 

svetsas fast (4.6). Mellandelen har en distans som enkelt kan storleksförändras för olika typer 

av termometrar. På bakdelen har en tätningslist lagts till efter att bilden togs fram. 

Gummilisten ligger runt luckan mot kanten på kylkroppen för att förhindra en köldbrygga. 

Knappens komponenter läggs i luckans frontdel och fixeras när mellandelen svetsas på plats 

(4.7). Termometern fixeras (4.8). Glasets ytterkonturer anvisar hur det skall limmas på fronten 

(4.9). 

 

Mellanlägget är inte integrerat med frontdelen för att enkelt kunna göra en kylare med platt 

front. Om platt front önskas monteras det platta glaset direkt på frontdelen. 
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Knapparna används när luckan skall öppnas. Båda knapparna trycks inåt och luckan förs 

uppåt. I kroppen finns ett spår som gör att luckan låses i ett övre läge. Om luckan önskas tas 

bort trycker man på knapparna i det övre läget och för luckan uppåt och den går att lyfta av. 

Termometern har en sensor som ligger i en försänkning i luckans bakdel. Försänkningen och 

plastens dåliga isoleringsegenskaper gör att temperaturåtergivningen inte påverkas. 

4.1.5 Undre luckan 

 

 
 

Figur 62. Stegen i undre luckans assemblering. 

 

Undre luckans montering fungerar som övre luckans. Mellanlägget svetsas på fronten (5.1), 

fronten fylls med isolering (5.2) och bakdelen svetsas fast (5.3). Glaset limmas fast (5.4) och 

slutligen limmas gummi- och tätningslisterna (5.5, 5.6) på bakdelen. 

 

Frontdelen har ett fackverk för att förbättra vridstyvheten så att inte luckan sviktar när den 

öppnas. För infästning är en axel ingjuten i luckans nedre del. På bakdelens bakre yta finns en 

anvisning för var tätningslisten skall placeras, på den nedre delen finns anvisningar för 

dämpningslisternas placering. 
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4.1.6 Kroppen 

 
 

Figur 63. Stegen i kroppsassembleringen. 

 

Kroppen är den mest avancerade delen i hela kylaren. Den är ett tydligt exempel på 

integralutformning. 

 

Alla delar i assembleringen har tydliga anvisningar var de ska sitta. Symmetrin är i stort sett 

fullkomlig, förutom att en av de inre väggarna som håller isoleringen på plats har en 

infästning för en kopplingskrets. Tassarna är T-formade och passar urfasningarna på kroppens 

botten (6.1). Kylväggarna och fläktväggarna har spår i kroppen som gör det omöjligt att 

montera delarna fel. Kylväggarna svetsas fast (6.2) och kylkomponenterna fästes i den (6.3). 

Fläktväggarna passas enkelt in på kroppen och svetsas fast (6.4). Fläkt- och kylväggarna kan 

enkelt anpassas till olika tillverkares kylkomponenter. Beroende av vilka kylkomponenter 

som väljs kan kroppen enkelt anpassas om nödvändigt. Hållarklackarna är helt symmetriska 

och limmas fast i hålen i kroppen (6.5). Därefter limmas infästningens inre del fast i 

urfasningen i kroppens nedre del (6.6). Isoleringen läggs i bakifrån och innerväggarna svetsas 
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på plats (6.8). Insatsen med ON/Off-knappen fixeras (6.9, 6.10) och kroppen är klar. Insatsen 

kan enkelt anpassas till olika knappar, beroende av vilken tillverkare som väljs. 

 

På kroppens frontyta syns de spår som övre luckan följer. I spårens syns också hur fjädern i 

knappen kommer låsa luckan i två olika lägen. Nederst i spåret, när luckan är stängd, och 

nästan högst upp i spåret, för påfyllning. Från det övre läget kan luckan sedan monteras av 

med ett enkelt handgrepp. I kroppens nedre del syns en rundad urfasning. Här kommer undre 

luckan att rotera in och dämpas mot urfasningens tak. I bakdelen av kroppen finns det 

möjlighet att placera extravikter beroende på om den skall stå på bänk eller fästas på vägg. 
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4.1.7 Slutassemblering 

 
 

Figur 64. Stegen i slutassembleringen. 

 

När alla delar är färdigmonterade så kan de monteras samman. Infästningen skruvas på 

kroppen (7.1). Kabeldragningen genomförs och bakstycket skruvas på (7.5) innan 

aluminiumplattan fästes på kylelementen (7.6). Hållarna snäpps fast (7.7) innan luckorna 

slutligen sätts på kroppen (7.8, 7.9). Kylaren är komplett. 

 

Aluminiumplattan kan enkelt anpassas till hur kylan måste spridas i kylrummet och hållarna 

kan utformas för att passa olika varianter av dosor. 
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4.2 Design 

Designen kommer att presenteras utifrån de kriteriekategorier som formulerades under 

problemklarläggningen (se bilaga 11). För varje rubrik tas de designaspekter upp som 

applicerats på produkten. Den mest viktiga kategorin presenteras först. Nedan ses en bild av 

den färdiga produkten anpassad till Skruf Snus AB:s grafiska profil. Enkelheten i produkten, 

då det grafiska från dosan lyfts ut till fronten, gör att den alltid ser likadan ut. Texten på 

fronten är dekalbaserad och kan således anpassas utifrån återförsäljarens önskemål. 

 

 
 

Figur 65. Kylaren, stängd. 



 

Design av kyl för snus – Ett examensarbete vid Institutionen för Arbetsvetenskap avdelningen för Industriell Design 
 

76 

4.2.1 Flexibilitet 

Att kylaren ska vara flexibel värderades högst under önskemålsranking och kravhantering. 

Som figur 65 ovan visar är kylen väldigt smal i förhållande till bredd och höjd. 

Önskemålen har applicerats på produkten genom att den kan stå på en bänk och som figur 66 

visar har kylaren fyra krokinfästningar för väggupphängning. Det ger som tidigare nämnts en 

stabil vägginfästning när luckan öppnas. Med sina stora öppningar för skruvhuvuden är det 

lätt att passa in kylaren på skruvarna som fästs i väggen. Kabelkanalerna är ingjutna i 

bakdelen som ett upp- och nedvänt T. I krysset på T:et kan överbliven kabel matas in och 

förvaras i kylarens undre del. 

 
 

Figur 66. Bakvy, kabelkanaler, upphängning och ON/OFF-knapp. 
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4.2.2 Funktionalitet 

Det önskemål som rankades högst, att kylaren skall ha en synlig termometer, är tydligt 

applicerat på produkten. Om kylen är öppen eller stängd märks enkelt eftersom luckan inte 

fastnar på kroppen om inte magneterna ligger mot varandra. När endast tre dosor är kvar i en 

hållare kommer det att synas, ingen ytterligare påfyllnadsindikator är nödvändigt. Handtagen 

visar tydligt hur de fungerar (se figur 67). Den runda formen i greppet och den tydliga 

delningslinjen i frontytan anvisar användaren om hur kylaren skall öppnas utan att skapa 

förvirring. 

 

      

 
 

Figur 67. Bilderna visar handtaget. 
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4.2.3 Enkel konstruktion/Robusthet 

Den enkla konstruktionen gör produkten enkel i sitt yttre. De enkla lösningarna ger mindre 

sannolikhet för fel vilket gör kylaren pålitlig. De stora släta ytorna är lätta att rengöra. 

