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Abstract 

 

This report portrays a thesis work done in collaboration with the company Trangia AB. Trangia 

has with their timeless design, solid expertise and long experience, built up one of the strongest 

brands in the outdoor cooking industry. Their well-known outdoor kitchen has been produced 

and developed in Trångsviken, Jämtland County, ever since it all started 1925. The proximity 

to the mountain environment has made practical tests in harsh weather conditions to a natural 

part of the business throughout the years.  

Today, Trangia's products are mostly made for mountain hiking and camping, where their main 

product is their outdoor kitchen for up to 4 people with the capacity to cook one thing at the 

time. Since their larger kitchen has a higher sale rate than the smaller ones, Trangia is interested 

in knowing if there is a demand for an additional larger kitchen with the double cooking 

capacity.  

The purpose of this project was therefore to develop a completely new concept for a larger 

outdoor kitchen with two burners and the capacity to cook two things at the same time. The 

entire work was carried out in line with a product development process together with Trangia 

where the end customer has been involved throughout the process.  

The report covers the entire work process from beginning to end. To get to know the market, 

the customer and the competitors, a comprehensive market analysis was done. This was 

followed by idea generating which resulted in several concepts. The concept development took 

place in collaboration with Trangia and the end customer, where a final concept was eventually 

chosen. During the work, it turned out that the biggest competitor actually was to simply use 

two Trangia kitchens from today's 25-series and this discovery would be of great importance 

during the project's course.  

The result is an outdoor kitchen with two burners that can both be used as a portable kitchen 

but also as a more stationary kitchen using a separate leg stand. Final concept has been 

visualized using the CAD program SolidWorks and renderings in KeyShot. Last of all, a 3D –

printed prototype was created. This was made in a 98% scale due to the size of the 3D-printer.  
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Sammanfattning 

Denna rapport avhandlar ett examensarbete utfört i samarbete med Trangia AB. Med sin 
tidlösa design, gedigna kompetens och långa erfarenhet har Trangia byggt upp ett av 
friluftsindustrins starkaste varumärken. I Trångsviken, Jämtlands län, med närhet till fjällmiljö 
och natur sker än idag produktionen av friluftskök med tillbehör. 

I dagsläget riktar sig Trangias produktutbud bland annat mot fjällvandring och camping där 
deras huvudprodukt är friluftskök för upp till 4 personer med en brännare. Trangia är 
intresserade av att veta om det finns en efterfrågan för ett ytterligare större kök med två 
brännare. 

Syftet med projektet var att ta fram ett helt nytt designkoncept på ett större stormkök med två 
brännare som passar in i övriga produktutbudet. Hela arbetet genomfördes i linje med en 
välkänd produktutvecklingsprocess tillsammans med Trangia där slutkunden har varit delaktig 
under hela processen. 

Rapporten omfattar hela arbetsprocessen från början till slut. För att lära känna marknaden, 
kunden och konkurrenterna utfördes en omfattande marknadsanalys. Denna följdes av 
idegenerering som resulterade i ett flertal koncept. Konceptutvecklingen skedde i ett samarbete 
med Trangia och slutkunden där ett slutgiltigt koncept till sist valdes ut.  Under arbetets gång 
visade det sig att det var två stycken Trangia kök från dagens 25-serie som var den största 
konkurrenten och denna upptäckt skulle komma att ha stor betydelse under projektets gång. 

Resultatet är ett stormkök med två stycken brännare som både går att använda som ett 
portabelt kök men som med hjälp av ett separat benstativ går att använda som ett mer stationärt 
kök. Slutgiltigt koncept har visualiserats med hjälp av CAD-programmet SolidWorks och 
renderingar i KeyShot och slutligen en 3D-printad prototyp. Denna begränsades till att göras i 
98-procentig skala på grund av 3D-printerns storlek.  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport avhandlar ett examensarbete gjort på Jönköpings Tekniska Högskola av 
studenter på programmet Maskinteknik – produktutveckling och design 180hp. 
Examensarbetet utförs i samarbete med företaget Trangia AB och beskriver 
produktutvecklingsprocessen för att ta fram ett designkoncept för en ny variant av ett stormkök 
med två brännare.  
 

Trangia AB är ett svenskt företag som tillverkar och säljer stormkök. All produktion sker på 
plats i Trångsviken, Jämtlands län, där företaget har cirka 30 anställda. Företaget startades 
1925 av John E. Jonsson, som då började producera hushållskärl i aluminium. [1] Med tiden 
växte produkten till att bli ett stormkök för camping och friluftsliv som har behållit sin design 
och kvalité under alla år. Trangia är idag ett av de ledande märken inom denna bransch då de 
under sina år har byggt upp ett starkt och trovärdigt varumärke som på senaste tiden även 
börjat säljas utanför Norden. I dagsläget har Trangia tre olika storlekar av stormkök samt en 
mängd av tillbehör för olika tillfällen och ändamål. 
 

Trangia säljer 20 000 exemplar om året av det mellersta köket för 1-2 personer, medans det 
största köket för 3-4 personer säljer 4 gånger så mycket. Detta leder till att Trangia vill 
undersöka efterfrågan på marknaden för ytterligare ett större kök med två brännare istället för 
nuvarande kök med en brännare. Detta ses som en möjlighet till att bredda sortimentet med en 
ny produkt samt att öka sin konkurrenskraft.   

 

Figur 1 Trangias Stormkök 

1.2 Problembeskrivning 
I dagsläget har Trangia ett produktutbud som riktar sig mot fjällvandring där storlek och vikt 
på köket många gånger är en avgörande faktor. Köken används även vid andra tillfällen som till 
exempel camping, utflykter och picknick men också som reservkök att ha hemma vid 
tillexempel strömavbrott. Trangia säljer betydligt mer av de större köken och vill därför 
undersöka om marknaden efterfrågar ett ytterligare större kök och hur detta i så fall skulle 
kunna designas.  
 

Uppgiften är att ta fram ett helt nytt designkoncept för ett stormkök där det går att använda två 
brännare samtidigt. Stormköket ska enkelt gå att packa ihop och förflyttas vid behov. Den nya 
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produkten ska passa in i Trangias övriga produktutbud och därmed följa deras formspråk. 
Precis som övriga produkter ska det nya stormköket tillverkas i aluminium.   
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppgiften är att komma fram med ett förslag på ett helt nytt stormkök 
med två stycken brännare. Trangia hoppas kunna erbjuda denna produkt i sitt sortiment i 
framtiden och vill därför få förslag på ett passande designkoncept.  

 

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Hur kan ett nytt stormkök med två stycken brännare utformas?  
 

[2] Hur kan det nya stormköket vara användarvänligt?  
 

[3] Hur behålls Trangias formspråk i den nya produkten?  
 

 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna som har gjorts i detta arbete är att det inte tas hänsyn till vikt och pris för 
produkten. Produkten ska självklart vara inom rimliga gränser för att kunna vara möjlig att 
producera men ingen omfattande produktionsstudie kommer att genomföras. Materialstudie 
kommer inte heller genomföras, dels på grund av tidsbrist och dels då produkten vid en 
eventuell produktion skulle tillverkas av samma material som Trangia redan använder sig av.  

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med de teorier som projektet grundas på. I det efterföljande kapitlet Metod 

beskrivs de metoder som används utifrån teorierna och följs därefter av Genomförandet. Här 

beskrivs djupgående samtliga faser i genomförandet baserat på metod-delen, från start till slut. 

Genomförandet efterföljs av Resultatet där det slutgiltiga konceptet redovisas grundligt. I det 

sista kapitlet Diskussion och slutsatser diskuteras projektet. Egna tankar, idéer och förslag på 

både bra och mindre bra delar i projektet diskuteras och avslutas med en slutsats. Rapporten 

avslutas med samtliga referenser och bilagor. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till frågeställningarna beskrivs berörda teorier i ramverket. För att 
besvara första frågeställningen Hur kan ett nytt stormkök med två brännare utformas? 
används teorierna i punkterna 2.2-2.4. 

För att besvara studiens andra frågeställning Hur kan det nya stormköket vara 
användarvänligt? har punkterna 2.2-2.3 samt 2.4 använts. 

För att besvara studiens tredje frågeställning Hur behålls Trangias formspråk i den nya 
produkten? har teorierna i punkterna 2.2-2.5 använts. 

2.2 Produktutvecklingsprocessen 
“Bootleg bootcamp” är en fulldefinierad designmetod som används till komplex 
designframtagning, se figur 2. [2] Processen består av fem faser, men det är ofta processen går 
i omgångar. En process som går i cirklar kallas för en iterativ process. Med detta menas att 
designprocessen börjar om i flera omgångar. Tillexempel tas det fram ett halvfärdigt koncept, 
förslagsvis en prototyp, som utvalda kunder får testa och ge feedback på. Utifrån kundens 
åsikter och önskemål utvecklas konceptet vidare. Denna process kan pågå i flera omgångar tills 
önskat slutresultatet är nått. [3] 

   

Figur 2 Bootcamp Bootleg processen 

Empathize: Den första delen i processen är att, med öppet sinne, förstå människan som ska 
använda produkten. Att iaktta användaren för att förstå vad människan tänker och känner vid 
användning av produkten kan vara till hjälp för att skapa förståelse. Även intervjuer och samtal 
kan leda till diskussioner där eventuella problem kommer fram. Det är en stor fördel om 
designern själv använder liknande produkter och kan testa och utvärdera funktioner och 
användningsområden utifrån sig själv. 

Define: Define är den del i designprocessen där förståelsen för användarens krav och behov 
sammanfattas. En problemformulering formuleras och målet med den nya produkten fastställs. 

Ideate: När designern har lärt känna användaren börjar idegenereringen. Det finns många 
olika metoder för att ta fram designlösningar. Teamet eftersträvar att komma fram med så 
många idéer som möjligt som kan vara både realistiska och orealistiska.  

Prototype: När konceptframtagningen är genomförd med ett eller flera utvalda koncept ska 
dessa utvecklas till fysiska koncept. Detta kan göras på olika sätt där det inte finns några direkta 
rätt eller fel. Det behöver inte vara färdiga koncept eller idéer, tvärtom är det ofta en fördel att 
det är halvfärdigt. Det gör att andra kan komma med nya infallsvinklar på idéer som designern 
inte har tänkt på.  

Test: Test är till för att få feedback på konceptet. Dessa ska utvärderas och förbättras och kan 
göras i fler olika steg. Det kan även vara så att processen behöver backa tillbaka till “ideate” 
stadiet och göras om.  
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2.3 Trangias stormkök 
De nuvarande stormköken hos Trangia finns i tre olika storlekar. Ett kök för 1 person, ett 
mellankök för 1-2 personer och det största köket för 3-4 personer. I utbudet finns också 
tillbehör till köken som kunden kan köpa separat. I figur 3 listas delar från det största 
stormköket för 3-4 personer som anses vara relevanta för det nya produktkonceptet.  

Brännaren, som värmekällan kallas, placeras i hålet i mitten av den understa ställningen 
(komponenten längst ned i figur 3). Det finns hål på ena sidan av ställningen vars syfte är att 
vändas mot vinden för att ge syra till lågan. Denna hålbild har även blivit en typisk 
igenkänningsfaktor för Trangiakökets formspråk. Brännaren fylls med sprit, så som Tenol eller 
T-röd, som sedan tänds på. Det finns även en tilläggsprodukt i form av gasolbrännare som ger 
dubbel effekt mot vad spritbrännaren gör. Denna kopplas med slang till en extern gasoltub. 
Brännarens låga skyddas sedan av vindskyddets övre del.   

Vindskyddet placeras och låses fast ovanpå den undre ställningen med hjälp av en hona/hane 
funktion. I övre kanten av vindskyddet finns en stålring implementerad som har en genomtänkt 
lösning med tre stålhållare som fälls upp när stekpannan ska användas, se figur 3, och inåt för 
att kastruller ska kunna komma närmare lågan vid användning av dem. Till köket medföljer en 
tång för att ta av kastruller och stekpanna. Hela köket går smidigt att packa ihop då alla delar 
passar i varandra och knyts sedan ihop (se till höger i figur 3). 

