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Sammanfattning 
Det familjeägda friluftsvarumärket Trangia är inne i en förändringsfas. 

Deras nya målsättning är att fördubbla företagets omsättning på 5 år med 

bibehållen lönsamhet för att säkra företagets fortsatta tillväxt. Målstyr-

ningen riktas mot att växa ytterligare på befintliga marknader, utveckla 

fler produkter och även bredda sortimentet med nya produkter.  

Målet med examensarbetet har varit att ta fram ett produktkoncept på ett 

friluftsbestick åt Trangia. Ett koncept som om det tas vidare ska kunna 

bidra till ett hållbart växande för företaget gällande sociala, ekologiska 

och ekonomiska aspekter. Detta har uppfyllts genom framtagandet av 

produktkoncept Tora 1.0. Tora 1.0 är ett friluftsbestick i form av en spork 

där gaffel och sked i vardera änden av besticket är fullstora ätredskap. 

Tora 1.0 har utformats till att vara ett ergonomiskt och hållfast friluftsbe-

stick. Produktens formspråk präglas av dess funktion och är i en stilren, 

enkel och tidlös design. Detta har uppnåtts genom omfattande formana-

lyser av besticket. Handgrepp och kontaktpunkter mellan hand och be-

stick har studerats. Genom bockning och val av måttsättning har förstyv-

ande geometrier arbetats fram. Hållfastheten och ergonomin har testats 

och omarbetats genom många prototyptester. Idégenereringen har föru-

tom genom kreativa och systematiska metoder främst framskridit genom 

dessa fysiska prototyper i form av lermodeller, 3D-utskrifter och CAD-

modeller. Valen som har gjorts i projektet har tagits fram genom en be-

slutsmatris och diskussion med Trangia om måluppfyllelsegrad av upp-

rättad kravspecifikation.  

Projektet har värnat om Trangias värden ”trygghet”, ”långsiktighet” och 

”kvalitet”. Det har gjorts genom att ställa höga krav på att tillverkningen 

ska kunna ske i Trangias produktion i Trångsviken, Jämtland.  

Innan Tora 1.0 kan sättas i produktion behöver användartester göras, 

konstruktionen säkerhetsställas och en omfattande kostnadskalkyl 

beräknas.  

 

Nyckelord: Friluftsbestick, spork, aluminium, hållbar 

produktutveckling, Jämtland 



Produktutveckling av ett friluftsbestick -  

Framtagande av nytt produktkoncept åt 

Trangia AB 

Mittuniversitetet 

2018-05-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

iii 

Abstract 
The family-owned outdoor brand Trangia has set new goals to ensure the 

company’s continued growth. Their new goal is to double the company’s 

sales in 5 years while maintaining profitability. Targeted management is 

aimed at growing further on existing markets, developing more products 

and expanding the range of new products. 

The aim of this thesis work has been to develop a concept of an outdoor 

cutlery for Trangia. The goal has been to, if the company realizes the 

product, contribute to sustainable growth for the company in terms of 

social, ecological and economic aspects. This has been fulfilled by the de-

velopment of Tora 1.0. The concept is an outdoor cutlery in the shape of 

a spork. The knife and fork at each end of the cutlery are full-sized eating 

utensils. Tora 1.0 has been designed for ergonomic use and possessing 

high strength. The design language is characterized by its function. It is 

stylistically pure and timeless. This has been achieved through extensive 

form analyzes of the cutlery. The analysis consists of studying contact 

points between hand and cutlery.  

Strength and ergonomics have been tested and reworked through many 

prototype tests. Stiffening geometries have been achieved by bending and 

selection of dimensions. Prototypes have been made of clay models and 

3D prints from CAD models. Idea generation, in addition to creative and 

systematic methods, has mainly been achieved through these prototypes. 

The choices made in the project have been taken through a decision ma-

trix. Discussion of each fulfillment of requirements has been done in con-

sultation with Trangia. 