Luckorna och hållarna tas enkelt bort från kroppen för rengöring. Ytfinishen är blank vilket 

ger en mer exklusiv känsla än en matt plastyta. 

 

Robustheten märks på kylaren tack vare de stabila väggarna och den fackverksförsedda 

luckan. Att endast en del rör sig vid urtagning förstärker produktens robusta uttryck. 

4.2.4 Påfyllning / Urtagning 

För att förenkla urtagningen testades en hållare fram som med hjälp av egentyngden och en 

klack skjuter fram den understa dosan. Dosan kan, som framgår av figur 68 nedan, greppas ur 

alla tänkta vinklar med många olika grepp. Detta tack vare den avfasade bottnen och den 

öppnade väggen. I kylaren är dosans undre kant två och en halv centimeter över golvet i 

kylrummet. Hållarna är framskjutna i kylaren så att dosorna hamnar långt fram vid urtagning. 

Öppningen ger bra displayvinklar (figur 69). 

 

  
 

Figur 68. Hållaren. 
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Figur 69. Kylaren öppen för  urtagning. 

 

Påfyllningen kan ske på olika sätt. Dels genom att lägga dosorna i cylindern ovanifrån eller 

genom att trycka in en eller flera dosor framifrån. De flexibla väggarna sviktar så mycket att 

dosorna kan släppas inne i cylindern och de hålls då kvar och trillar på plats. Hållaren 

fungerar både för stora och små dosor. Hållarens infästning tillåter en enkel av- och 

påmontering på kroppens bakre vägg. 
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Figur 70. Kylaren öppen för påfyllning. 

 

 

 
 

Figur 71. Kylaren öppen för urtagning, frontvy. 
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4.2.5 Miljövänlig / Energieffektiv 

Produkten kan tillverkas av plaster och material som går att återanvända. Plasten är resistent 

mot rengöringsmedel och lätt att rengöra. Om något skulle gå sönder kan det bytas ut. 

 

Den lilla kylvolymen, under 10 liter, gör att väldigt lite energi går åt att kyla kylrummet. 

Isoleringsmaterialet har bra isolerande egenskaper. 

4.2.6 Kvalitet / Exklusivitet 

Att dessa två kategorier hamnade långt ner i rankingen beror på att många av faktorerna som 

kan vägas in här ligger under andra rubriker t ex termometer. Pålitligheten i produkten 

kommer från konstruktionen och möjligheterna att enkelt anpassa produkten efter olika 

komponenter. 

 

Ingen kylare liknar den här produkten. Den höga graden av innovation gör den exklusiv 

tillsammans med de, för snuskylare, förbättrande lösningarna vad avser hållare och storlek. 

 

 
Figur 72. Kylen öppen, tom. 
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5 Diskussion 
Projektet har genomförts på egen hand. Jag har sett det mer som en tillgång än som en 

begränsning. Vissa steg i arbetet kan anses ha blivit lidande, men med hjälp av metodik har 

resultatet färgats av vad marknaden vill att produkten skall uppfylla. 

  

Formgivning är personlig och kan tolkas på många olika sätt. Jag har mina preferenser. Ni har 

era. 

5.1 Metodik 

Den metodik som använts är en kombination av många befintliga teorier. För att kombinera 

ett konceptuellt designarbete med ett omfattande konstruktionsarbete formulerades en egen 

agenda. Den gav utrymme att utforska de två huvudaspekterna i projektet mer än om en av de 

färdiga metodmallarna följts slaviskt. 

 

Det inledande arbetet med icke-hierarkisk mindmaping var allmänbildande och gav tidigt en 

gedigen grund att arbeta vidare utifrån. Frågor kring hela processen väcktes och gav en vid 

syn på problemet. Det vidare arbetet utgick huvudsakligen från två teorier. Metoderna som 

beskrivs av G Paul och W Beitz (1995) behandlar hela produktutvecklingsprocessen men den 

största tyngden ligger på konstruktionsarbetet. Det konceptuella designarbetet åsidosätts och 

informationsinsamling och marknadsstudier syftar till att ta fram konstruktionsrelaterade 

fakta. Metoderna från Hamrin och Nyberg (1993) kompletterar detta med sitt konceptuella 

arbete. Marknadsundersökningen var lätt att kombinera för båda projektdelarna och G Paul 

och W Beitz (1995) sätt att hantera krav och önskemål förstärkte koncepthanteringen. 

 

Utvecklingen av konceptidéerna drabbades av att Skruf ställde in det möte som skulle 

behandla de inledande utvecklingsförslagen. Idéerna utvärderades nu endast i 

diskussionsgrupper vilket ledde till att det första som visades för Skruf var tre färdiga 

koncept. Även efter konceptpresentationen var det svårt att få ett konkret gensvar.  

I inledningen av projektet lämnades projektplanering till kontaktpersonen på Skruf. Allt för att 

så tidigt som möjligt förbereda för de möten som ansågs nödvändiga. Alla dessa möten 

genomfördes inte. Generellt kan sägas att de har varit svåra att få kontakt med. Inte på grund 

av ointresse men projektet har ibland blivit bortprioriterat. 
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Att ingen kontakt med en tillverkare togs berodde på, som nämns i avgränsningarna, att ingen 

ersättning för resor gavs. Kontakten försvårades också av att Skruf förmedlade kontakt med 

en slovakisk kyltillverkare som de vill ska tillverka kylaren om det blir aktuellt. Han vill som 

underlag ha det material som presenteras i den här rapporten. Vidare kontakt med honom 

kommer alltså tas efter projektets slut om produkten skall tillverkas. Situationen har inneburit 

att kontakt med en mer lättillgänglig tillverkare inte kunde tas på grund av intressekonflikt. 

Vidare har det inneburit att produktionsrelaterade aspekter kan komma att ändras vid ett 

framtida samarbete med en tillverkare. Mest på grund av att de är utarbetade utifrån litteratur 

och studierelaterade meriter. 

5.2 Resultat 

Designen av den här kylaren är vad den avsågs att bli. Den är anpassad till Skruf Snus AB: s 

företagsprofil och kommunicerar det företaget vill kommunicera med sin vita snusserie. 

Kylaren är en exklusivare produkt än de som finns på marknaden idag. På grund av sin höga 

grad av innovation, enkelhet och kvalitetstänkande kommer den synas. 

 

Produkten går att tillverka, det har konstruktionsarbetet bekräftat. Som det nämndes ovan kan 

det dock komma att ske förändringar i detaljer då tillverkaren vill använda sina leverantörer, 

komponenter eller tillverkningstekniker. Produkten har anpassats för en sådan modifiering. 

Endast detaljer måste ändras, inte hela eller större delar. Om produkten tas till en tillverkare 

kommer kommunikationen bli enkel. Det är en tydlig process och ett tydligt arbete som 

presenteras. 

 

Skruf Snus AB var mycket imponerade av arbetet. 
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Huvudmindmap 
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HUR ställt mot VARFÖR, NÄR och VEM 

 

 
 

Påfyllning – Lukt  

Under påfyllningen bör ej lukten av snus spridas. Ingen lucka ger ett mindre utsläpp. 

 

Påfyllning – Lättåtkomligt 

Ingen avancerad konstruktion. Det ska gå snabbt och enkelt 

 

Påfyllning – Temperatur 

Kylan får ej försvinna under påfyllning. Snuset blir varmt. Energiåtgång. 

 

Förvaring – Praktiskt 

Produkten skall förenkla förvarandet, påfyllningen och framtagandet av snusdosor. 