 

 

Figur 3 Trangia Stormkök  

2.4 Djupdragning 

Djupdragning är en tillverkningsprocess som är extremt 
användningsbar när man vill ha produkter med komplexa former, 
med en jämn tjocklek med ett djupmått större än radien. Processen 
fungerar så att plåtstycken placeras mellan två specialtillverkade 
verktyg, ett över- och ett underverktyg, se figur 4. Det övre verktyget 
pressas sedan ner med en enorm kraft över det undre verktyget för att 
dra plåten utefter underverktygets form. Detta sker oftast med hjälp 
av en hydraulpress. Med hjälp av en hydraulmekanism där en mindre 
kolv rör sig djupt in i en olja som sedan påverkar en större kolv i 
systemet, som i sin tur driver själva presslagen fås en lika stark 
presskraft genom hela pressningen.  

Figur 4 Djupdragning 
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Tillverkningsprocessen är väldigt bra vid hög tillverkningsvolym och fungerar med de flesta 
typer av plåt, bl.a. stål, koppar, aluminium och mässing. Djupdragning används ofta till 
produkter som t.ex. diskbänkar, läskburkar och karossdelar till bilar. [4]  

2.5 Semiotik 

Semiotik är studien om hur vi som människor uppfattar olika tecken och symbolers betydelse. 
Hur vi instinktivt reagerar på saker runtomkring oss i världen styrs av vår kulturella uppväxt 
och vår förmåga att tolka dessa händelser. Exempelvis vet vi automatiskt utan att ens behöva 
tänka efter hur vi ska reagera när vi ser ett trafikljus, för det lär man sig redan som barn. Att 
ständigt, omedvetet kunna se och tolka tecken, former, symboler och ljud på rätt sätt gör att vi 
kan navigera oss fram i livet.  

Semiotik används för att säkerställa att det som vill förmedlas med exempelvis en ny produkt 
verkligen förmedlas till slutkunden. Det är ofta vanligt att man misstolkar vissa symboler på 
produkter och därför går miste om en hel funktion i produkten. Detta kan semiotik hjälpa till 
att förtydliga. Ett exempel är den röda knappen eller den runda ringen med ett sträck igenom 
som många associerar med avstängning, som ofta då används för att förmedla detta då det är 
en allmänt känd symbol.  

Från början var semiotik en akademisk utredning av ords betydelse där man undersökte folks 
beteende. Med tiden växte det till att man analyserade mer av kulturen och samhället i studien 
och i dag används det för att undersöka och analysera bland annat konsumentbeteende och hur 
olika varumärken kommunicerar. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metod 

6 

3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt, med referenser. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens första frågeställning Hur kan ett nytt stormkök med två brännare 
utformas? har metoder i punkterna 3.2-3.3 och 3.6-3.14 använts.  

För att besvara studiens andra frågeställning Hur kan det nya stormköket vara 
användarvänligt? har punkterna 3.7-3.14 använts. 

För att besvara studiens tredje frågeställning Hur behålls Trangias formspråk i den nya 
produkten? har metoderna i punkterna 3.4-3.5, 3.7-3.8, 3.12, 3.14 använts. 

3.2 GANTT-schema 
I början av projektet görs det en tidsplanering. Denna är en viktig del i projektet för att kunna 
uppskatta projektets omfattning. Denna kan göras på olika sätt men en vanlig metod är 
GANTT-schemat. Ett koordinatsystem används där x-axeln representerar tiden och Y-axeln 
står för aktiviteterna. När en viss aktivitet är planerad att börja och avslutas markeras med en 
horisontell linje och utöver det går det att skriva in den faktiska start- och slut tiden för varje 
aktivitet. GANTT-schemat används som ett verktyg för att få en tydlig överblick över projektet 
och dess delmål. [6]  

3.3 SWOT-analys 
En SWOT-analys används för att sammanfatta företagets eller produktens chans att lyckas. 
Både intern, inom företaget men även externt utanför företaget. De positiva och negativa 
egenskaperna internt benämns som Strength och weakness i matrisen. De externa 
egenskaperna benämns istället som opportunities och threats. Dessa fyra rubriker staplas upp 
i en mindre matris med framtagna egenskaper samlade. Detta är till stor hjälp för att få en 
tydligare överbild över projektets styrkor och svagheter. [6] 

3.4 Brand DNA analysis 
Brand DNA analysis är en metod där man tittar på varumärket ur olika perspektiv för att bryta 

ner vad som identifierar just detta varumärke. Man tittar på produkten ur de fem följande 

perspektiven: 
Estetik - sensoriskt perspektiv; hur den känns, ser ut, luktar eller låter.  
Interaktion - beteendeperspektiv; hur användaren interagerar med produkten och vilka 

beteenden den uppmuntrar användaren till.  
Prestation - funktionellt perspektiv; vad gör själva produkten, vilket problem löser den.  
Konstruktion - fysiskt perspektiv; hur och i vilket material tillverkas produkten. 
Mening - mentalt perspektiv; vad för känslor framkallar produkten hos kunden. [7] 

 

3.5 Moodboard 

Moodboard används ofta vid designarbete för att visualisera en ide och kommunicera designers 
emellan men även med kund. En moodboard kan utformas och göras på olika sätt, digitalt eller 
fysiskt. En moodboard kan tillexempel vara ett större papper eller en kartong med ett collage 
av bilder, material, färgprover, texturer som ska representera kommande design. Under hela 
produktutvecklingen är det ofta till stor hjälp att återkomma till moodboarden för att hitta 
inspiration. [6] 

 

3.6 Konkurrentanalys 
I förstudien genomförs det en konkurrentanalys för att få en tydlig bild av marknaden i 
dagsläget. I början identifieras konkurrenten, deras prissättning samt målgrupp. En 
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utvärdering av för- och nackdelar görs för att undersöka möjligheter för sin framtagna produkt. 
Ett stort intresse finns I att veta vilka företag och produkter man har som konkurrenter, 
framförallt då man ofta har samma mål och tävlar inom samma marknadssegment. 
Konkurrensanalysen används till att få en bild av sina egna förutsättningar på marknaden och 
därmed bli mer konkurrenskraftig. [8]  
 

3.7 Datainsamlingsmetoder 
Under marknadsundersökningen gäller det att få in data för att kunna skapa kunskap om 
konsumenten. Information om konsumentens produktkännedom och krav efterfrågas. Det 
finns flera olika metoder att använda för att få svar på våra frågor. Två av dem är enkäter och 
intervjuer, som många gånger har mycket gemensamt, men inte alltid. Oavsett metod är det 
viktigt att de svarande är motiverade och förstår av vilken anledning deras medverkan är 
betydelsefull. 
 
Både enkäter och intervjuer kan vara mer eller mindre standardiserande och strukturerade. 
Standardisering innebär frågornas ordning och utformning. Strukturering innebär istället i 
vilken utsträckning den svarande kan tolka frågan fritt beroende på bakgrund.  
 
Det finns både kvalitativa och kvantitativa metoder och många gånger används båda två. 
Kvantitativa metoder är enkäter och intervjuer med förbestämda svarsalternativ där statistik är 
det som eftersträvas. Kvalitativa metoder kan vara enkäter med öppna svarsalternativ samt 
intervjuer som är mer av en analys och öppna frågor.    
 
Intervjuer 
Det finns flera olika sätt att genomföra en intervju på. Tillexempel kan den genomföras via 
telefon men det vanligaste är att man träffas och detta kallas personlig intervju. Vid en intervju 
kommer reaktioner och kroppsspråk medveten eller omedvetet att påverka, vilket kan vara 
både positivt och negativt.  
 
Enkäter 
Enkäter skickas ofta ut via post, mail eller liknande men kan även ske personligen. Om enkäten 
genomförs “under ledning” är en person delaktig under tiden för att kunna utveckla frågor om 
det uppstår oklarheter. Det ska vara tydligt för den svarande om enkäten är anonym eller inte. 
[9] 
 

3.8 Personas 
Med hjälp av insamlad data växer den typiska användaren fram. För att det ska vara enklare att 
få en tydlig bild av vem användaren faktiskt är samt hur, var och när produkten kommer 
användas är det vanligt att använda sig av ”personas”. Personas är en (eller flera) påhittade 
karaktärer som ska representera den typiska användaren.  Dessa personer följer med under 
hela produktutvecklingsprocessen för att säkerställa att produkten uppfyller målet. Personasen 
är även användbara vid marknadsföringen av produkten. Där behöver man veta vem kunden 
som man ska nå ut till är, vilken målgrupp och intressen personerna har. Detta för att veta hur 
marknadsföringen ska riktas. [6] 
 

3.9 Funktionsanalys 
För att klargöra vad produktens syfte och funktion faktiskt är används en funktionsanalys. Varje 
funktion benämns med ett verb + ett substantiv. Den punktar upp huvudfunktionen följt av 
stödfunktioner, önskvärda funktioner och onödiga funktioner.  Huvudfunktionen är 
produktens huvudsakliga syfte och består ofta av bara en eller få punkter. Stödfunktionerna 
däremot, blir ofta betydligt fler där det är funktioner som behövs för att huvudfunktionen ska 
vara möjlig. Önskvärda funktioner är ofta kundernas önskemål där man vill öka värdet på 
produkten. Dessa funktioner skapar ett mervärde på produkten och kan stärka 
marknadsföringen av produkten. Onödiga funktioner är funktioner som inte är önskvärda av 
kunden och därför inte behöver läggas fokus på. [7]  
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3.10  Kravspecifikation 
En kravspecifikation är ofta skriven av kunden till produkten. Denna sammanställer de krav 
och önskemål som finns på proukten från köparens håll och är en stor hjälp för leverantören 
för att veta vad kunden vill ha. Under produktframtagningsprocessen används specifikationen 
som ett hjälpmedel för att veta om produkten lever upp till förväntningarna. Dessa kundkrav 
används senare I förstudien både I QFDn och Pughs urvalsmatris. [5] 
 

3.11 QFD 
För att översätta kundkraven till en teknisk kravspecifikation används en QFD- quality function 
deployment. QFD, som även kallas för kvalitetshuset, är en matris där kundens krav, 
konstruktionskrav och konkurrensanalys sammanställs. QFDn är en viktig del i processen där 
en stor del av förstudien är samlad på samma ställe och därmed lättillgänglig. [6] 

 

Figur 5 QFD exempel 

1. Lista kundernas behov. Kundkraven fås ofta fram genom en någon typ av 
datainsamling, tillexempel en enkät eller genom intervjuer. Dessa listas i y-led. 

2. Kundkraven som är framtagna i punkt 1 viktas sedan i punkt 2. Varje kundkrav rankas 
på en skala mellan 1-5 där 5 är viktigast och 1 minst viktig. 

3. Matcha varje enskilt kundkrav med en produktegenskap. De listas sedan i x-led under 
punkt 3. 

4. Förhållandet mellan kundkraven och produktegenskaperna rankas i skala 1-3-9. Där 9 
innebär att det finns ett starkt samband mellan dem, 3 att det finns ett samband, och 1 
att det finns ett svagt samband. Om det inte existerar ett samband alls, lämnas det tomt.  

5. Konkurrerande produkter rankas efter kundkraven på en skala mellan 1-5. 5 är högst 
och 1 är lägst.  

6. Identifiera vilka funktioner som påverkar varandra. Både positivt (+) eller negativt (-). 
Om funktionerna inte påverkar varandra alls lämnas det istället tomt.  