Tora 1.0 has been designed to fit the Trangia manufacturing methods. In 

this way, the company can grow sustainable and meet “Quality”, “Secu-

rity” and “Long-term”-values.   

Prior to production Tora 1.0 is recommended to undergo more user tests. 

Finally, an extensive cost calculation and some construction calculations 

are also recommended. 

Keywords: Outdoor cutlery, spork, aluminum, sustainable product 

development, Jämtland 
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Terminologi 
Synonymer 
Trangia AB beskrivs i uppsatsen som Trangia för att underlätta läsningen. 

 

3D-print och 3D-utskrift används som synonymer till varandra och syftar 

på en utskrift av en 3D-skrivare. 

 

PU används som en synonym för produktutvecklingsprocess. 

Ordlista 

Agil   Samlingsnamn för lättrörliga arbetsmetoder. [1] 

  

CAD    Computer Aided Engineering, ett datorbaserat verktyg för att 

bland annat skapa tredimensionella geometrier och solidmodeller. 

[2, s. 503]  

3D-skrivare   En skrivare som skriver ut solidmodeller genom att meto-

diskt addera material lager på lager på utskriftsbordet. [2, s. 587] 

MakerBot Replicator +   Den 3D-skrivare som använts vid prototyput-

skrifter i projektet. Skriver ut i PLA-plast med FFF-teknik. [3] 

PLA     Poly Lactid Acid, polymjölksyreplast, polylaktid [4] 
 

ABS-plast     är en sampolymer med olika mängd akrylnitril-, butadien- 

och styren-monomer. [5] 
 

FFF     Fused Filament Fabrication, en 3D-print-teknik där en tunn sträng 

av byggmaterialet spritats ut i horisontella skikt, kan även benämnas 

FDM (Fused Deposition Modeling). [2, s. 587] 

uPrint SE   3D-skrivare som använder sig av liknande teknik som beskri-

vet ovan men skriver ut i ABS-plast (byggmaterialet) och i högre ut-

skriftskvalité. Denna skrivare har även använts i projektet vid prototyp-

utskrifter. [6] 

SWOT-analys   Är ett företagsekonomiskt hjälpmedel för att finna styr-

kor, svagheter, möjligheter och hot vid strategisk översyn. SWOT kom-

mer från orden “Strenghts”, “Weakness”, “Opportunities” och “Treaths”. 

[2, s. 108] 
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Elimineringsmatris   Är en beslutsmatris vars funktion är att göra en sys-

tematisk urvalsprocess och tillhandahålla det starkaste konceptet. [2, s. 

183] 

PoD (Points of Difference)   Innebär inom vilket område Trangias bestick 

måste särskilja sig positivt från konkurrerande bestick. [7] 

 

PoP (Points of Parity)   PoPs innebär inom vilka kriterier Trangias bestick 

inte behöver särskilja sig utan kan vara likvärdiga konkurrerande bestick. 

[7] 

 

Friluftsbestick   Med friluftsbestick menas ett bestick speciellt framtaget 

och utformat för att vara anpassat till friluftsliv. 

Spork Ett ätredskap som har den kombinerade funktionen hos en sked 

och en gaffel. 

Brukarkaraktärer   Brukarkaraktär menas i detta arbete en tänkbar an-

vändare av produkten representativ för en viss målgrupp. 
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1 Introduktion 
I avsnitt 1.1–1.8 redovisas bakgrund, syfte, mål, resurser, tidplan, 

disposition av projektet, avgränsningar samt en översikt över rapportens 

delar.   