 

Påfyllning – Gränssnitt 

En lättförstådd funktion. Påfyllning och urtagning. Samma? Olika? Får ej förväxlas. 
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Komponenter – Konstruktion 

Kravspecifikationen. Senare.  

 

Material – Konstruktion 

Materialval med avseende på pris, produktion, vikt, k-värde, hållfasthet och utseende. 

 

Storlek – Praktiskt 

Produkten skall förenkla förvarandet, påfyllningen och framtagandet av snusdosor. Storleken 

är avgörande. Får ej bli klumpig eller opraktisk. 

 

Vem 

Den sekundära användaren får ej bli lidande av den primäras behov eller tvärtom. 

Produkten skall underlätta försäljningen av snus utan att på något sätt störa omgivningen. 

Med tilläggsfunktioner blir produkten mer avancerad och således mer svårkonstruerad 

dessutom större och mer otymplig. Vad vill Skruf ha? 

 

Varför 

Syftet med produkten är att hålla snuset kallt tills det når kunden. Kallt snus upplevs som 

fräscht. 

 

Hur 

Ingen förväxling av funktioner får förekomma. Ett tydligt gränssnitt hjälper. Placeringen av 

produkten är avgörande. Dels som reklampelare men också med tanke på påfyllning, 

urtagning, ergonomin och energitillförsel. 

Finns det alternativa energikällor till batteri eller 220V. 

Den slutliga produktens form skall stämma överens med Skrufs profil och produkter. 

Vilken volym skall produkten ha? Hur många snusdosor bör den rymma? Kommer det 

lanseras nya sorter inom kort? Är någon variant populärare än den andra?  

Hur ser dagens snuskylare ut? Finns det några liknande produkter? Finns det lösningar på 

besläktade produkter som kan appliceras på denna produkt? 

Var är det enklast att placera en kylare?  

Säkerhet. Vilka krav finns på produkter i de tänkta miljöerna? Bar, butik? 

Hur mycket får den färdiga produkten kosta? 
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Hur stor effekt krävs för att generera rätt temperatur? Kan den energin tillföras med batteri? 

Batteritid! Storlek! Vikt! 

 
HUR ställt mot VAR och VAD 

 

 
 

Åtgång – Påfyllning  

Åtgången styr hur ofta det måste fyllas på. Hur stor är åtgången? Hur stora är dagens kylar i 

relation till sortiment, antal kunder etc? Storleken! 

 

Energi – Utomhus 

Ofta utomhusbarer. Har uttag, batteri? Portabilitet. Slippa sladd. Både och?  

 

Material – Utomhus 

Om produkten skall användas utomhus måste detta beaktas vid materialvalen. Ingen korrosion 

får förekomma. Konstruktionen får inte läcka in.  
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Placering – Inomhus 

Går det att kombinera alla olika placeringsmöjligheter? Bord/bänk, hylla, vägg, golv etc.. 

 

Gränssnitt – Påfyllning 

Enkelt att fylla på stora mängder i ett moment. Skall ej gå att ta ur snus för obehörig (beror på 

var produkten placeras)? Boxar, hur stängs de? Fjäder och sprint? 

 

Gränssnitt – Urtagning 

En enkel urtagning. Inga svåra moment. Ingen lucka kan ge enklare urtagning, enhandsgrepp. 

Får ej förväxlas med påfyllning. 

Vilka reglage är bäst? Teori – Bäst mekanism! 

Valet av snus måste gå att ångra utan att det blir för krångligt.  
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VAR och VAD ställt mot VARFÖR, NÄR och VEM 

 

 
 

Inomhus – Lukt 

Ingen lukt skall komma från förvaringen. Inga läckage. Utan lucka mindre risk för 

luktspridning. Ventilation? 

 

Lättåtkomlig, Konstruktion 

För att produkten skall vara så lättåtkomlig som möjligt på så många ställen som möjligt bör 

de kunna ställas och fästas på olika sätt. Kravspecifikationen. 

 

Underhåll 

Hur den än sitter eller står skall produkten vara enkel att rengöra och underhålla. 

 

Personal 

Produkten skall vara lätt att förstå utan symboler. Påfyllning och urtagning kan ske med 

liknande moment. När kylen fylls på skall den kalla fortfarande ligga på tur. Den som tar ur 

produkten skall kunna göra det med en hand. 
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Bilaga 4 - Frågor till återförsäljare 
 

Frågeställning 
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Design av kyl för snus – Ett examensarbete vid Institutionen för Arbetsvetenskap avdelningen för Industriell Design 
 
 

Bilaga 5 – Frågor till slutkund 
 

Enkät 
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Sammanställning 

 
 

Gemensamt för alla som svarat på enkäten är att de är trogna sin snussort. Anledningen att de 

snusar andra sorter är att det kan vara brist på det vanliga snuset, de blir bjudna av en kompis 

eller så är de på fest och vill då ha en annan sort än vanligt. Endast två av dem som svarat på 

enkäten varierar sort ofta och mellan lös och portionssnus. De flesta vill köpa sitt snus över 

disk på krogen. Sex av de tjugotvå vill gärna se en automat, endast en av dem vill betala med 

kort på krogen. En kommentar till om de ville handla ur automat var ”Absolut inte, det är ju 

värre än att spela på Jack Vegas”. Avsaknandet av personligheten i snusköpet och bristen på 

möjligheten att se produkterna, de olika valen var faktorer som gjorde att de tillfrågade inte 

ville handla ur automat. ”De är alltid tråkiga, de ger en opersonlig feedback. Man stoppar i 

pengar och så dunkar det till så får man sin produkt. Det är inte så jag vill handla saker jag 
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stoppar i munnen. Selecta-automater är bra, då ser man alternativen”. Fördelen var att man 

slipper stå i den vanliga barkön för att köpa sitt snus. 

 

19 av de tillfrågade föredrog att ta sitt snus ur en kyl med lucka. Detta eftersom de ger ett 

fräschare intryck (14), de vittnar om snustillverkarens kvalitetstänkande (10), de ger en bättre 

kyla (11) och det ger ett exklusivare intryck (5).  Trots att så många föredrog kyl med dörr 

fanns det många nackdelar med samma modell. Svaren varierade enligt följande; svårt att 

se/hitta på grund av klistermärken eller imma på dörren eller på grund av oordning bland 

dosorna (7), dörrarna är svåröppnade (6), sämre åtkomlighet (5), inga (5), långsamt på grund 

av dörren (4), dörren är ofta smutsig (3) och öppningsfunktionen är ibland otydlig (3). 

Fördelarna med kylen utan lucka var enligt de tillfrågade att det är lättare/snabbare att ta ur 

dosan (14), inga (4), man slipper en lucka att hålla koll på när man väljer dosa (2), kylen är 

överskådlig och mer inbjudande. De flesta som svarade var eniga om att det var en sämre kyla 

i en kyl utan dörr (17) och att det inte kändes lika rent (7) eller rent av ofräscht (4). Brister i 

miljötänkande med avseende på elförbrukning var en annan nackdel (10). Doftspridningen var 

ett annat problem som nämndes (2) tillsammans med att det inte var lika inbjudande. 