7. Konkurrenterna rankas på en skala mellan 1-5 på hur väl de uppfyller 
produktegenskaperna. 5 är högst och 1 är lägst. 

 

3.12  Brainstorming 
Det finns flera tillvägagångssätt att använda för att ta fram konceptförslag men i det här 
projektet kommer brainstorming att användas. Det kan göras både enskilt eller i grupp där de 
medverkande försöker komma på så många idéer som möjligt.  Det uppmuntras att tänka 
utanför boxen där kvantitet framför kvalitet föredras då målet är att så många idéer som möjligt 
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ska komma fram under processen. I slutet utvärderas idéerna och kombineras eventuellt med 
varandra. [6]  

3.13  Pughs urvalsmatris 
För att minska antalet koncept används en objektiv beslutsmatris. Alla funktionskrav och 
kundkrav listas och viktas sedan mellan 1-3 beroende på hur viktigt varje enskilt krav är. 3 är 
absolut nödvändig, 2 är nödvändig och 1 är önskvärd. Samtliga koncept viktas sedan mot en 
referensprodukt. Denna produkt kan tillexempel vara en nuvarande produkt som ska 
uppdateras. De framtagna koncepten jämförs sedan med referenskonceptet från -2 til +2. Där 
-2 är mycket sämre än referensmodellen, -1 ä sämre, +1 är bättre, +2 är mycket bättre och 0 är 
likvärdig. Samtliga poäng multipliceras med viktningen och en slutsumma fås fram för varje 
enskilt koncept. Det konceptet med högst slutsumma vinner. Utifrån detta ser man om något 
eller några koncept inte uppfyller kraven och dessa väljs då bort. Beroende på hur 
poängresultatet blir kan det både vara en vinnare på direkten eller flera koncept som är 
likvärdiga och som då får vidareutvecklas och genomgå ett nytt urval. [6] 
 

3.14  Prototyp 
  En prototyp är en fysisk modell av produkten och en viktig del för att kunna utvärdera det 
faktiska resultatet. En prototyp kan tillverkas på flera olika sätt, allt från en modell I kartong, 
till lera eller med hjälp av 3D-printer. Utifrån CAD-program går det att få fram en fysisk modell 
av produkten, och det är även möjligt att skala ner den. Med hjälp av en 3D-printer där 
modellen printas ut i tillexempel plast. Möjligheten att kunna hålla i produkten underlättar 
utvärderingen av slutgiltigt koncept avsevärt. Det blir en stor skillnad på att faktiskt kunna hålla 
I produkten mot att se den på en datorskärm eller en ritning. Prototypen kan bland annat 
användas för att utvärdera användarvänligheten, storleken och funktioner på produkten. 
Många gånger behöver det tillverkas flera prototyper I takt med att ändringar och förbättringar 
görs. [6] 
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4 Genomförande och implementation 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens genomförande. Det vill säga hur man gått tillväga för 
att möta studiens frågeställningar och syfte. I detta avsnitt beskrivs också hur 
designprocessen har blivit implementerad och använd. 

4.1 Projektplanering 
I början av projektet gjordes en projektplanering med en tydlig tidsplan. De olika 
arbetsmomenten identifierades utifrån produktutvecklingsprocessen Bootleg Bootcamp. Ett 
GANTT-schema (se bilaga 1) användes för att få en tydlig överblick över projektets delar och 
dess tidsåtgång. Tidsåtgången för varje moment uppskattades men av erfarenhet från tidigare 
projekt drar vissa delar ut på tiden. I GANTT-schemat togs det därför ut mycket tid för att få 
fram en CAD-modell då det i och med den iterativa processen skulle behöva CAD:as, 3D-printas 
och utvärderas och sedan CAD:as om i flera omgångar. Rapportskrivandet tillgavs också mycket 
tid då det har pågått parallellt under hela arbetets gång.  

4.2 Förstudie 
En stor del av projektet är förstudien, vilket även är första stadiet i Bootleg bootcamp-
Empathize. Målet är att skapa en förståelse för produkten och dess användare. I förstudien 
gjordes en grundlig analys av företaget Trangia, marknaden och konkurrenter. Ett studiebesök 
hos Trangia i Trångsviken genomfördes för att skapa kunskap om företaget.  

4.2.1 Besök på Trangia AB 
I början av examensarbetet gjordes ett besök på Trangia AB i Trångsviken som visas i figur 6, 
där Magnus, VD på Trangia, förklarade hur produktionen sker samt diskuterade uppgiften mer 
ingående. Trangia har i princip all produktion på plats. Det enda som köps in är material, bland 
annat aluminium och mässing, och gasolbrännaren. Alla delar tillverkas med hjälp av relativt 
simpla processer. De större delarna till köket och bland annat matdosorna tillverkas med hjälp 
av djupdragning. 

Då denna process sker i automatiserade maskiner är det en kostnadseffektiv tillverkning. Då 
det bara finns ett fåtal maskiner av detta slag i fabriken behöver de byta verktyg på maskinerna 
med jämna mellanrum för att kunna producera alla olika delar. Exempelvis så produceras 
stekpannor i ett visst antal dagar, sedan byter de verktyg i maskinen och fortsätter att producera 
grytor i ett antal dagar för att sedan byta till nästa verktyg och så vidare. En del processer är 
manuella, så som hopsättning av spritbrännare. Då de flesta processer är relativt enkla och ofta 
inte så tidskrävande, är produktionen optimerad för ändamålet. 

 

Figur 6 Besök på Trangias fabrik i Trångsviken 
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4.2.2 SWOT analys 

En SWOT analys, se figur 7, användes för att identifiera och sammanfatta både hot och 
möjligheter för den nya produkten att lyckas på marknaden. Även om det finns mer positivt än 
negativt i SWOT analysen är det fortsatt viktigt att ta med sig att det kommer finnas svårigheter 
också. Dessa vill man såklart jobba med och undvika i största möjliga mån och då är det alltid 
en fördel att vara medveten om eventuella hot. Vissa detaljer kan vara både negativa och 
positiva, som till exempel att detta är en helt ny produkt i Trangias utbud, som är med både 
under Weakness och Opportunities i figur 7. Med detta menas att en ny produkt kan locka till 
en ny målgrupp vilket självklart är positivt, medans den helt nya produkten också kan vara svår 
att sälja in till kunder på grund av att de inte vet om den eller dess syfte.  

 

Figur 7 SWOT-analys 

4.2.3 Brand DNA analysis 

För att få en tydligare bild av vad just varumärket Trangia har för designspråk och värde hos 
kunden gjordes en Brand DNA analysis.  

Estetik – Sensoriskt perpektiv 
Trangias produkter känns ordentliga och tåliga då de har enkla rundade former. De flesta 

produkterna är gjorda i olika nyanser av ljust- och mörkgrått och smälter bra in i naturen där 

de är menade att vara. De utstrålar en simpelhet som passar in i det enkla liv en lever i naturen.   

Interaktion – beteendeperspektiv  
Produkterna har en lättförståelig design och fungerar för både amatörer som professionella 

friluftsmänniskor. Köket går att använda när och vart som helst eftersom att det är så enkelt för 

användaren att sätta upp det. Trangias produkter uppmuntrar användaren till laga mat på ett 

simpelt vis ute i naturen.  

Prestanda – funktionellt perspektiv 
Trangias huvudsakliga produkt är stormköket, som är det de säljer mest av. Stormkökets 

uppgift är att underlätta för både den äventyrliga som bekväma människan att kunna ta med 

sig matlagningen utomhus, och där göra det så roligt och lätt som möjligt att kunna laga en 

ordentlig måltid. 
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Konstruktion – fysiskt perspektiv 
Huvuddelen av Trangias produkter tillverkas av aluminium med hjälp av djupdragning. Vissa 

mindre detaljer, som tillexempel ventilationshålen, tillverkas av stansning och mycket tillverkas 

och monteras för hand. Genomgående för hela produktionen är att alla tillverkningsprocesser 

är väldigt simpla.  

Mening - mentalt perspektiv 
Trangias produkter framkallar en vilja att ta sig ut i skog och natur och få uppleva det fridfulla 

lugnet som bara skogens tystnad kan ge. Produkterna ger kunden en känsla av trygghet, med 

sin robusta funktionalitet, som visar på många år av kunnig produktframtagning. 

Trangias formspråk kan därmed sammanfattas som simpelt, robust och lättförståeligt. 

Produkterna inger en trygghetskänsla just på grund av dess robusta form och lätta användning. 

De runda formerna inger en mjuk känsla som passar bra in i naturen. För att ge en förståelse 

och känsla för Trangias produkter och formspråk görs en moodboard, se figur 8. 

 

Figur 8 Moodboard 

4.2.4 Konkurrentanalys 

En konkurrensanalys har gjorts för att få en bättre uppfattning av vad som redan finns på 
marknaden och vad Trangia Maxi skulle ha för fördelar mot andra. Viktigaste resultatet från 
konkurrentanalysen var att den största konkurrenten är Trangias egna produkt, nämligen två 
stycken kök från 25-serien.  

4.2.4.1 Sammanställning av konkurrenter 

En sammanställning av de produkter som anses vara konkurrenter åt Trangias framtida kök 
med två brännare, har gjorts för att skapa en bra överblick över vad som finns på marknaden 
just nu. Konkurrenterna idag är väldigt snarlika i sin utformning men finns i många olika 
prisklasser. De flesta är utrustade med två stycken brännare och använder gasol som bränsle. 
Figur 9 listar sju stycken olika kök som också visas i figur 10. Det finns många fler campingkök 
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på marknaden men dessa ansågs vara de som representerade de olika sorters kök som 
marknaden har i dagsläget. I tabellen finns pris, vikt och storlek för produkten på varumärkets 
egen hemsida eller hos återförsäljare.   

 

Figur 9 Sammanställning av konkurrenter 

 

Figur 10 Bilder konkurrenter 

Utav de sju friluftskök som är listade i sammanställningen av konkurrenter väljs nu fyra olika 
kök ut, se figur 11. Dessa fyra kök väljs ut på grund av att de anses representera de olika former 
på campingkök som finns på marknaden. Kök #2 är en väldigt annorlunda design där inga 
liknande har hittats på marknaden. Kök #3 väljs ut på grund av den enkla designen, som det 
finns många liknande varianter av i olika märken. Kök #5 är snarlikt #3 men väljs ut för att 
representera de kök som är liknande #3 men upphöjningsbara. En enkel lösning för dubbel 
matlagning är även att använda två styck stormkök, vilket kök #7 ska representera. Efter att 
hela QFD:n sammanställts jämförs och poängsätts dessa kök efter hur väl de uppfyller 
kundkraven och funktionskraven i QFD:n. Detta beskrivs i avsnitt 4.6.1 som en del av 
genomförandet av QFD:n.  



Genomförande och implementation 

14 

 

Figur 11 De fyra utvalda konkurrenterna till QFD:n 

 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Intervjuer med återförsäljare 
För att skapa ytterligare kunskap om användarens köpbeteende genomfördes intervjuer med 
två olika återförsäljare av friluftskök och liknande utrustning. Den första som intervjuades var 
Robin Johansson på Naturkompaniet i Jönköping som arbetar som säljare. Den andra som 
intervjuades var Peter Widen som arbetar som säljledare på XXL i Jönköping.  

Vilket varumärke är populärast?  

På Naturkompaniet svarade Robin att Primus var det populäraste varumärket, vilket är logiskt 
eftersom Primus och Naturkompaniet tillhör samma koncern-Fenix Outdoor. Dock var det 
många som kom in och hade en rak efterfrågan på Trangia. Detta trodde han var för att Trangia 
är ett mer välkänt märke än Primus. Peter på XXL upplevde Trangia som det populäraste 
friluftsköket då det är enkelt och prisvärt.  

Vem är den typiska kunden?  

Både Robin och Peter upplevde att kunderna är både män och kvinnor i alla åldrar. Peter 
saknade dock kunder som var kvinnor mellan 18–20 år. Både hos Naturkompaniet och XXL är 
kunderna både väldigt kunniga såväl som amatörer. Dock upplevde båda återförsäljarna att 
Trangia ofta lockar nybörjare då det är ett enkelt kök medan Primus och Jetboil attraherar mer 
rutinerade friluftsmänniskor då dessa märken har produkter som passar bra när man letar efter 
lättviktsprodukter. Robin från Naturkompaniet upplevde också att de större köken ofta säljs till 
barnfamiljer eller större sällskap. Han har även uppfattat det som att det är fler och fler 
amatörer som gärna vill ta sig ut i skogen. Då efterfrågar de simpla produkter för att det ska 
vara så enkelt och bekvämligt som möjligt.   

Vad köper de flesta sitt friluftskök till? 

Robin och Peter nämnde båda två att det största syftet till att folk köper ett friluftskök är för att 
de ska fjällvandra. Dock nämnde båda återförsäljarna att försäljningen av friluftskök som ska 
användas som ett reservkök hemma utifall det händer en kris har ökat markant senaste tiden. 
Båda försäljarna märkte tydligt av detta när MSB i juni 2018 skickade ut broschyren ”Om krisen 
eller kriget kommer”. [10] 
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Även när SVT började sända serien ”Nedsläckt land” [11] i februari 2019 märktes en tydlig 
ökning i försäljningen av friluftskök till samma syfte. På XXL fördubblades försäljningen av 
friluftsartiklar efter att första avsnittet sändes. Robin på Naturkompaniet upplevde även att fler 
personer har börjat laga ”riktig” mat på sina friluftskök nu istället för att äta till exempel 
frysmat, vilket ställer högre krav på kökets funktioner.  

Vad saknas i sortimentet? 