1.1 Bakgrund 

Det familjeägda friluftsvarumärket Trangia är inne i en förändringsfas då 

bolaget för första gången sedan det grundades 1925 rekryterar en vd 

utanför familjen. Magnus Rydell blev förtroendevald att ta över posten 

sommaren 2017 då Bengt Jonsson gick i pension. Trangias 

förändringsarbete föranleds av deras nya målsättning att fördubbla 

företagets omsättning till 90 miljoner kronor på 5 år med bibehållen 

lönsamhet. Detta för att trygga och säkra en fortsatt gynnsam framtid för 

företaget. [8] I en personlig intervju berättar vd Magnus Rydell att 

målstyrningen riktas mot att växa ytterligare på befintliga marknader, 

utveckla fler produkter och även bredda sortimentet med nya produkter.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektets utförande är att öka företagets lönsamhet, genom 

att bredda företagets sortiment. Detta genom att under projektet arbeta 

fram ett konstruktionsunderlag på en ny produkt som Trangia sedan kan 

ta vidare. Vidare ska produktkonceptet bidra till ett hållbart växande för 

företaget gällande sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter om före-

taget väljer att sätta produkten i produktion. 

Projektet syftar också för studenten att sätta sig in i CAD, ta fram 3D -

utskrifter, få ökad materialkännedom, sätta sig in i tillverkningsmetoder 

och få inblick i ett jämtländskt tillverkande företag.  

1.3 Mål 

Målet med projektet är att genom produktutveckling ta fram ett koncept 

på ett friluftsbestick åt Trangia. Projektet ska överlämnas tillsammans 

med prototyp i form av 3D-utskrift samt övrigt framtaget underlag. 

1.4 Resurser 

▪ En student som studerar på heltid under 10 veckor à 40 timmar per 

vecka, ca 400 mantimmar.  

▪ Universitetshandledarens tid. 

▪ Företagshandledarens tid.  

▪ Trangias fabrik i Trångsviken, för studiebesök i fabriken samt 

tillhandahållande av Trangias produkter. 
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▪ CAD-programvaran Solidworks för modellering av koncept. 

▪ 3D-skrivare MakerBot och 3D-skrivare uPrinter på 

Mittuniversitetet för prototyputskrifter. 

 

1.5 Tidplan 

Arbetet omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltids-

studier. Projektet startar 26 mars 2018 och avslutas 8 juni 2018. En över-

siktlig tidplan återfinns i bilaga A. 

1.6 Disposition av projektet 

Disposition av projektet med projektets olika faser och aktiviteter åter-

finns i tidplanen i bilaga A. 

1.7 Avgränsningar 

Projektet avgränsas inom det angivna tidsförloppet. Alla moment sker 

inom tidsramen. Avvägningar längst projektets gång kommer att göras 

med hänseende till tidplanen och genom Agil projektledning, se bilaga 

A. Slutkonceptet som presenteras för företaget måste inte ha lika hög nivå 

som de redan etablerade produkterna utan kommer vara ett konceptför-

slag för Trangia att arbeta vidare med. För att konceptförslaget ska vara 

så lätt att ta vid som möjligt för företaget kommer metodansatser och de-

taljkonstruktion till viss del att anpassas till företagets arbetsprocess vid 

realisering av produkten. En avgränsning för framtagandet av produkten 

sker till Trangias tillverkningsmetoder och material. 

1.8 Översikt av uppsatsen 

Kapitel 2 beskriver nuläget för företaget Trangia och behandlar ämnen 

som är nödvändiga för förståelse kring vilka möjligheter och begräns-

ningar företaget har kring framtagande av en ny produkt samt undersö-

ker varumärkets företagsprofil och identitet. I kapitel 3 beskrivs teorier 

som projektet vilar sin grund på, dessa redovisas för att öka förståelsen 

kring projektets möjligheter och begränsningar. I kapitel 4 redovisas de 

metoder som använts i arbetet. Kapitel 5 redogör för de resultat som 

framkommit och som lett till slutsatserna i kapitel 7. I kapitel 6 förs en 

diskussion om arbetets metodval och resultat. Bilagorna innehåller in-

formation som använts i arbetet men som hade gjort rapportens huvud-

del allt för omfattande om dessa inte redovisats separat. 
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2 Nuläge för varumärket Trangia 
Nedan beskrivs nuläget för företaget Trangia. Nuläget beskriver vilka 

möjligheter och begränsningar företaget har kring framtagandet av en ny 

produkt. Kapitlet beskriver också varumärkets identitet. 