 



 

Design av kyl för snus – Ett examensarbete vid Institutionen för Arbetsvetenskap avdelningen för Industriell Design 
 
 

Bilaga 6 – Kravspecifikation 
 

Krav och önskemål 

 

Rubrik Egenskap Krav/Önskemål Ändrad Anmärkning 
Anslutning till 

energikälla 
K     

Så liten som möjligt i 

relation till kylvolym 
K     

Fästmöjligheter Ö     

Lagring av överbliven 

kabel 
Ö     

Skall ej rymma mindre 

än dagens kyl, 50 dosor 
K   

Vanlig; Ø 70 h 24 Mini; 

Ø 66 h 19 Finns fyra 

vanliga, kommer en mini 

Möjlighet att dölja de 

infästningar som inte 

används. 

Ö   

Om kylaren står på en 

bänk skall ej 

upphängningsanordningen 

synas 

Kanaler i ytterhölje för 

kabel 
Ö     

Geometri 

Fjädermatning för 

dosor 
Ö   Om horisontell hylla 

Kinematik Så få rörliga delar som 

möjligt 
Ö     

En bra vikt, får ej bli 

för lätt eller för tung 
K     

Egentyngden får ej leda 

till deformationer av 

infästningar 

K     

Krafter 

Jämn kraftfördelning 

med avseende på 

infästningar och 

placering 

Ö     

Max 230V K 
18-okt-

05 
  

Energi 

Skall hålla mellan +4°C 

och +8°C 
K     
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Bra ventilation för 

avledning av varmluft 
K     

Bra isolerande 

egenskaper 
K     

Minimala 

energiförluster 
Ö     

 
Stöttålig K     

Rostfritt K     

Ej onödigt dyra 

material 
Ö     

Resistent mot 

kemikalier i 

rengöringsmedel 

vanliga i köks- och 

barmiljö 

K     

Lätta material Ö     

Robusta material, 

slitagebeständigt 
Ö     

Lättvättade material Ö     

Skall ej imma Ö   

Om det finns 

genomskinliga glas- eller 

plastdetaljer 

Bra k-värde, ej kallt på 

utsidan, bra isolerande 

egenskaper 

Ö     

Ej dra till sig smuts Ö     

Material 

Exklusiv materialkänsla Ö     

Tydliga signaler, litet, 

eller inget utrymme för 

feltolkningar av 

funktioner 

K     

Tydlig formgivning, 

kommunikation i form 

och grafik 

K     

Termometer, visar 

aktuell temperatur i °C 
Ö     

Signaler 

Visa om stängd/öppen Ö     
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Fuktmätare Ö     

 Påvisa när påfyllning 

behövs 
Ö     

Jordad kabel K     

Tippsäker K     

Säkra fästanordningar K     

Inga vassa 

komponenter 
K     

Säkerhet 

Minimal skaderisk K     

 
Lätt att greppa 

snusdosorna 
K     

Förbättra befintliga 

lösningar 
K     

Tydlig design för 

minskad förvirring hos 

användare 

K     

Lättanvänd i alla höjder K     

Lätt att öppna dörr Ö     

Bra åtkomlighet Ö     

Greppvänliga ytor Ö     

Greppvänliga handtag Ö     

Enkel påfyllning Ö     

Lätt att se vilka 

produktalternativ som 

finns 

Ö     

Bra vinklar för display 

av produkt 
Ö     

Val skall kunna ses 

innan urtagande 
Ö     

Ergonomi 

Bra ljus vid 

val/urtagning 
Ö     

Låg 

tillverkningskostnad 
Ö     

Användande av 

standardkomponenter 
Ö     

Tillverkning 

Lättillverkade 

komponenter 
Ö     
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Små krav på toleranser Ö     

Minimera antalet 

ingående komponenter 
Ö     

Montering Lättassemblerad Ö     

Hänsyn till 

bestämmelser med 

avseende på den miljö 

där den ska användas. 

Bar och restaurang! 

K     

Lätt att installera Ö     

Monteringsmöjligheter 

Skall gå att montera på 

vägg 
Ö     

 
Smidigt emballage Ö     Transport 
Lättstaplade kartonger Ö     

God ergonomi K     

Säker K     

Kompatibel med olika 

energikällor 
Ö     

Handhavande 

Enkel att använda i 

olika miljöer 
Ö     

Lätt att rengöra K     

Lång livslängd K     

Skall vara pålitlig Ö   
Bra komponenter kräver 

mindre underhåll 

Lätt att byta 

komponenter 
Ö   Vid eventuellt haveri 

Lätt att demontera Ö     

Underhåll 

Korrosionsfri Ö     
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Miljövänlig tillverkning K     

Energisnåla 

kylkomponenter 
K     

Återvunna material Ö     

Återvinningsbara 

material 
Ö     

Miljö 

Miljövänliga emballage Ö     

Ergonomiskt utformad K     

Estetiskt tilltalande K     

Kommunicera funktion K     

Kvalitetsuttryck K     

Uttrycka exklusivitet K     

Innovativ formgivning K     

Design 

Anpassad till Skrufs 

grafiska språk 
K     

  Hänsyn till tobaks- och 

marknadsföringslagen 
K     

Tidsplan Ritningar och slutlig 

design färdig vecka 7 

2006 

K   Se planering 
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Bilaga 7 – Abstraktion 
 

Steg Önskemål 
Anslutning till energikälla 

Så liten som möjligt i relation till kylvolym 

En bra vikt, får ej bli för lätt eller för tung 

Egentyngden får ej leda till deformationer av infästningar 

Max 220V 

Skall hålla mellan +4°C och +8°C 

Bra isolerande egenskaper 

Bra ventilation för avledning av varmluft 

Jordad kabel 

Tippsäker 

Säkra fästanordningar 

Minimal skaderisk 

Hänsyn till tobaks- och marknadsföringslagen 

Skall ej rymma mindre än dagens kyl, 50 dosor 

Resultat av steg 1 och 2 

Hänsyn till bestämmelser med avseende på den miljö där den ska 

användas. Bar och restaurang! 

Anslutning till energikälla, max 220 V  

Skall hålla mellan +4°C och +8°C 

Minimera skaderisken 

Jordad kabel 

Olika lagar 

Hänsyn till bestämmelser om kök- och barmiljö 

Effektivt volymuttnyttjande 

Resultat av steg 3 

Effektivt energiutnyttjande 

Anslutning till energikälla, max 220 V, med jordad kabel 

Skall hålla mellan +4°C och +8°C 

Olika lagar och normer 

Olika säkerhetsaspekter 

Effektivt volymuttnyttjande 

Resultat av steg 4 

Effektivt energiutnyttjande 

Resultat av steg 5 Att med ett effektivt energiutnyttjande kyla en viss mängd 

snusdosor till en bestämd temperatur utan att någons säkerhet 

riskeras. 
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Bilaga 8 - Önskemålshantering 
 

Viktning – Delmål 

 

Delmål 

G
eo

m
et

ri 

Pr
es

ta
nd

a 

M
at

er
ia

l 

Si
gn

al
er

 

Er
go

no
m

i 

Ti
llv

er
kn

in
g 

M
ilj

ö 

H
an

dh
av

an
de

 

Su
m

m
a 

V
ik

t 

Geometri 1 2 1 1 1 2 2 1 11 0.172 

Prestanda 0 1 1 1 0 2 2 1 8 0.125 

Material 1 1 1 1 1 2 1 1 9 0.141 

Signaler 1 1 1 1 1 2 2 1 10 0.16 

Ergonomi 1 2 1 1 1 2 2 1 11 0.172 

Tillverkning 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.05 

Miljö 0 0 1 0 0 1 1 1 4 0.0625 

Handhavande 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.125 

Summa                 64 1 

 