Varken Peter eller Robin kunde inte komma på något som de upplevde saknades i sortimentet 
av friluftskök, då de båda tyckte att det är relativt lätt att bygga ihop ett kök utefter sitt behov 
från alla de märken och modeller som finns. Men efter att ha berättat om framtagningen av 
Trangia Maxi som har två brännare så tyckte båda att det var en bra idé. Peter har haft kunder 
som frågat hur en ska göra om en behöver laga två saker samtidigt till fler personer. 

4.3.2 Enkäter 
För att göra en kvantitativ undersökning användes en enkät som besvarades av 250 personer. 
Dessa personer är tänkt att representera användarna av nuvarande stormkök. Målet var 
framförallt att skapa kunskap och förståelse om användningsområden, kundkrav och 
efterfrågan på den nya produkten. Till största del användes stängda svarsalternativ för att 
kunna generalisera kundgruppen. Även om det är en form av statistik som är målet så 
kompletteras detta med öppna svarsalternativ för att de tillfrågade ska kunna utveckla svaren 
vid behov.  

För att få en bild av vad det var för personer som svarade på enkäten efterfrågades kön och 
ålder, där 52 % var kvinnor, 46 % män och 2 % annat. Åldern på de svarande var 0 % 0–18 år, 
28 % 19-29år, 21 % 30–39 år, 29 % 40-49 år, 16 % 50-59 år och 6 % 60 år+, vilket var en relativt 
jämn fördelning.  

Av de 250 svarande hade 98,8% någon gång använt sig av ett friluftskök. Efterföljande fråga 
gällde vilket friluftskök de iså fall använt sig mest av. Här låg Trangia och Primus högt över 
andra märken då 58 % använt sig av Trangia och 25 % av Primus. De svarande ombads även att 
kryssa i när de använde sig av sitt friluftskök. Vandring var populärast då 174 av 248 svarande 
använde det till fjällvandring med övernattning och 157 av 248 använde det till dagsvandringar 
i skogen till fots. 100 av 248 använde det vid camping, 86 av 248 använde det som reservkök 
under strömavbrott eller andra krissituationer och 70 av 248 använde det vid picknick. Övriga 
användningsområden var till exempel kanotturer och i båten.  

52 % av de tillfrågade använde oftast köket i sällskap på 2 personer. 28 % använde det i sällskap 
på 3–4 personer medans 15 % av de tillfrågade oftast använde sitt friluftskök ensamma. Endast 
5 % av de tillfrågade använde det oftast i större sällskap än 4 personer. De svarande ombads 
även att svara på hur ofta de använder sitt kök i snitt under ett åt. Här var resultatet väldigt 
jämnt fördelat på svarsalternativen. 35 % svarade 3–7 dagar/år, 25 % svarade 8–14 dagar/år, 
24 % svarade mer än 15 dagar/år och 16 % svarade 0–2 dagar/år.  

Efter att ha fått reda på de svarandes användningsrutiner av de nuvarande friluftsköken 
fokuserades det sedan på att fråga om det nya friluftsköket med två brännare. 10 olika 
funktioner värderades som nödvändiga, önskvärda eller ej nödvändiga funktioner för att ta 
fram de funktioner som eventuella kunder skulle värdera högst. Högst värderade funktionerna 
var lätt att packa ihop, enkelt att bära och enkelt att använda. De näst högst värderade 
funktionerna var att köket skulle vara så litet som möjligt, ha kapacitet för flera personer samt 
ha stor stek/kok-yta.  Benstativ för att kunna höja upp köket samt enkel och stilren design var 
näst lägst värderade. De minst värderade funktionerna var att det skulle finnas en 
kolgrillsinsats samt att det skulle vara en påkostad och lyxig design.  

Utan att kunna veta exakt hur köket skulle se ut svarade ändå 66 % att de skulle kunna tänka 
sig att köpa ett friluftskök med två brännare om det fanns på marknaden. 25 % svarade att de 
inte skulle kunna tänka sig att köpa det och 9 % svarade att de redan hade ett kök med liknande 
funktioner. Av dem som svarade att de skulle kunna tänka sig köpa köket skulle 119 av 186 
svarande kunna tänka sig att använda det som reservkök under strömavbrott, 101 av 186 vid 
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camping, 94 av 186 vid dagsvandringar, 82 av 186 vid fjällvandring, 75 av 186 vid picknick och 
28 av 186 hemma på verandan eller balkongen. Enkäten med fullständiga svar finns i Bilaga 2.  

Enkäten visar på att de som använder friluftskök idag är en väldigt stor grupp människor, både 
kvinnor och män mellan 19 till 60+ år. Enkäten styrker även de antaganden som gjorts om att 
friluftskök har ett väldigt stort användningsområde. De svarande klickade genomsnittligt i 2,5 
svarsalternativ på frågan om när de använder sitt kök, vilket tyder på att många använder sitt 
friluftskök till fler än en sak. En generell uppfattning är att friluftskök oftast används till 
fjällvandring men resultaten visar att mellan 30-40% även använder det vid camping, picknick 
och som back-up kök utifall en krissituation inträffar. Slutsatsen som drogs från enkäten var 
att kundgruppen alltså är väldigt bred och det finns inte en viss kund utan flera olika sorters 
kunder med lite olika kundkrav.  

4.3.3 Personas 
Slutsatsen som tas fram ur enkäten leder till att personas behöver skapas. För att kunna 
identifiera de typiska kunderna och skapa en bättre förståelse för kundens krav och behov på 
produkten framställs dessa typiska fiktiva personerna från den data enkäten gett. Med hjälp av 
att sortera svaren i enkäten fås fem styck olika personas fram (se bilaga 4). Den tydligaste typ-
personen som visas i enkäten är egentligen en person som vill använda köket vid vandring av 
olika slag, men då det misstänkts blivit missförstånd i enkäten bortses detta ifrån, då detta inte 
är vad köket ska vara menat för. Därför representeras inte den personen i personasen. 
Personasen representerar istället de konsumenterna vars användningsområden faktiskt är 
rimliga för den framtida produkten och deras kundkrav.  

4.3.4 Intervju 1 med fokusgruppen 
För att göra undersökningen mer kvalitativ kompletteras enkäten med intervjuer där en mindre 
grupp på 9 personer har valts ut. Dessa personer var användare som författarna till detta arbete 
kände på olika vis, och de valdes ut på grund av att de ansågs spegla de olika personasen som 
tagits fram. Gruppen används för att kunna ställa mer öppna frågor och få mer ingående svar 
till skillnad från enkäten. Intervjuerna genomförs både enskilt och i grupp. Syftet med 
intervjuerna var framförallt att få mer information om den nya produkten, till skillnad från 
enkäterna där nuvarande stormkök var mer i fokus. Vid intervjuerna erhålls betydligt mer 
omfattande information där svaren blir betydligt mer ingående och följdfrågor kan ställas under 
tiden. Denna fokusgrupp kommer vara delaktiga under hela processen av konceptutvecklingen.  

Fokusgruppen ser båtutflykter, skoterturer, fiske med båt, campingturer, picknick, kris-kök och 
bilsemester som tänkbara och troliga användningsområden.  

De positiva punkter fokusgruppen kan se med detta kök är att det är fördelaktigt när man 
befinner sig i kallare miljöer men ändå vill laga en ordentlig måltid istället för exempelvis 
pyttipanna eller frystorkat. Det är en stor fördel att kunna laga två varma saker samtidigt då det 
sällan är möjligt. Positivt och viktigt med Trangia är att kastruller och stekpannor får plats i 
köket, vilket är en enorm konkurrensfördel då alla andra liknande kök kräver att man bär med 
sig kärl, grytor, stekpannor och andra tillbehör vid sidan av köket.  

Under intervjuerna ifrågasätts det hur detta kök ska kunna vara bättre än att bara använda två 
stycken Trangia kök från 25-serien. Det behöver finnas en tydlig skillnad och förbättring för att 
det ska vara värt att köpa detta nya kök menar de tillfrågade. Många nämner att det är mer 
troligt att använda gas istället för sprit, och att det därför är viktigt att köket även är anpassat 
till gasolanvändning.  

I princip alla personer nämner under intervjun att det behöver vara enkelt att rengöra, att det 
kanske bara finns havsvatten eller snö tillgängligt att diska med. Kastrullerna är ofta ändå 
fortfarande lite smutsiga när dessa packas ned, därför är det viktigt att det är fukt- och rosttålig.  

Funktionsmässigt önskas att det går att packa ihop till en sak, gärna att spriten/gasolen också 
får plats så att inget glöms. Många lägger stor vikt vid att köket ska vara enkelt att både packa 
upp och packa ihop. Designmässigt önskas att det ska vara enkelt att bära, vikten är inte så 
viktig men det ska finnas ett ordentligt handtag eller liknande att bära det i. Kanske till och med 
en väska till. Designen önskas vara behändig, helst platt och robust. Den ska få plats i till 
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exempel kanoten eller skoterväskan. Köket ska ha en stabil grund, precis som i dagsläget då 
underlaget kan variera. 

Fokusgruppen blir även tillfrågad kring tillbehör till köket. Ett exempel är benstativ som skulle 
göra att köket kommer högre upp. Detta får positiv respons och fokusgruppen anser det som 
ett lyxigt tillbehör. Övriga önskemål som kommer upp är att stekpannan ska vara i ett bättre 
material än aluminium och möjlighet till att koppla ihop gasolslangar till en gasoltub. En större 
stekyta i stekpannan kanske inte är till nytta då det ändå bara blir tillräckligt varmt i mitten och 
måttmarkering inne i kastrullen efterfrågas också. Idén om att göra en kolgrillsinsats får inte 
positiv respons under intervjuerna. 

4.4 Funktionsanalys 

Från enkäten, intervjuerna och personas framställs en funktionsanalys för att få klarhet i själva 
produktens syfte och de olika funktionernas syfte, se figur 12. Kolgrillsinsatts samt lyxig design 
prioriterades inte av de tillfrågade och anses därför vara onödiga funktioner. 

 

Figur 12 Funktionsanalys 

 

4.5 Kravspecifikation 
En kravspecifikation sammanställer kundens önskemål, från enkäten men framförallt från 
intervjuerna. Dessa användes senare I QFD:n och Pughs matris och är listade nedan: 
 

o Allt i ett- Alla delar och tillbehör går att packa ihop till en förpackning 
o Enkla ytor att rengöra- Mjuka kanter och inga små skrymslen 

o Bra bärmöjligheter- Ett ordentligt handtag 

o Låg vikt- Så lätt som möjligt 
o Enkel att förstå-Tydligt användargränssnitt 
o Robust och tålig design- Enkla former i yttre skick, inga små utstickande delar 

o Kompakt design- Kompakt vid ihopfällt läge med kastruller, brännare osv. 
o Vindskyddat- skyddande del för lågan 
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o Tåligt material- Rätt val av material 
o Kapacitet för dubbel matlagning- Två brännare 

o Möjligt att använda gasol- Konstruerat för att ha olika bränslen 

o Anpassningsbart- Tilläggsprodukter för olika situationer 

4.6 QFD 
Kundens kravspecifikation översätts till produktegenskaper och används i QFD:n, se bilaga 3. 
Matrisen visar vilka krav och egenskaper som det finns ett samband mellan. 

Resultatet av QFD:n visar att de viktigaste kundkraven är att köket är en “allt-i-ett" lösning, det 
vill säga att allting får plats i en förpackning, att köket är anpassningsbart, det vill säga att det 
går att använda vid flera olika tillfällen, att köket är enkelt att förstå, det vill säga att det är ett 
tydligt användargränssnitt. 

4.6.1 Konkurrentanalys i QFD  
Konkurrenterna poängsätts mot de kundkrav och funktionskrav som fastställts i hela QFD:n 
som finns i bilaga 3. I sammanställningarna i slutet på varje jämförelse vinner konkurrent #4-
två stycken Trangiakök från 25-serien med totalt 51 poäng. Detta är en överlägsen vinst då 
resterande konkurrenter har 42, 40 och 40 poäng. Slutsatsen är att två stycken Trangiakök från 
25-serien är den största konkurrenten för Trangia Maxi. 

4.7 Konceptgenerering 

Iterativ designprocess har tillämpats där framtagna idéer har presenterats för fokusgruppen, 
för att få fram externa synpunkter, för att sedan utvecklats vidare. Det gör att 
konceptgenereringen pågått i flera omgångar.  

4.7.1 Brainstorming 

Första steget i konceptgenereringen var att sätta sig ner och med hjälp av brainstorming få fram 
mängder av idéer. Detta genomfördes både tillsammans och enskilt i flera omgångar med form 
av enkla skisser eller mycket simpla cad-modeller.  

4.7.2 Framtagna koncept 

Följande punkt ska besvara frågeställning 1, ”Hur kan ett nytt stormkök med två brännare 
utformas?”.  

Storleken på köket styrs av storleken på kastrullerna och stekpannan. I början av 
konceptgenereringen genomfördes därför tester på dessa för att ta fram en rimlig storlek på 
dem. Här var det viktigt att både kastrull och stekpanna blev större än de befintliga i den 
nuvarande 25-serien. Tanken är att det utan problem ska gå att till exempel koka pasta eller 
potatis för fyra personer i den större kastrullen. Detta testades genom att ta den genomsnittliga 
mängd vatten som behövs enligt flera olika recept. Resultatet blev att den större kastrullen 
rymmer 5 liter och den mindre 3 liter. Stekpannans diameter bestämdes till 26 cm, utifrån att 
ett vanligt mått på de större varianterna av stekpannor är mellan 24–29 i diameter. 26 cm gör 
att stekpannan är tillräckligt stor för att steka mat till 4 personer utan problem. Konceptet ska 
utan problem rymma både kastruller, stekpanna och brännare. Detta gör att samtliga koncept 
har dessa innermått att anpassas efter. Antalet kastruller och stekpannor hålls öppet tills 
fokusgruppens åsikter om detta kan samlas in.  

Nedan visas sju koncept som valdes ut från brainstormingen och skissades upp. 
Konceptförslagen är framtagna utifrån funktionsanalysen och kundkraven men inte fullt 
utvecklade. Huvudfokus i detta stadiet var att hitta enkla, robusta former med hög 
användarvänlighet utan små onödiga detaljer.  
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Koncept 1   

Cylindern delas på längden och blir till två 
vindskydd där lösa skivor läggs i för att hålla 
upp brännarna. Hållare för grytor sitter i 
varsin halva av cylindern. Grytor, stekpanna 
osv läggs på sidan likt cylinderns form för 
att rymmas när det stängs. 

 

 

Figur 13 Koncept 1 

 

 

Koncept 2 

Två stående cylindrar som bildar varsitt 
vindskydd som sitter ihop med ett gångjärn. 
Botten på varje cylinder förs i öppnat läge 
upp till mitten av cylindrarna och bildar då 
skivan som brännarna sätts i. Grytor, 
stekpanna osv läggs sedan i likt cylindrarnas 
form när det stängs. 

 

 

Figur 14 Koncept 2 
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Koncept 3 

Köket är i form av en matdosa där de två 
delarna sitter ihop med ett gångjärn längs 
ena långsidan. Hålls ihop av två handtag 
och en rem av något slag. När den öppnas 
blir handtagen till benstöd och två lösa 
skivor sätts i för att hålla upp brännarna 
likt koncept 1. 

 

Figur 15 Koncept 3 

 

Koncept 4 

Utgår också från matdosans form men locket 
är delat på mitten och sitter fast längs med 
kortsidorna för att kunna öppnas och vändas 
på och då bilda två avlastningsbord på 
kortsidorna. Botten förs upp och fästs i 
mitten av vindskyddet, där sätts sedan 
brännarna i. 

 

 

Figur 16 Koncept 4 
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Koncept 5 

Fungerar ungefär som ett vanligt Trangia-
kök men det är utformat i formen av en 
matdosa. Det undre vindskyddet vänds och 
fungerar som lock när köket ska stängas. 

 

 

Figur 17 Koncept 5 

 

 

Koncept 6 

När köket är hopfällt ser det ut som ett 
vanligt Trangia-kök fast mycket större 
diameter. När det öppnas plockar man ut 
delarna och sätter ihop det som vanligt. Den 
övre delen av vindskyddet går sedan att dra 
isär i två halvcylindrar för att de ska rymma 
två grytor istället för en. Ringarna som 
hållarna till grytorna sitter i är placerade i 
olika höjd för att de ska gå att föra ihop. 

 

 

Figur 18 Koncept 6 
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Koncept 7 

När köket är hopfällt ser det ut som ett 
vanligt Trangia-kök fast mycket större 
diameter. När det öppnas plockar man ut 
delarna och sätter ihop det som vanligt. När 
de är ihopsatta går det sedan att dra ut det 
övre och undre vindskyddet så de bildar en 
oval istället för en cirkel. Väggar i tunnare 
material dras då ut och bildar vindskydd på 
långsidorna. Ringarna som hållarna för 
grytorna sitter i är även här placerade i olika 
höjd för att de ska gå att föra ihop vid 
stängning. 

 

Figur 19 Koncept 7 

 

4.8 Urval 1 av koncept 

För att minska antalet koncept som senare skulle vidareutvecklas från sju stycken, användes 
flera metoder. Dels gjordes en ny intervju med den tidigare fokusgruppen, konceptskisserna 
skickades till Trangia där VD:n Magnus gav åsikter, det togs hänsyn till personas (se bilaga 4) 
och avslutningsvis gjordes en Pughs urvalsmatris. 

4.8.1 Intervju 2 fokusgruppen 

När skisser tagits fram genomfördes en ny intervju med fokusgruppen (se bilaga 5) på 9 
personer, där både positiv och negativ kritik efterfrågades. Av de sju koncepten var 
fokusgruppen väldigt negativt inställd till koncept 3 och 6 på grund av att de såg ut att ha dåligt 
vindskydd samt såg ostabila ut. Magnus på Trangia var mest positiv till de två större koncepten 
i form av matdosan. Fokusgruppen fick även svara på vad de ansåg innehållet i köket skulle 
bestå av. Här var gruppen eniga om att grundutbudet i köket skulle vara likt de nuvarande 
köken, med två styck grytor och en stekpanna, samt att de storlekar på grytor och stekpanna 
som sattes i punkt 4.6.2 var lagom. Fokusgruppen hade också en positiv inställning till ett 
eventuellt benstativ som skulle höja värdet på produkten.  

Då gruppen var väldigt eniga om de negativa aspekterna med koncept 3 och 6 valdes dessa bort 
för vidareutveckling. Intervjuerna med fokusgruppen skapade en större förståelse för kundens 
önskemål och med hjälp av fokusgruppens åsikter återstår då koncept 1,2,4,5 och 7.   

4.8.2 Första prototyperna 

För att skapa en större förståelse för storleken på de kvarvarande 5 koncepten gjordes väldigt 
simpla prototyper i kartong (se delar av bilaga 6). Detta främst för att undersöka 
användarvänligheten i koncepten. Kunderna var tydliga med att köket ska vara enkelt att bära 
samt lätt att använda. Dessa punkter kan uppfyllas på många olika sätt där ett av dessa är att 
det är en behändig storlek på köket. Det lades även mycket fokus på hur koncepten skulle bäras 
på bästa sätt. Anledningen till att kartong användes istället för 3D-printning var att detaljerna 
ändå var så pass stora att det skulle ta för lång tid att 3D-printa i detta tidiga stadie.    
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4.8.3 Pughs urvalsmatris 

Pughs urvalsmatris (figur 20) användes på de fem återstående koncepten och resultatet visar 
tydligt att ett av koncepten inte lever upp till kraven som ställts av kunderna. I Figur 20 visas 
att koncept 1, 2, 4 och 5 fick avsevärt högre poäng än koncept 7, vilket leder till att koncept 7 
utesluts från vidareutvecklingen. Koncept nr 2 fick avsevärt högre än de övriga koncepten men 
då det fortfarande var så pass många koncept kvar krävs fler urvalsprocesser för att fortsätta 
väga koncepten mot varandra och utveckla dem ännu mer.  

 

Figur 20 Pughs Urvalsmatris 

4.9 Vidareutveckling 1 av koncept 

Efter att fokusgruppen samt Pughs urvalsmatris valt bort tre koncept återstår det fyra koncept. 
Med hjälp av fokusgruppens feedback förbättras dessa kvarvarande fyra koncepten ytterligare 
för att få bättre användarvänlighet. Koncept 2, de liggande halvcylindrarna, byter till exempel 
form från rund till kvadratisk form för att bli stabilare. Då Trangia i dagsläget inte kan tillverka 
delar större än 400mm testas det att göra koncept 5 i mindre storlek för att passa detta mått. 
De fyra återstående koncepten konstrueras enkelt i SolidWork där animerade filmer används 
för att förtydliga uppackningen av köket och KeyShot används för att visualisera köken med rätt 
material, se figur 21.  
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Figur 21 Renderade bilder till urval 2 

4.10  Urval 2 av koncept 

En Powerpointpresentation med filmer, bilder, förklarande text och frågeställningar skickades 
sedan ut till fokusgruppen (se bilaga 6). När de ursprungliga 9 personerna svarat valdes det 
dock att skicka ut Powerpointen till flera användare då fler svar efterfrågades, vilket gjorde att 
totalt 24 personer svarade. Här frågades speciellt efter en rangordning av koncepten, alltså 
vilket koncept individen tyckte var bäst. Fokusgruppen fick även jämföra vissa detaljer från 
koncepten för att ge en bättre förståelse för om det var någon specifik detalj som påverkade 
vissa koncepts resultat. Exempelvis jämfördes koncept 4 och 5 med fokus på avlastningsborden.   

Figur 22 nedan visar resultat för fråga 6 som var att ranka samtliga koncept från vilket man 
gillar mest till vilket man gillar minst.  Förhoppningen var att ett koncept tydligt skulle vinna 
omröstningen men tyvärr var resultatet splittrat. Längst till höger i figur 22 visas konceptens 
totala poäng. Där syns att koncept 2 är vinnare på 66 poäng och koncept 4 kommer på andra 
plats med 62 poäng. Magnus på Trangia var även han av åsikten att koncept 2 och 4 var de 
bästa. Problemet var att koncept 2 och 4 i princip är motsatsen till varandra och frågan om vad 
konsumenten faktiskt föredrar var fortfarande ovisst.  

Efter att ha genomfört en djupare analys av undersökningen fanns det dock en del saker som 
majoriteten av kundgruppen var överens om. I figur 23 syns det att i fråga 1 föredrar 16 
tillfrågade rund form framför fyrkantig. I fråga 2 tycker 17 personer att köket ska vara 
hopfällbart och bara 6 stycken föredrar ett större icke hopfällbart kök. På frågan om det är 
positivt med avlastningsbord likt koncept 5 har svarade 16 att det är det medans 7 stycken inte 
tyckte det.  
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Figur 22 Resultat från Powerpoint Urval 2 

 

Figur 23 Resultat från Powerpoint Urval 2 

4.11  Val av koncept 

Då resultatet efter urval 2 var väldigt otydligt var det till en början svårt att fortsätta med ett 
slutgiltigt koncept. Koncept 2 var litet, kompakt och optimerat för att kunna ta med sig på 
exempelvis dagsvandringar medans koncept 4 som fick näst högst poäng var stort, påkostat och 
lyxigt med mycket plats och optimerat för att ha på balkongen eller altanen. De varierande 
användningsområdena av produkten försvårar framtagningen av just ett koncept som kan 
tillgodose allas önskemål. Risken finns att köket inte blir perfekt till något tillfälle, då 
kompromisser behöver göras för att anpassas till alla tillfällen.  

Efter Power Point-intervjuerna uppkom information om att brännaren var tvungen att vara på 
samma höjd som den var i dagsläget på de nuvarande köken. Detta ledde nu till att koncept 2 
var tvunget att förändras mycket i storlek och gjorde det mycket mer otympligt. Därmed blev 
det oklart om detta koncept fortfarande skulle värderas lika högt.  

Under Power Point-intervjun framkom det också att avlastningsbord och någon form av 
benstativ skulle värderas ganska högt på vilket koncept det än blev. Därför utvecklades en tanke 
om att göra en tilläggsprodukt i form av ett benstativ med avlastningsbord för att komplettera 
en enklare design av köket. Köket i sig utvecklas för att passa användningsområden som 
camping, utflykter, skoter- och kajakturer. Benstativet är då tänkt att köpas till som en separat 
produkt när köket ska användas mer stationärt som till exempel på altanen, balkongen eller 
med husbilen.  