Viktning – enskilda mål 
 

Geometri 

Fä
st

m
öj

lig
he

te
r 

La
gr

in
g 

ka
be

l 

D
öl

ja
 in

fä
st

ni
ng

ar
 

K
ab

el
ka

na
le

r 

Fj
äd

er
m

at
ni

ng
 

Su
m

m
a 

V
ik

t 

Fästmöjligheter 1 2 2 2 1 8 0.32 

Lagring kabel 0 1 0 0 0 1 0.04 

Dölja infästningar 0 2 1 0 0 3 0.12 

Kabelkanaler 0 2 2 1 1 6 0.24 

Fjädermatning 1 2 2 1 1 7 0.28 

Summa           25 1 
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Prestanda 

Få
 rö

rli
ga

 d
el

ar
 

Jä
m

n 
kr

af
tfö

rd
el

ni
ng

 

M
in

im
al

a 
en

er
gi

fö
rlu

st
er

 

Su
m

m
a 

V
ik

t 

Få rörliga delar 1 1 2 4 0.44 

Jämn kraftfördelning 1 1 2 4 0.44 

Minimala energiförluster 0 0 1 1 0.11 

Summa       9 1 

 

Material 

Ej
 o

nö
di

gt
 d

yr
a 

Lä
tta

 m
at

er
ia

l 

R
ob

us
ta

 

Lä
ttv

ät
ta

de
 

Im
fr

ia
 

B
ra

 k
-v

är
de

 

Sm
ut

sa
vs

tö
ta

nd
e 

Ex
kl

us
iv

 m
at

er
ia

lk
än

sl
a 

Su
m

m
a 

V
ik

t 

Ej onödigt dyra 1 1 1 0 1 0 1 0 5 0.078 

Lätta material 1 1 1 0 1 0 1 0 5 0.078 

Robusta 1 1 1 1 1 0 1 0 6 0.094 

Lättvättade 2 2 1 1 1 0 1 0 8 0.125 

Imfria 1 1 1 1 1 0 2 0 7 0.11 

Bra k-värde 2 2 2 2 2 1 2 1 14 0.22 

Smutsavstötande 1 1 1 1 0 0 1 0 5 0.078 

Exklusiv materialkänsla 2 2 2 2 2 1 2 1 14 0.22 

Summa                 64 1 
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Signaler 

Te
rm

om
et

er
 

In
di

ka
to

r S
/Ö

 

Fu
kt

m
ät

ar
e 

På
fy

lln
in

gs
in

di
ka

to
r 

Su
m

m
a 

V
ik

t 

Termometer 1 1 2 2 6 0.375 

Indikator S/Ö 1 1 2 1 5 0.3125 

Fuktmätare 0 0 1 1 2 0.125 

Påfyllningsindikator 0 1 1 1 3 0.1875 

Summa         16 1 

 

Ergonomi 

Lä
ttö

pp
na

d 

B
ra

 å
tk

om
lig

he
t 

G
re

pp
vä

nl
ig

a 
yt

or
 

G
re

pp
vä

nl
ig

a 
ha

nd
ta

g 

En
ke

l p
åf

yl
ln

in
g 

Lä
tt 

se
 p

ro
du

kt
al

te
rn

at
iv

 

B
ra

 d
is

pl
ay

vi
nk

la
r 

A
lt.

 sy
nl

ig
a 

in
na

n 
ö 

B
ra

 lj
us

 v
id

 v
al

/u
rta

gn
in

g 

Su
m

m
a 

V
ik

t 

Lättöppnad 1 1 1 2 1 2 2 0 1 11 0.14 

Bra åtkomlighet 1 1 2 2 1 1 2 1 1 12 0.15 

Greppvänliga ytor 1 0 1 1 0 1 1 0 0 5 0.06 

Greppvänliga handtag 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6 0.07 

Enkel påfyllning 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 0.12 

Lätt se produktalternativ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.10 

Bra displayvinklar 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 0.06 

Alt. synliga innan ö 2 1 2 2 1 1 2 1 1 13 0.16 

Bra ljus vid val/urtagning 1 1 2 1 1 1 2 1 1 11 0.14 

Summa                   81 1 
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Tillverkning 

Lå
g 

til
lv

er
kn

in
gs

ko
stn

ad
 

A
nv

än
da

nd
e 

av
 

st
an

da
rd

ko
m

po
ne

nt
er

 

Lä
tti

llv
er

ka
de

 k
om

p 

Sm
å 

to
le

ra
ns

kr
av

 

M
in

. a
nt

al
 k

om
p 

Lä
tta

ss
em

bl
er

ad
 

Su
m

m
a 

V
ik

t 

Låg tillverkningskostnad 1 1 1 0 0 1 4 0.11 

Användande av standardkomponenter  1 1 1 2 1 1 7 0.19 

Lättillverkade komp 1 1 1 2 1 2 8 0.22 

Små toleranskrav 2 0 0 1 0 0 3 0.08 

Min. antal komp 2 1 1 2 1 1 8 0.22 

Lättassemblerad 1 1 0 2 1 1 6 0.17 

Summa             36 1 

 

Miljö 

Å
te

rv
un

na
 m

trl
 

Å
te

rv
in

ni
ng

sb
ar

a 
m

trl
 

M
ilj

öv
än

. e
m

ba
lla

ge
 

Su
m

m
a 

V
ik

t 

Återvunna mtrl 1 1 0 2 0.22 

Återvinningsbara mtrl 1 1 1 3 0.33 

Miljövän. emballage 2 1 1 4 0.44 

Summa       9 1 
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Handhavande 

K
om

pa
tib

el
 o

lik
a 

el
 

En
ke

l i
 o

lik
a 

m
ilj

öe
r 

På
lit

lig
 

Lä
ttr

en
ov

er
ad

 

Lä
tt 

at
t m

on
te

ra
 n

er
 

K
or

ro
si

on
sf

ri 

Su
m

m
a 

V
ik

t 

Kompatibel olika el 1 1 0 1 0 1 4 0.11 

Enkel i olika miljöer 1 1 2 2 2 1 9 0.25 

Pålitlig 2 0 1 2 1 2 8 0.22 

Lättrenoverad 1 0 0 1 0 1 3 0.083 

Lätt att montera ner 2 0 1 2 1 2 8 0.22 

Korrosionsfri 1 1 0 1 0 1 4 0.11 

Summa             36 1 
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Bilaga 9 – Ranking 
 

Önskemål 

V
ik

ts
um

m
a 

R
an

ki
ng

 

Termometer 0,06 1 

Fästmöjligheter 0,05504 2 

Få rörliga delar 0,055 3 

Jämn kraftfördelning 0,055 3 

Indikator S/Ö 0,05 5 

Fjädermatning 0,04816 6 

Kabelkanaler 0,04128 7 

Enkel i olika miljöer 0,03125 8 

Bra k-värde 0,03102 9 

Exklusiv materialkänsla 0,03102 9 

Påfyllningsindikator 0,03 11 

Alt, synliga innan ö 0,02752 12 

Miljövän, emballage 0,0275 13 

Pålitlig 0,0275 13 

Lätt att montera ner 0,0275 13 

Bra åtkomlighet 0,0258 16 

Lättöppnad 0,02408 17 

Bra ljus vid val/urtagning 0,02408 17 

Dölja infästningar 0,02064 19 

Enkel påfyllning 0,02064 19 

Återvinningsbara mtrl 0,020625 21 

Fuktmätare 0,02 22 

Lättvättade 0,017625 23 

Lätt se produktalternativ 0,0172 24 
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Imfria 0,01551 25 

Minimala energiförluster 0,01375 26 

Återvunna mtrl 0,01375 26 

Kompatibel olika el 0,01375 26 

Korrosionsfri 0,01375 26 

Robusta 0,013254 30 

Greppvänliga handtag 0,01204 31 

Lättillverkade komp 0,011 32 

Min, antal komp 0,011 32 

Ej onödigt dyra 0,010998 34 

Lätta material 0,010998 34 

Smutsavstötande 0,010998 34 

Lättrenoverad 0,010375 37 

Greppvänliga ytor 0,01032 38 

Bra displayvinklar 0,01032 38 

Användande av standardkomponenter 0,0095 40 

Lättassemblerad 0,0085 41 

Lagring kabel 0,00688 42 

Låg tillverkningskostnad 0,0055 43 

Små toleranskrav 0,004 44 
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Önskemålsträd - Sammanställning önskemålshantering. 
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Bilaga 10 - Konceptidéer 
 

 

 
 

Konceptidé 1. Platt front med glas. 

 

 

   
 

Konceptidé 2. Större helt vanlig kyl. 
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Konceptidé 3. Större kyl. Lucka i nedre del. Stockarna är stående. Välvd front, basen är 

bredare än toppen. 

 

 
 

Konceptidé 4. Större kyl med knappval. Ingen lucka för urtagning. Termometer. Välvd front. 
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Konceptidé 5. Liten kyl för 50 dosor. Glaslucka med välvning, aluminium och klarglas. 

 

 

 
 

Detaljskisser för luckprofil idé 1, 2, 5 och 6. 
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Konceptidé 6. Japan. Runt klarglasfönster i front, i övrigt av aluminium. 

 

 

   
 

Konceptidé 7. Lådlösning, flexibel placering. Kan ställas på bänk eller fästas på vägg. Till 

höger olika öppningsalternativ. 
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Konceptidé 8. Större kyl. Liggande stockar, öppnas i högersidan, horisontell lucka. 
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Tre profilförslag för lucköppning, idé 8. 

 
 

Konceptidé 9. Liten kyl. Termometer. Liten lucka i nedre delen för urtagning. Kan stå på bänk 

eller monteras på vägg. 
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Luckprofilförslag, idé 9. 

 

 

 
 

Konceptidé 10. Liten kyl med enkelvälvd front. Termometer. 
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Detaljskiss, idé 10. 

 

 
 

Front- och sidvy, konceptidé 10. 
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Konceptidé 11. Platt front med liten lucka. Liten termometer. 

 

 
 

Front och sidvy, konceptidé 11. 
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Öppningsprincip idé 11. Samma princip för idé 9 och 10. 

 

 

 

 
 

Detaljskisser idé 11, termometrar och två öppningsprofiler. 
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Bilaga 11 - Konceptviktning 
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Bilaga 12 - Dimensionering kylelement 
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Materialspecifika värden, PUR (Neste Cellplast) 

 

mmt 02,0
04,0

=
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Uträkning för PUR 
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Gäller vid ideala förhållanden, inga köldbryggor, inget nedkylningsbehov. Hänsyn tagen endast till isolering, inte 

till andra isolerande element, såsom väggarna (8 mm ABS) och övrig materia. 

 

Materialspecifika värden, ABS 
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Uträkning ABS 
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Sammanställning 
 

Storhet Förkortning Värde Enhet 
Area A 0,37 m 

Inre temperatur T 5 °C 

Yttre temperatur T 20 °C 

λ 0.04   

Materialspecifikt värde, PUR t 0.02 m 

λ 0,13   

Materialspecifikt värde, ABS t 0,004 m 

Resultat Värde Enhet 
Q/t för PUR 11,1 W 

Q/t för ABS   180,375 W 

 

 

Exempelelement, Supercool AA-019-12-22 
 
Enligt tabell nedan, ideala förhållanden. Tabell från www.supercool.se. 
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WKyleffekt 20=  

 
Vid givna förhållanden. Tabell från www.supercool.se. 

 

 

 

WxPKyleffekt
radVerkningsg

C 4,122062,0,
62,0

==
=

 

 

Slutligt val, Supercool DA-014-12-02 
 
Samma isolering, annat kylelement, enligt tabell nedan. Tabell från www.supercool.se. 
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Vid givna förhållanden. Tabell från www.supercool.se. 

 

 



 

Design av kyl för snus – Ett examensarbete vid Institutionen för Arbetsvetenskap avdelningen för Industriell Design 
 
 

 

WxPKyleffekt
radVerkningsg

C 7,71455,0,
55,0

==
=

 

 

Här väljs det minsta kylelementet DA-sortimentet. Två stycken kylelement används. Senare 

anpassas konstruktionen så att även större kylelement kan monteras in. En kopplingskrets 

används för att kunna justera effekten och för att enkelt kunna koppla in ON/OFF-knapp. 
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Bilaga 13 – Termometer 
 

 
 

Produktfakta 
 
Brand Name Lanxi of China  
Country of Origin Made In China  
Product Description Industrial Bimetal Thermometer is used for measuring temperature of gaseous or liquid 
fluid. This is suitable for measurement, regulation and direct monitoring of the fluid. It is used for local engines, 
compresors, turbines and stoves.  
Specifications Product Name :Industrial Bimetallic Thermometers with back connection 
Model No. : LX-014 
Place of Origin: China 
Features: 
1)Nominal Diameter: 63 up to 150 mm 
2)Scales & Ranges: available for low and high temperatures at Celsius temperature (C) and Fahrenheit 
Temperature (F) 
3)Working range: Maximum scale value 
4)Case and cover: black steel - Stainless Steel 
5)Window: Glass Stem Diameter: 6.4, 8.0 and 10mm 
6)Thread: 1/2" BSP,NPT,BSPT or M20X1.5 etc, or as customer's request 
7)Stem Length: 2.5 - 24", other lengths available 
8)Accuracy: 1.5 %  
8)Dial: white Aluminum  
9)Connection: Back or Bottom or Adjustable connection Advantages Primary Competitive Advantages :  
. Excellent and High Quality Control 
. Prompt Delivery 
. New Product 
. Customer's Designs and Logos are Welcome 
. Competitive Price 
. Earth-friendly Product 
. In a Variety of Designs 
. Small Order Accepted 
. ODM Accepted 
. OEM Accepted 
Export Markets All over the World  
Payment Details T/T  
Min Order 100 
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Bilaga 14 – ON/OFF-knapp 
 

 

 
 

Produktfakta 
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Bilaga 15 - Hållartest 
 

 

 

 
 

Figur. Principskiss testmodell för hållare. 

 
Test 1 2 3 4 5 

Diameter rör 71 71 72 72 72 

Öppning, höjd 28 28 28 33 33 

Öppning övre, bredd 60 60 58 62 62 

Öppning nedre, bredd 71 71 71 71 71 

Klack, vinkel 45°   45° 45° 30° 

Klack, radie   28       

Klack, höjd 24   10 10 15 

Stor dosa Fastnar Fastnar Fastnar ibland Fungerar Fungerar 

Liten dosa Fungerar Fungerar Fungerar Sista åker ur Fungerar 

 
Figur. De olika dimensionerna som testades. 
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Bilaga 16 - Konstruktionstabell 
 

Konstruktionsaspekter 
 

Aspekt Åtgärd 
Tydlig mekanism i lucklösning. Luckan dämpas med 

en lagerdämpning och den gummibeklädda listen tar 

emot mot kroppen.  