Detta leder då till att köket i sig inte behöver ha de lyxigare detaljerna utan kan vara relativt 
simpelt med en enkel design. Då de enskilda frågorna i figur 23 visar på att kunderna vill ha ett 
runt, hopfällbart kök som är av den längre storleken leder detta till att koncept 1,2 och 4 
kombineras till ett slutgiltigt koncept.   

4.11.1 Vindskyddet 

Koncept 2 som fick mest poäng i Power Point-intervjun var alltså tvunget att korrigeras för att 
få rätt höjd på brännaren. Detta faktum tillsammans med den negativa kritik konceptet fått 
angående att de två cylindrarnas förbindelse kunde bli en svag länk ledde till beslut om ny form 
på vindskyddet. Den nya formen blev en kombination mellan koncept 1 och koncept 2, figur 24, 
där ytterkanten på vindskyddet är rund då detta uppfattades som en mer optimerad form av 
fokusgruppen, medan innerkanten på vindskyddet är rak för att ge stabilitet åt vindskyddens 
förbindelse vid gångjärnen som håller ihop de två delarna.  
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Figur 24 Kombination av koncept 1 och koncept 2 

Gångjärnen ska gå att ta isär när delarna är i 45° vinkel mot varandra, se figur 25. Detta för att 
de två vindskydden ska kunna separeras och underlätta rengöringen, som var ett viktigt 
kundkrav från fokusgruppen.  

 

 

Figur 25 Vindskydd i 45 grader, isärtagna 

 

Då koncept 5 som representerade en mer rejäl design även fick högt betyg av fokusgruppen togs 
detta även i åtanke vid omkonstruktionen av vindskydden. Den nya formen ska i utfällt läge 
utstråla samma känsla av ett rejält kök som koncept 4, med en stor robust design som är följsam 
och fungerar både i skogen vid campingen samt passar in snyggt på altanen, se figur 26.  
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Figur 26 Slutgiltigt vindskydd 

4.11.2 Galler 

Det tas fram ett stabilt galler som fästs med hjälp av en rotationsrörelse, se figur 29, som även 
ska fungera som ett lock när köket är hopfällt. De nuvarande hållarna på Trangias kök från 25- 
och 27-serien uppfyller inte dessa krav och risken är stor för att de inte klarar en större kastrull 
med 5L vatten i. Tre förslag på koncept för gallret tas fram, figur 27. En Pughs urvalsmatris görs 
även på dessa för att välja det mest funktionella gallret, se figur nr 28, där koncept nummer 3 
vinner.  

 

Figur 27 Koncept för galler 
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Figur 28 Pughs Urvalsmatris på gallerkoncepten 

 

Figur 29 Galler vrids för att låsas 

4.11.3 Brännarplatta 
Krav på brännarna var att det skulle vara ca 70mm upp från marken, och ca 50mm från 
brännaren upp till gallret/botten av grytor. Detta gjorde att vindskyddens längd samt plattans 
placering i vindskydden blev mer bestämd.  

För att köket ska behålla sin stabilitet när det står på ojämn mark, som fokusgruppen 
efterfrågade, var det viktigt att det skulle vara en ihålig botten. Därav behövde bottenplattan 
vara löstagbar. För att göra bottenplattan mer effektiv valdes det därför också att använda 
denna som hållare åt brännaren, se figur 30. För att behålla Trangias enkla principer användes 
samma innerring och små hållare som finns på det nuvarande köket för att hålla upp 
bottenplattan i mittenläget där brännaren sitter under användning. Hållarna går, likt på 
nuvarande kök att vika upp mot vindskyddets väggar för att bottenplattan ska kunna tas ut helt, 
vid exempelvis rengöring, och för att grytor och liknande ska få plats i nerpackat läge, se figur 
31. För att bottenplattan även ska passa in bra i botten har en radie lagts till på dess yttersta 
kant.  
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Figur 30 Brännarplattor 

 

Figur 31 Uppfälld hållare 

 

4.11.4 Bärmöjligheter och låsning 
En viktig funktion fokusgruppen tryckte mycket på var att köket skulle vara enkelt att bära. 
Därför valdes två rejäla läderremmar som är anpassningsbara i längd. Dessa två större handtag, 
som illustreras i figur 32, bärs likt en sportbag och kan lätt bäras på ena axeln för att göra 
händerna fria. Dessa bärremmar fungerar också som låsning när köket är utfällt och låser då 
köket så det inte fälls ihop vid användning, se figur 34.  
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Figur 32 Hopfällt kök med läderremmar som bärremmar 

 

För att köket även ska gå att bära i utfällt läge utifall det exempelvis enbart behöver förflyttas 

en kortare sträcka, konstrueras även mindre handtag som sitter på kortsidorna, se figur 34. Då 

fokusgruppen eftertraktade detaljer med flera funktioner ska dessa handtag fungera som 

låsmekanism vid stängt läge, se figur 33 samt figur 35. Detta ska vara en typ av knäpp-fäste som 

sitter i ena handtaget och enkelt hakas fast i det andra handtaget. Handtagen ska även fungera 

som ett enklare mindre handtag för att komplettera läderremmarna vid stängt läge ifall 

användaren inte har tid eller ork att anpassa längden på remmarna. 

 

 

Figur 33 Hopfällt kök med litet handtag 



Genomförande och implementation 

31 

 

Figur 34 Utfällt kök med mindre handtag på sidorna 

 

Figur 35 Handtag med låsfunktion 

För att handtaget ska vara användarvänligt genomförs ett mindre test på handtagets tjocklek. 

Då det både ska fungera att hålla i individuellt och dubbelt tas detta hänsyn till i testet. 

Prototyper tas fram i tre olika bredder, se figur 36. Bredderna 10mm, 15mm och 20mm 

konstrueras och 3D printas. Det var tydligt att handtaget med bredd 15mm var det bästa 

alternativet och kändes mest stabilt och följsamt både enskilt och dubbelt.  
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Figur 36 Test av olika handtagsbredd 

4.11.5 Lock 

Under intervjun med fokusgrupper önskas lock för att skynda på kokning av vatten samt hålla 
maten varm efter tillagning. Vid frågan om antalet lock var det lite otydliga svar men två lock 
verkade vara rimligt för de flesta tillfrågade. Redan i dagsläget finns det lock i Trangias utbud 
som är multifunktionella. Dessa är tillverkade i polyamid och har fler användningsområden än 
bara att fungera som lock. Det kan också användas som durkslag, skärbräda, 
snöbärighetsplatta, lock efter tillagning och transportskydd för stekpanna. Tanken är att två av 
dessa lock ska ingå i köket Trangia Maxi. Ett mindre lock som passar den lilla och stora 
kastrullen och ett större lock som passar båda kastrullerna och stekpannan, se figur 37.  

 

Figur 37 Kastruller och stekpanna med multifunktionella lock 

4.11.6 Benstativ 

Då fokusgruppen gav ett splittrat resultat i frågan om de ville ha ett större lyxigare kök eller om 
de ville ha ett mindre hopfällbart kök togs beslut om att delvis kombinera dessa funktioner. Då 
köket inte kan vara litet och stort på samma gång beslutades det om att istället göra ett förslag 
till tilläggsprodukt som då gör köket större och lyxigare, i form av ett benstativ, som illustreras 
i figur 38. Då benstativet skulle kräva en separat produktutvecklingsprocess tas det endast fram 
ett simpelt konceptförslag för att enkelt visualisera tanken med stativet.   
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Figur 38 Benstativ 
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4.11.7 Prototyp 

En prototyp togs fram med hjälp av en 3D-printer, se figur 39. För att köket skulle rymmas i 
3D-printern fick produkten skalas ner till 98-procentig skala. Cad-filen från SolidWorks 
konverterades via Makerbot till 3D printern där vindskydd, galler, handtag och detaljer skrevs 
ut. Brännarplattan gjordes med hjälp av en vakuumpress där en form först tillverkades som 
sedan användes til att plasten formades och pressades ner runt den. Läderbandet illustrerades 
med hjälp av ett spännband som visar bärfunktionen. 

    

 

 

 

Figur 39 Prototyp 

4.12  Validitet och reliabilitet 
Rapporten är genomförd efter väl beprövade metoder som har lagts till grund under 
utbildningen. Säkra källor har utvärderats och använts både från litteratur och webbsidor.   
250 personer svarade på enkätundersökningen som spreds via vänner och familj men även 
olika facebookgrupper inom friluftsliv och camping. Reliabiliteten anses vara stor, eftersom 
antalet svarande dels var stort i antal och också väldigt spridda både i ålder och geografiskt. 
Validiteten på enkäten däremot, var desto lägre då det finns en del oklarheter i om de 
tillfrågade har förstått vissa frågor. Detta beror på att det var en svår övervägning i att hålla 
frågorna så pass öppna för att inte vara ledande men ändå få utomstående personer att förstå 
syftet.   
 

Fokusgruppen som bestod av 9 personer från början misstänktes ett tag vara för liten, alltså 
att reliabiliteten var låg. Därför utökades gruppen till 24 personer vid val av koncept för att 
säkerställa att resultatet blev trovärdigt. Vid ökat antal tillfrågade var resultatet detsamma 
som med den mindre gruppen, vilket konstaterar att reliabiliteten är godkänd.  
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5 Resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat. 

5.1 Resultat frågeställning 1 - Hur kan ett nytt stormkök med 2 
brännare utformas? 
Resultatet för ett konceptförslag på Trangia Maxi, ett större stormkök med två stycken 
brännare, är ett hopfällbart stormkök som rymmer två kastruller, en stekpanna, två stycken 
lock med plats för andra tillbehör. Tanken är att en separat tillvalsprodukt i form av ett 
benstativ ska vara möjligt att köpa till. Detta gör att användningsområdena för stormköket 
ökar.  
 
Köket är i uppfällt läge två delar som bildar en avlång rundad form som agerar vindskydd där 
det stabiliseras med hjälp av ett läderband med fäste. Mått och storlek illustreras i figur 39. 
Botten i varje halva är en cirkulär rörlig del som vid användning placeras på hållare i mitten av 
vindskyddet. I mittenläget agerar plattan brännarhållare och i bottenläget ett golv för kastruller 
och andra tillbehör. Brännaren placeras i hålet i brännarplattan vid användning och ett galler 
håller kastruller och stekpanna på plats i vindskyddets topp.   
 

 

 

 

Figur 39 Uppfällt kök med mått 

 

 

När köket packas ihop tas gallret bort, brännaren plockas bort från brännarplattan som i sin tur 
placeras i bottenläget och låses med hjälp av två pikar som locket placeras under. Kastruller och 
stekpanna med brännarna placeras i ena halvan av köket och gallret placeras ovanför som ett 
lock. Gallret låses fast med en rotationsrörelse, och säkerställer därmed att lösa delar stannar 
på plats. De två locken placeras i den andra halvan tillsammans med eventuella tillbehör så som 
gasoltuber och bestick och likt i andra vindskyddhalvan låses gallret fast i toppen med hjälp av 
rotationsrörelse, se figur 40. 
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Figur 40 Bild på kök hoppackat med gasol i 

 
Läderbandet öppnas, kökshalvorna låses i handtagen på kortsidorna. Köket bärs antingen i ett 
handgrepp med hjälp av handtagen eller med läderbandet som en axelremsväska som 
illustreras i figur 41.   

 

 

Figur 41 Kök hopfällt med två olika handtag 
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5.2 Resultat frågeställning 2 - Hur kan det nya stormköket vara 
användarvänligt? 
Under hela produktutvecklingsprocessen har användaren varit delaktig. Därför är köket 
anpassat efter kundernas önskemål. Köket har rundade kanter på samtliga delar för att det ska 
vara enkelt att diska då detta var ett stort önskemål från kunderna. För att förenkla rengöringen 
ytterligare är de två kökshalvorna möjliga att ta isär från varandra med hjälp av ett gångjärn 
som går att ta isär i en 45 graders vinkel från varandra, se figur 25.   
  
Ytterligare en viktig detalj för kunderna var att köket skulle rymma mycket övrig utrustning, 
såsom bränsle och köksredskap. Därför finns det gott om plats till andra saker som behövs vid 
matlagning. Ena halvan av köket är därför tomt och anpassat för att tillexempel 
en gasoltub eller bestick ska få plats, se figur 40.   
  
Dagens Trangia kök har smarta men enkla lösningar som är lätta att förstå och detta ville 
efterliknas i det nya köket. Därför är det liknande hållare som håller uppe brännarplattan även 
i det nya konceptet, se figur 30 och 31. Ett krav som kunderna värderade högt var att köket ska 
vara enkelt att använda med simpla detaljer istället för många små komplicerade finesser. Den 
slutgiltiga lösningen uppfyller detta önskemål där komplicerade finesser har valts bort. 
   