Klarhet 

Fyra infästningar ger bra kraftuppdelning i bakstycket, 

de åtta skruvarna som fäster bakstycket i kroppen ger, 

med sin placering, även i nästa led en bra 

kraftupptagning. 

Standardskruvar används i hela konstruktionen.  

Alla infästningar och fogningar är markerade, endast 

ett alternativ är möjligt, för att minska risken för fel. 

En logisk monteringsföljd ger montören ett enklare 

arbete. 

Enkelhet 

En fullständig symmetri råder, vilket ger större 

förståelse för konstruktionen. 

Liten klämrisk. Inga rörliga delar, som rör sig 

automatiskt, är exponerade för användaren.  

Sammanfogningsteknikerna innebär att materialets 

grundstruktur inte förändras, grundegenskaper bevaras 

även efter svetsning. Avstå från limning om inte 

absolut nödvändigt. Säkring i termostat. 

Säkerhet 

Komponentsäkerhet - materialval anpassat till 

användningsområden och temperaturer -  

säkerhetsmarginal. 

Integralutformning Kroppen är formsprutad i ett stycke. Övriga 

komponenter fästs på den med hjälp av svetsning, 

skruvning och eventuellt limning. När isoleringen är 

inmonterad är delen en tydlig kropp, en lätthanterad 

enhet. 

Differentialutformning Komponenterna som är direkt anknutna till 

kylelementet är separata (innan svetsning), lätta att 

anpassa till olika tillverkares element. 
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Luckan - Krafter tas upp i axeln, cirkulär yta, i lager 

och i stopplisten mot kroppen.  

Luckan - Vridstyvheten är förbättrad i och med 

fackverket i luckan. Förhindrar vridskjuvning i undre 

luckan. 

Kraftgenomgång 

Infästning - Fyra upphängningsskruvar. Åtta skruvar 

mellan bakstycke och kropp. 

Självhjälpsprincipen Enkel inpassning av detaljer på kropp tack vare flänsar 

och markeringar. 

Stabilitet och planerad instabilitet Planerad instabilitet: Säkring i termostat. Säkring i 

kylelement. 

Ingen vid normal rumstemperatur .   

Vid svetsning förändras inte strukturen i materialet. 

Lager - ingen värmeutveckling. 

Värmeutvidgning 

Vid kylelement - säkerhetsavstånd, anpassning till 

tillverkares komponent. 

Korrosion Ev. stålskruvar i rostfritt stål. 

 

Produktionsaspekter 
 

Tillverkningstekniker 

 

Vilken åtgärd Vilken del Motivering 

Bakstycke 

En geometriskt ganska 

oavancerad del med jämn 

godstjocklek. 

Hållarklack 
Små, geometriskt enkla delar, i 

stor serie. 

Hållarkropp 

Kan ej varmformas på grund 

av dess form. Kan kanske 

samsprutas med hållarbotten 

Luckinfästningskrok Liten enkel del i stor serie. 

Krokinfästning bakstycke Små delar i stor serie. 

Luckinfästning främre Enkel liten del. 

Luckinfästning bakre Enkel liten del. 

Axel luckinfästning 

Formsprutning 

Knapp övre lucka 

Enkel, liten del i stor serie. 
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Knapplatta övre lucka 

Fläktvägg höger och vänster 
Geometriskt oavancerade 

delar. 

Kylvägg höger och vänster 
Geometriskt oavancerade 

delar. 

Infästningsklack för hållare Enkel, liten del i stor serie. 

Insats för ON/OFF-knapp Enkel, liten del. 

Kroppen Har en komplicerad form, 

behöver pressas mellan två 

formar. Inga vällinjer önskas 

på de yttre delarna. Mindre 

serie 

Hållarbotten Enkel del. 

Front övre lucka 

Front undre lucka 

Mellanlägg övre lucka 

Mellanlägg undre lucka 

Bakstycken övre lucka 

Bakstycke undre lucka 

Glas undre och övre lucka 

Varmformning 

Inre isoleringsväggar 

Geometriskt enkla delar som 

enkelt kan formas med 

vakuumteknik utifrån 

plastfolie. 

Kugghjul luckinfästning 

Envägslager luckinfästning 

Termometer 

Gummilist undre lucka 

Magnetlist undre lucka 

Fjäder på knapp 

Gummitassar 

ON/OFF knapp 

Samtliga skruvar 

Kylelement 

Aluminiumplatta kylelement 

Standarddetaljer/Prefabricerade detaljer 

Kopplingskrets 

Special- eller standardetaljer 

som blir för dyra att tillverka 
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Sammanfogningstekniker 

 

Vilken åtgärd Vilka delar Motivering 
Innerväggar på kropp. (6.8)   

Kylvägg på kropp. (6.2)   

Fläktvägg på kropp. (6.4)   

Övre luckans komponenter. (4.1, 4.6, 

4.7) 
  

Klack på klack. (2.1) 

Klack på kropp. (2.2) 
Krävs en bra fog i snäppningen. 

Bottenplatta på kropp. (2.3)   

Lucklänk på infästning främre. (3.3)   

Svetsning 

Undre luckans komponenter. (5.1, 

5.3) 
  

Kylkomponent på kropp. (6.3) Nödvändigt att kunna demontera. 

Aluminiumplatta på kylelement. 

(7.6) 
Nödvändigt att kunna demontera. 

Infästningskrok på infästning. (7.1) 

Rörliga delar i närheten drabbas 

inte av lim eller smälta. Gör det 

möjligt att byta rörliga delar. 

Skruvning 

Bakstycke på kropp. (7.5) Nödvändigt att kunna öppna. 

Pressning Lager och kugghjul på axel. (3.1, 

3.2) 
Ingen övrig fixering är nödvändig.

Termometer på övre lucka. (4.8) 

Metall och plast. Olika material 

sammanfogas med fördel med lim 

och termometern måste fixeras. 

Glas på undre och övre lucka. (4.9) 

Limningen kommer inte att ge 

upphov till några kosmetiska 

förändringar i plastglaset. Det 

skulle t ex svetsning göra. 

Hållarklack på kropp 

(hållarinfästning). (6.5) 

En svetsfog hade varit att föredra, 

men det är svårt att hantera 

processen med den placeringen. 

Infästning inre på kropp. (6.6) 
Svetsning är att föredra, men det 

kan vara svårt i det lilla utrymmet.

Gummi- och tätningslist på undre 

lucka. (5.5, 5.6) 
  

Limning 

Tassar limmas på kropp. (6.1)   
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ON/OFF-knapp i insats. (6.9) 
Metall och plast. Knappen måste 

fixeras i insatsen. 

ON/OFF-insats på kropp. (6.10)   

Snäppning 

Hållare på kropp. (7.7) 

Inga skruvar inuti kylaren av 

hygieniska skäl. Inga gängor och 

lättare att ta bort för rengöring. 