Att köket ska vara lätt att bära var även det ett stort önskemål från kunderna. Därför är 
stormköket utrustat med flera bärmöjligheter för att passa alla tillfällen. Vid uppfällt läge bärs 
köket med hjälp av handtagen på kortsidorna som illustreras i figur 34. I hopfällt läge kan köket 

bäras med en hand i aluminiumhandtagen som illustreras i figur Figur 33 Hopfällt kök med 

litet handtag33, eller som en axelremsväska med läderbandet, se figur 32.   
  

5.3 Resultat frågeställning 3 - Hur behålls Trangias formspråk 
i den nya produkten? 
Trangias formspråk har tidigare i brand DNA analysis identifierats som simpelt, robust och 
lättförståeligt. Dessa tre adjektiv har varit grundpelare för den framtagna designen. Detaljer 
såsom hålbilden, den mjukt formade kanten i övre delen av köket samt den stora radien I 
nederkant har varit en självklarhet att ta med till det nya konceptet, se figur 42. 
 

 

 

Figur 42 Hålbild, runda kanter samt radie illustreras 
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Trangias tidigare kök är runda, men eftersom att det nya konceptet inte skulle påminna för 
mycket om de mindre köken ändrades formen. Även om det nya köket är avlångt har den 
fortfarande rundade hörn som fortsättningsvis ger den mjuka känslan som Trangia är känd för. 
Även brännarplattan har samma hålbild som på de nuvarande köken för igenkänningsfaktor, 
se figur 43.          
 

 

 

Figur 43 Brännarplattans hålbild 

 

Trangia är kända för sina produkter i aluminium, och det nya konceptet ska ha samma 
materialval. Eftersom att det nya konceptet är tänkt att inge ett lite exklusivare intryck har ett 
mjukare material i form av läder tillsatts, se figur 44, för att tillföra en lyxigare känsla till 
produkten, samtidigt som remmen är en viktig bärfunktion samt låsfunktion i öppet läge. Ingen 
av detaljerna finns där endast för syns skull utan har alltid en funktion.  
 

 
 

Figur 44 Närbild på läderrem 
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5.4 Slutligt resultat/Slutligt koncept 
Slutgiltigt konceptförslag, öppet, nerpackat samt hopfällt med två olika bäralternativ illustreras 
i figur 45. En exploderad vy av hela konceptet med samtliga delar illustreras i figur 46. Figur 47 
illustrerar den 3D-printade prototyp som gjordes.  

 

 

 

Figur 45 Slutgiltigt koncept 

 



Resultat 

40 

 

Figur 46 Exploded View 

 

 

Figur 47 3D-printad prototyp (Lägg in när den är klar)
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom en analys. Kapitlet ger vidare en 
sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Hur kan ett nytt stormkök med 2 brännare utformas? 
Teorin Bootleg bootcamp som har använts genom hela produktutvecklingsprocessen, har varit 
användbart under projektet tillsammans med innehållande metoder. Framförallt då den går att 
genomföra i flera omgångar då det under projektets gång kommer upp saker som gör att vissa 
saker behöver ändras eller göras om.  

En intressant och viktig del av förstudien var att det visade sig att den största konkurrenten 
faktiskt är två stycken Trangia-kök från 25-serien. Denna insikt hade en stor inverkan på 
projektet under resterande del. I enkäten och intervjuer ifrågasatte delar av de tillfrågade hur 
denna nya produkt skulle kunna bli ett bättre alternativ än att, som många just nu gör, använda 
sig av två stycken exemplar av det nuvarande köket. 

Det största problemet vi möttes av var att användarna i enkäten, trots att det tydligt 
specificerades i början att köket inte skulle användas till fjällvandring, ändå helst ville använda 
det till fjällvandring. Då Trangia indikerat på att köket skulle vara större än så men samtidigt 
att produkten självklart skulle göras utefter vad kunderna ville ha blev det då i detta fall ytterst 
motsägelsefullt. Här drogs då slutsatsen att användarna i enkäten inte riktigt förstått vad syftet 
med produkten var då det självklart är svårt att svara på frågor om en produkt som ingen vet 
utformningen på. Därav valdes då fokusgruppen ut för att kunna beskriva mer kring produkten 
och dess syfte och sedan därifrån ställa frågor, vilket ledde till nya insikter hos dessa 
användarna som då rakt motsade vad användarna i enkäten sagt. Exempelvis sa användare i 
enkäten att de absolut inte ville ha en lite lyxigare design med benstativ, medans användarna i 
fokusgruppen var väldigt positivt inställda till detta.  

Under den andra urvalsprocessen stöttes det också på problem då det blev väldigt splittrat 
resultat i intervjuerna om koncepten. Alla fyra koncept var ungefär lika omtyckta av kunderna. 
Dock hade koncept 1, det runda konceptet, ett litet övertag, men detta koncept var exakt det 
som kunderna både i enkäten och intervjuerna sagt att de inte ville ha, alltså ett kök för likt två 
styck vanliga Trangia-kök.  

Varför detta resultat blev så pass splittrat och motsägelsefullt tros bero främst på två orsaker. 
Dels berodde det på att målgruppen är så pass bred och de fyra koncepten hade olika syften, 
vilket då attraherade alla kunderna olika utifrån kundens användningsområde. Den andra 
anledningen tros vara på grund av att Trangias varumärke är så pass starkt. Trangia är kända 
för sina stormkök som förknippas med en optimerad produkt som går att ta med i ryggsäcken. 
Uppfattningen är att både vid enkäten och i början av intervjuerna hade användarna svårt att 
släppa denna optimerade känslan och funktionen som Trangias nuvarande produkter inger. 
Därav tros de värderat de olika koncepten utifrån den känslan och inte utifrån den nya känsla 
detta koncept ska inge.  

Vi inser att det finns stora svårigheter i att utveckla en produkt som dels har stor spridning på 
användarna och dels har både många och skilda användningsområden. Risken är stor att det 
blir en produkt som varken passar användare eller tillfälle perfekt.  Detta ville vi såklart 
undvika.  

Då insikten om att det finns stora svårigheter med att utveckla en produkt där alla kunder skulle 
bli nöjda, växte iden om en tilläggsprodukt fram. Detta underlättade avsevärt 
produktutvecklingen av köket då till exempel frågan om avlastningsbord var oklar från 
kundernas sida. Beslutet att benstativet skulle tillhandahålla avlastningsbordet och dessa inte 
skulle vara en del av köket gjorde att köket kunde bli betydligt mer optimerat. 

Storleken på kastruller och stekpanna är det som avgör kökets storlek. Dessa är valda utefter 
ett test på hur mycket vatten som behövs för att koka pasta eller potatis till 4 personer, samt 
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fokusgruppens åsikter. Detta behöver undersökas ytterligare då det fortfarande är otydligt om 
det är korrekt storlek på kastrull och stekpanna. Dels på grund av ovisshet kring ifall brännaren 
klarar av att värma upp den storleken samt om efterfrågan faktiskt stämmer.   

 
Handtagen och låsfunktionen har det endast tagits fram ett förslag på. Dessa skulle behöva 
utvärderas och genomföras en Pughs matris på för att vara säker på att dessa lösningar är de 
bästa.  
 
Exakt konstruktion på fäste till brännarplattan behöver utvärderas och eventuellt förbättras.  
Även benstativet behöver vidareutvecklas då det endast är gjort ett enkelt förslag på ett stativ 
för att visualisera idén med det. Vi tror att det finns stor potential för benstativet med 
avlastningsbord då intresset från kunden verkar finnas och det kan bli en optimal 
tillvalsprodukt. Det skulle utöka användningsområdena av stormköket och öka möjligheten till 
att tillfredsställa alla användarna.  

6.2 Hur kan det nya stormköket vara användarvänligt? 
Användarvänlighet kan även ses som en del av Trangias formspråk. Dagens produkter är enkla 
att förstå där en smart men enkel konstruktion är genomgående i samtliga produkter.   

Efter att ha studerat dagens stormkök från Trangia in i minsta detalj, är det uppenbart att 
samtliga delar, funktioner och detaljer är extremt noga uttänkta. Varje gång det ifrågasatt varför 
en viss del är designad och konstruerad på ett visst sätt har det alltid visat sig att det alltid finns 
en, men ofta en mängd olika anledningar till det, dvs att en detalj ofta har flera olika funktioner. 

Vid konceptutveckling kom vi fram med många idéer om hur tillexempel en brännarplatta eller 
galler kan utformas men att funktionen skulle vara minst lika bra som dagens visade sig vara 
svårt. Framförallt att varje del ska vara så pass simpel att alla ska kunna förstå funktionen men 
ändå inge stabilitet och såklart uppfylla sitt syfte.  

Mycket tid lades ner på att få fram en genomtänkt lösning på hur brännarplattan skulle 
förflyttas mellan att vara just en brännarplatta men även agera botten vid hopfällt läge. 
Komplicerade förslag utvärderades men det slutade med att den nuvarande funktionen med 
hållare användes. Principen är enkel där tanken är att användaren med blotta ögat ska förstå 
mekaniken. Förslag med mer ”finess” valdes bort då det inte tillförde mer till produkten mer än 
kostnader och svårare tillverkning. Att brännarplattan skulle kunna förflyttas uppåt och nedåt 
krävdes många prövningar med mått och radier för att få perfekt passform. 

Hos mindre detaljer som egentliga inte är nödvändiga funktioner men absolut önskvärda, var 
det stort fokus på att kombinera användningsområdena. Ett sådant exempel var 
bärmöjligheterna där målet var att köket både skulle gå att bära stabilt i uppfällt läge, men 
givetvis även i hopfällt läge. Köket ska kunna bäras båda i ett handgrepp men även som en 
axelväska, och detta gav ett perfekt tillfälle till flera användningsområden. Lösningen där 
handtagen på kökets kortsidor används både vid hopfällt läge, uppfällt läge, och som låsning 
när köket är stängt är ett typiskt sådant exempel. Även läderbandet var en enkel lösning för att 
spänna fast köket i uppfällt läge, där ett enkelt bältspänne används då användargränssnittet är 
extremt igenkänningsbart hos många. När köket är stängt används bandet som en 
axelremsväska där ett knäppe håller ihop de två banden så att det blir ett. Detta för att det ska 
vara bekvämare för användaren och mer naturligt att det ska agera bärrem. Läderbandet var 
även en del i formspråket och helhetsintrycket av produkten som diskuteras längre ned. Det var 
en lärorik utmaning att utveckla köket så att det skulle bli så optimerat som möjligt, men 
framförallt var det mycket nytänkande där det behövdes stor eftertanke bakom varje detalj.  
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6.3 Hur behålls Trangias formspråk i den nya produkten? 

Trangia förknippas med mjuka runda former men fortfarande en tålig och stabil produkt som 
är designat för sitt syfte. I början av konceptgenereringen var de framtagna koncepten antingen 
cirkelformade eller rektangulära. Vi tycker att slutresultatet som blev en kombination av dessa 
former blev en perfekt kompromiss för att uppnå en mjuk optimerad form men fortfarande en 
robust känsla. 

Detaljer som vi anser tillhöra Trangias formspråk som tillexempel hålbild för ventilationen, 
radier och hål för gasolslangen har tagits med som de är på dagens friluftskök från Trangia. 
Placering är inte på något sätt uträknad för att vara så optimerad som möjligt utan enbart 
utseendemässigt placerade. Detta går givetvis att utvärdera och ändra.   

Konceptet för Trangia Maxi är en ny produkt i sortimentet som ska ge ett lite mer exklusivare 
intryck. Därför ville vi addera något lite mjukare till den annars hårda robusta designen. Idéer 
om inslag av trä eller tyg av något slag övervägdes för att inge mer mjukhet i designen. 
Resultatet blev ett läderband som både används som bärrem och spänne att hålla upp köket i 
uppfällt läge. Vi tycker ett läderband är mjukt men fortfarande uttrycker naturnära känsla som 
Trangia står för. Avlastningsborden som är tänkt att vara utfällbara från ett separat benstativ, 
ska vara i träskivor medan resten är i aluminium. Precis som med läderbandet ska träet ge en 
mjukare och exklusivare känsla.   