 

Monteringsoperationer 

 
Assemblering Huvudsteg Delsteg Upprepningar Antal unika delar
1 Bakstycke Krokinfästning på bakstycke. 1.1 4 5 

Klack på klack 2.1 10 20 

Klack på kropp 2.2 10 20 

2 Hållare 

Bottenplatta på kropp 2.3 5 5 

Kugg på axel. 3.1 2 2 

Lager på axel. 3.2 4 2 

3 Infästning 

Länk svetsas på infästning 

främre 
3.3 4 3 

Mellanlägg på frontdel. 4.1   2 

Isolering i frontdel. 4.2 1   

Stopplatta på fjäder. 4.3 2 4 

Fjäder på knapp. 4.4 2 2 

Knapp i frontdel. 4.5     

Mellandel på Bakdel. 4.6 1 2 

Mellandel med bakdel på 

frontdel. 
4.7 1 1 

Termometer i frontdel. 4.8 1 1 

4 Övre lucka 

Glas på front. 4.9 1 1 

Mellanlägg på frontdel. 5.1   2 

Isolering i frontdel. 5.2 1   

Bakdel på frontdel. 5.3 1 1 

Glas på front. 5.4 1 1 

Gummilist på bakdel. 5.5 1 3 

5 Undre lucka 

Tätningslist på bakdel. 5.6 1 1 

Tass limmas på kroppens 

botten. 
6.1 3 4 

Kylvägg på kropp. 6.2 2 2 

6 Kropp 

Kylelement på kylvägg. 6.3 2 2 
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Fläktvägg på kropp. 6.4 2 2 

Hållarklack limmas på kropp. 6.5 10 10 

Infästning inre limmas på 

kropp. 
6.6 1 2 

Isolering i kropp. 6.7 1   

Innerväggar på kropp. 6.8 5 5 

On/Off-knapp i insatsen. 6.9 1 2 

On/Off-knapp på kropp. 6.10 1   

Axel monteras in samtidigt 

som yttre luckinfästingen 

skruvas på den inre 

luckinfästningen. Eventuell 

skarvförstärkning, lim. 

7.1 2 8 

Kopplingskrets på nedre IV 

med fäste. 
7.2 1   

Kabeldragning kyl - 

kopplingskrets - kontakt. 
7.3 2   

Kabeldragning On/Off-

kopplingskrets. 
7.4 1   

Bakstycke skruvas på kropp. 7.5 1 8 

Aluminiumplatta skruvas på 

kylelement. 
7.6 1 8 

Hållare på infästning. 7.7 1   

Undre lucka på 

luckinfästning. 
7.8 1   

7 Slutassemblering 

Övre lucka på kropp. 7.9 1   

Summering 
Antal monteringsoperationer 72   

Totalt antal delar   131 
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Designaspekter 

 
Aspekt Åtgärd 

En tydlig koppling till kylskåp. Samtidigt till Skruf 

Snus AB, tack vare grafisk profil. 

Termometer. 

Handtaget anger tydligt att det har en öppnande 

funktion. 

Identifiering 

Cylindriska detaljer i nedre luckans nederkant 

förtydligar ytterligare. 

Farliga detaljer 
Kylelementens fläktar är inmonterade bakom galler. 

Gestaltning Kylens form är enkel, men ändå genomtänkt. Den ger 

ett stabilt intryck. De små radierna och de stora ytorna 

ger kylaren en eftertraktad exklusivitet. Det vita och 

det blå i kombination med formen förmedlar tydligt 

funktionen. 

I färgsättningen har vitt och ljusblått använts. Dels för 

att ge ett kallt intryck, men också för att det med en 

högblank yta ser exklusivt ut. 

Färg/Kontraster 

Vitt är Skruf Snus AB:s grundfärg. 

Under hela arbetet har det strävats efter att kylaren 

skall bli så liten som möjligt i förhållande till 

kylvolym. 

Proportioner 

1.6180339887 

Livsstil/Individualitet En exklusiv produkt med ett exklusivt yttre som 

tilltalar Skrufs tilltänkta kundkrets. 

Ett greppvänligt handtag gör kylaren lättöppnad. 

Antropometriska mått har studerats och beaktats. 

Bra displayvinklar. 

Ergonomi 

Lätt att fylla på med de flexibla hållarna. 
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Bilaga 17 - Komponenter 
 

I den här bilagan presenteras varje assemblering och dess delar för sig. 

 

1 Bakstyckets assemblering 
 

 

 
 

1. Bakstycket. 

2. Krokinfästning bakstycke, 4 St., identiska. 
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1. Bakstycket. 

 

 

 
 

2. Krokinfästning. 

 

2 Hållarassemblering 
 

 
 

1. Hållarkropp, 5 St., identiska. 

2. Hållarbotten, 5 St., identiska. 

3. Hållarklack, 20 St., identiska. 
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1. Hållarkropp. 

 

 
 

2. Hållarbotten. 

 

 
 

3. Hållarklack. 
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3 Infästningsassemblering 
 

 
 

1. Infästning yttre undre lucka, 2 St., identiska. 

2. Axel, 2 St., identiska. 

3. Krok för luckan, 2 + 2, spegelvända. 

4. Kugghjul, 2 St., standarddetalj. 

5. Envägslager, 4 St., standarddetalj. 

 

 
 

1. Infästning yttre undre lucka. 

 
 

2. Krok för luckan. 
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3. Axel, med tydliga anvisningar. 
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4 Övre luckans assemblering 
 

 
 

1. Front övre luckan. 

2. Mellanlägg övre luckan. 

3. Platta till knapp, 2 St., identiska. 

4. Fjäder till knapp, 2 St., identiska. 

5. Knapp för öppning av lucka, 2 St., identiska. 

6. Bakdel med ingjuten magnet. 

7. Mellandel. 

8. Termometer, standarddetalj. 

9. Glas. 

 

 
 

 
1. Front övre luckan. 
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2. Mellanlägg övre luckan. 

 
 

3. Platta till knapp. 
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4. Knapp. 

 

 

 
 

5. Bakdel övre lucka. 
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6. Mellandel övre lucka. 

 

 
 

7. Glas till övre lucka. 
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5 Undre luckans assemblering 
 

 
 

1. Front undre luckan. 

2. Mellanlägg undre luckan. 

3. Bakdel undre luckan. 

4. Glas undre luckan. 

5. Magnetlist, standarddetalj. 

6. Gummilist, standarddetalj. 

7. Gummilist, 2 St., standarddetalj. 

 

 

 
 

1. Undre luckans front. 
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2. Mellanlägg undre luckan. 

 

 
 

3. Bakdel undre luckan. 
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4. Glas undre luckan. 
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6 Kroppsassembleringen 
 

 
 

1. Kropp. 

2. Kylväggarna, 2 St., spegelvända. 

3. Fläktväggarna, 2 St., identiska. 

4. Infästning inre undre lucka, 2 St., identiska. 

5. Innervägg. 

6. Innervägg övre, 2 St., identiska. 

7. Innervägg nedre, 2st, ena med fäste. 

8. Insats för ON/OFF-knapp. 

9. Klack för doshållare, 10 St., identiska. 

10. Tassar, 3 St., identiska. Standarddel. 

11. Kylelement, 2 St., identiska. Standarddel. 
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1. Kroppen. 

 

 
 

2. Kylväggarna. 

 

 
 

3. Fläktväggarna. 
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4. Infästning inre undre lucka. 

 
 

5. Innervägg. 

 

 
 

 
6. Innervägg övre. 

 

 



 

Design av kyl för snus – Ett examensarbete vid Institutionen för Arbetsvetenskap avdelningen för Industriell Design 
 
 

 
 

7. Innervägg undre, med infästning. 

 

 

 
 

8. Insats ON/OFF-knapp. 
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7 Slutassembleringen 

 
 

1. Aluminiumplatta. 

2. Skruv, 8 St., standarddetaljer. 

3. Skruv, 8 St., standarddetaljer. 

4. Skruv, 8 St., standarddetaljer. 

 

 
 

1. Aluminiumplatta. 
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Bilaga 18 - FMEA 
 

 

  