 

6.4 Implikationer 
Det framtagna konceptet levereras till Trangia vid slutet av projektet i form av prototyp och 
bakomliggande material. Trangia AB har fri tillgång till att använda sig av det framtagna 
materialet och studiens resultat. Vid eventuell vidareutveckling och produktion av konceptet 
kan förhoppningsvis det framtagna underlaget underlätta och påskynda 
framtagningsprocessen av produkten. 

6.5 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen är ett koncept på stormkök som uppfyller kundkraven och funktionskraven. Köket 
passar en bred målgrupp med olika användningsområden där stormköket smidigt kompletteras 
med ett separat benstativ vid behov. Kravspecifikationen är uppfylld och då användarens 
önskemål och krav har varit en viktig del i hela processen är köket anpassad till kunden med 
användarvänlighet i fokus.  
 
Produkten tros ha potential att lyckas på marknaden. Även om det finns liknande kök med 2 
brännare, så finns inget där kastrull och stekpanna ingår. Trangia Maxi skulle därför vara en 
unik produkt i sitt slag. Detta koncept gör det väldigt smidigt för användaren att få med allt som 
behövs för en utflykt eller matlagningstillfälle. Trangia Maxi skulle passa in i övrigt sortiment 
och då Trangia som tidigare nämnt är ett starkt varumärke som många förknippar med kvalité 
och funktionalitet finns det en stor chans att produkten kan sälja bra och vinna mycket just på 
grund av varumärkets starka fäste.  
  

6.6 Vidare arbete eller forskning 
Vid eventuell framtida produktion av produkten finns det en del att se över. Tillverkning och 
pris var satt som avgränsning i projektets start och behöver därför analyseras och 
utvärderas.  Materialstudie var även det en avgränsning där hållfasthetsberäkningar inte är 
gjorda. Ett typiskt exempel är om hållarna för gallret håller för den större kastrullen med 
maximal mängd i. I dagsläget är det tre stycken hållare men dessa kan behövas utökas i antal 
och/eller i storlek.  
 
Storleken på kastruller och stekpanna är det som avgör kökets storlek. Dessa är valda utefter 
ett test på hur mycket vatten som behövs för att koka pasta eller potatis till 4 personer, samt 
fokusgruppens åsikter. Detta behöver undersökas ytterligare då det fortfarande är otydligt om 
det är korrekt storlek på kastrull och stekpanna. Dels på grund av ovisshet kring ifall brännaren 
klarar av att värma upp den storleken samt om efterfrågan faktiskt stämmer.   
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Handtagen och låsfunktionen har det endast tagits fram ett förslag på. Dessa skulle behöva 
utvärderas och genomföras en Pughs matris på för att vara säker på att dessa lösningar är de 
bästa.  
 
Exakt konstruktion på fäste till brännarplattan behöver utvärderas och eventuellt förflyttas för 
att få rätt avstånd mellan mark och brännare samt mellan brännare och gryta.  
Även benstativet behöver vidareutvecklas då det endast är gjort ett enkelt förslag på ett stativ 
för att visualisera idén med det. Vi tror att det finns stor potential för benstativet med 
avlastningsbord då intresset från kunden verkar finnas och det kan bli en optimal 
tillvalsprodukt. Det skulle utöka användningsområdena av stormköket och öka möjligheten till 
att tillfredsställa alla användarna.  
 
Slutkonceptet behöver verifieras ytterligare då det inte är gjort på grund av tidsbrist.   
På frågan i enkäten om personen skulle vara intresserad av att köpa ett större kök med 2 
stycken brännare svarade 64% JA. Detta skulle behöva studeras närmare, då de tillfrågade inte 
visste hur köket skulle se ut eller vilka funktioner som skulle ingå. Den siffran är tyvärr lite för 
låg för att kunna bekräfta en efterfrågan och det skulle därför behövas en ny undersökning.  
 
Slutligen behöver ritningar tas fram över produkten vid eventuell tillverkning. 
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Bilaga 1 GANTT-schema 
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Bilaga 2 ENKÄTUNDERSÖKNING 
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Bilaga 3 QFD 
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Bilaga 4 PERSONAS 

Gunilla kris-kök 

Gunilla jobbar som receptionist på ett hotell och bor i radhus med sin man 
och sina två tonårsbarn. Hon gillar det bekväma livet hemma i sitt hus och 
har aldrig riktigt brytt sig om att kunna överleva i naturen. Men när 
Gunilla såg en SVT-dokumentär om hur strömavbrott påverkar oss i 
dagens samhälle insåg hon hur oförberedd och icke utrustad hon och 
hennes familj är för att ens kunna klara sig några dagar utan el. Därför 
letar hon efter ett friluftskök som är billigt, enkelt att använda för en 
oerfaren användare och har kapacitet för att tillgodose en familj på 4 med 
mat.  

 

Arne campingkök 

Arne och hans fru har nyss köpt en husvagn som de gärna åker runt och 
semestrar i, för att göra sitt friluftsliv mer bekvämt. Husvagnen är 
fullproppad med finurliga friluftsartiklar av alla möjliga olika 
varumärken, som Arne skaffat sig under alla sina år som aktiv 
äventyrare. Arne letar nu efter ett friluftskök som motsvarar en grill 
men som är effektivare, som de kan använda när de stannar till över 
lunchen eller över natten under sina husvagnsturer. Det ska vara lätt 
att packa upp och ihop och gärna anpassningsbart.  

 

Michael balkongkök 

Michael är 45 år, singel och bor i en liten lägenhet i en storstad. Han 
är ofta på resande fot i sitt stressiga arbete. Därför tar han varje tillfälle 
han kan att komma närmre friluftslivet som han älskar så mycket, med 
dess lugn och ro. Han är en riktig prylnörd och mycket av hans lön går 
åt till att köpa alla möjliga nödvändiga såväl som onödiga 
friluftsartiklar som han kan skryta med för sina vänner. För att komma 
så nära friluftslivet som möjligt i storstaden brukar han och hans 
vänner laga all möjlig mat på sina Trangiakök på Michaels balkong. 
För att kunna laga tillräckligt mycket mat får dock hans vän ofta ta med 
sitt Trangiakök också. Han vill gärna ha så optimerade saker som 
möjligt för att slippa fylla hela lägenheten med småpryttlar. Ofta letar 
han efter ”allt i ett”-produkter som fyller flera funktioner.  

Lisa picknick-kök 

Lisa är en sjukgymnaststudent som har växt upp i en familj som sett 
fjällvandring och skogsturer som en självklarhet. Nu bor hon i en liten 
studentlägenhet i en storstad och är ofta ute på miniäventyr med sina 
vänner. De cyklar, paddlar och vandrar så ofta de kan. När de inte hinner 
åka ut på längre turer tar de sig ofta till parker eller stränder i staden för 
att äta och njuta av naturen. Då hon inte har bil uppskattar hon 
produkter som är lätta, enkla att fästa på cykeln och kompakta så hon 
slipper släpa på flera olika väskor.  

 

Figur 47 Gunilla [15] 

Figur 48 Arne [16] 

Figur 49 Michael [17] 

Figur 50 Lisa [18] 
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Lena & Kalle dagturskök 

Lena och Kalle bor i en villa centralt i en mellanstor stad 
tillsammans med sina 2 småbarn. Både Lena och Kalle jobbar 
mycket men vill utnyttja helgerna tillsammans med barnen och 
har på senaste tiden fastnat för friluftstrenden för att aktivera 
barnen. Då barnen är hyffsat små än och de själva är ganska 
oerfarna uppskattar de ett bekvämt friluftsliv där de tar bilen ut 
till en sjö och lagar mat och tar med barnen på en liten promenad 
i skogen. De vill att det ska vara lätt att strukturera upp en 
dagstur, enkelt att packa och smidigt att göra ordentligt med mat 
till alla barnen. De vill ha stabil matlagningsutrustning som är lätt 
att rengöra så barnen kan hjälp till.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 51 Lena & Kalle [19] 
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Bilaga 5 Intervju 2 Fokusgrupp 

 

Sammanställning av intervju med fokusgrupp urval 1  
  
Under det första urvalet gjordes intervjuer med 9 olika personer som representerade 
kundgruppen. Denna grupp refereras till som fokusgruppen. En personlig ostrukturerad 
intervju genomfördes med varje individ där 7 olika konceptförslag presenterades och 
utvärderades. Personerna bedömde vad de tyckte var positivt och negativt med varje 
koncept.    
   
Koncept 1  
5 av 9 tyckte att konceptet var stilrent, intressant och påminde om Trangias formspråk. 4 av 
de tillfrågade tyckte att köket var optimerat och kompakt med en enkel design. Dock tyckte 9 
av 8 att konceptet verkade instabilt och behövde stabiliseras upp bättre än med de enkla ben 
som fanns på skissen.    
  
Koncept 2  
7 av de tillfrågade tyckte att koncept 2 såg stabilt, kompakt och bra ut på grund av dess runda 
form. De tyckte även att det påminde mycket om Trangias formspråk. Den största negativa 
åsikten om konceptet var att 2 individer trodde att gångjärnet i mitten skulle bli en svag länk 
som lätt skulle bli utsliten samt att 6 av 9 uppfattade köket som väldigt likt den största 
konkurrenten, alltså 2 st vanliga Trangiakök.   
  
Koncept 3  
Koncept 3 uppfattades av 4 av de tillfrågade som lättare att bära då det var platt, men samtliga 
tillfrågade tyckte det såg instabilt ut och att det var dåligt med vindskydd för brännarna.   
  
Koncept 4  
4 av 9 tyckte att koncept 4 såg stabilt och stadigt ut. 5 av de tillfrågade tyckte att det var bra 
med mycket utrymme i köket och att avlastningborden var en smart detalj. Samtidigt undrade 
4 av 9 ifall avlastningsborden verkligen var nödvändiga. 7 individer tyckte att köket var stort 
och klumpigt och undrade hur det egentligen skulle bäras på bästa sätt.   
  
Koncept 5  
Koncept 5 uppfattades av 7 av de tillfrågade som ett väldigt enkelt koncept med bra 
igenkänningsfaktor av Trangias formspråk i och med ihopsättningen, då den är lik ett 
vanligt Trangiakök. Dock tyckte 4 av 9 att enkelheten gör att köket blir ganska tråkigt och inte 
så nytänkande och de tyckte att det behövdes ett smart sätt att sätta ihop de olika delarna 
bättre på.   
  
Koncept 6  
5 av 9 tyckte att koncept 6 var en rolig och häftig ide, men samtliga tillfrågade ifrågasatte hur 
realistiskt det var, tyckte det såg ostabilt ut och att det verkade vara en lite för krånglig lösning 
på grundproblemet.   
  
Koncept 7  
6 av de tillfrågade tyckte att koncept 7 var en intressant ide med bra format och mycket 
igenkänningsfaktor. Samtliga var dock av uppfattningen att konceptet var för krångligt och 
hade för många små extralösningar som skulle krävas för att få det att verkligen fungera.   
 

Grytor och tillbehör 

Samtliga i fokusgruppen var eniga om att grundutbudet i köket skulle vara likt det som de 
nuvarande köken har, alltså två styck grytor samt en stekpanna. Lock är väldigt bra om det finns 
med och i så fall är det fördelaktigt om dessa har flera funktioner, såsom att de passar på båda 
grytor eller liknande. Tre av de tillfrågade tyckte att grundutbudet i köket ska vara det enklaste 
och billigaste och mest nödvändiga. Vill kunden sen ha ytterligare stekpannor eller annat 
tillbehör får det köpas till separat.  

 

Övriga funderingar 
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En fundering som en deltagare hade var att de klassiska hållarna som Trangia har, som även 
hade implementerats på dessa koncept, eventuellt skulle kunna bytas ut mot galler eller 
motsvarande, för att kunna använda vilken storlek som helst på grytor osv. Detta skulle i så fall 
också leda till att man kan ha större grytor med mycket vatten i och att det då blir stabilare. En 
annan fundering en deltagare hade var att en röd tråd Trangia har som skiljer sig från andra 
konkurrenter är att alla delar i stormköket är användningsbara till flera syften och inte bara ett, 
vilket deltagaren tyckte var viktigt att hålla kvar vid. Alla deltagare var positivt inställda till att 
ha någon form av benstativ som kan köpas till, för att kunna höja upp köket. Även den generella 
idén med avlastningsbord var tilltalande för samtliga då det ansågs ge en extra lyxigare känsla.    
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Bilaga 6 Powerpoint till Urval 2 
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