2.1 Trangias historia 

Trangia grundades 1925 av John E. Jonsson. Företaget började med att 

tillverka hushållskärl i aluminium. Trangia beslutade att fokusera på ut-

veckling av matlagningsprodukter speciellt för camping då antalet se-

mesterdagar ökade för svenska arbetare på 1930-talet. Namnet Trangia 

härstammar från byn Trång. John E. Jonsson valde att ta bort cirkeln 

ovanför ”a” och sedan lägga till ”ia” för ”i aluminium”. Trangiaköket som 

produkt har utvecklats och förfinats under 60 år. [9] Trangia har fortfa-

rande sin produktion kvar i Jämtland. [8]  

2.2 Trangias sortiment, återförsäljare och företagsvision 

Alla stormkök innehåller två kittlar i olika storlekar, en stekpanna, vind-

skydd (övre och undre), spritbrännare, tång samt rem. Alla stormkök går 

att få med gasolbrännare istället för spritbrännare. Mini Trangia är ett 

stormkök med endast ett kokkärl samt stekpanna för en person medan 

serie 27 är ett komplett stormkök (kokkärl, stekpanna och kaffepanna) för 

1–2 personer och serie 25 är ett stormkök för 3–4 personer. Duossal 2.0 (en 

vidareutveckling av tidigare Doussal-kök) är Trangias produktnyhet 

2018, där Trangia tillverkat stormköket i ett laminat som är en kombinat-

ion av aluminium på utsidan och rostfritt stål på insidan. Detta för att 

kombinera egenskaperna starkt, lätt och värmeledande, se figur 2.1. [10] 

 
Figur 2.1 – Stormkök från Trangia. Från vänster i figur; Mini Trangia, Duossal 2.0 och serie 25. 

 

Andra karaktäristiska produkter i Trangias utbud är Trangias klassiska 

tång, se figur 2.2. Trangia har även utvecklat en säkerhetskork som 

förhindrar bränsle från att spillas från bränsleflaskan, se figur 2.2. [10] 

 

http://pdf.mediahandler.se/pdf/Trangia_Produktkatalog_2015/files/assets/basic-html/page-1.html
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Figur 2.2 – Från vänster; Säkerhetskork, bränsleflaska samt tång. 

Trangias produktutbud består av brännare, kaffepannor, gasolkök samt 

bränsle. Trangia har ökat sortimentet från deras klassiska spritbrännare 

till att även ha gasolbrännare, multifuelbrännare och gelébrännare i olika 

kombinationer i sortimentet, se exempel i figur 2.3 och 2.4. [10]  

 

Figur 2.3 – Från vänster i bild; gelébrännare, spritbrännare och gasolbrännare. 

 

Figur 2.4 – Från vänster i bild; förvärmningsdel till spritbrännare, multifuelbrännare. 

Trangia har distributörer i ett 30-tal länder och 80 procent av deras 

tillverkning går på export. De största utländska marknaderna är Norge, 

England och Japan. Bolaget har ett 20-tal anställda i produktionen och 3 

anställda på kontoret i Trångsviken. [8] Omsättningen år 2016 var 45 

miljoner kronor [11]. 

 

2.3 Trangias mjuka och hårda värden 

I en personlig intervju med vd Magnus Rydell kategoriserades Trangias 

mjuka och hårda värden vilka presenteras i kapitel 2.3.   

 

http://pdf.mediahandler.se/pdf/Trangia_Produktkatalog_2015/files/assets/basic-html/page-1.html
http://pdf.mediahandler.se/pdf/Trangia_Produktkatalog_2015/files/assets/basic-html/page-1.html
http://pdf.mediahandler.se/pdf/Trangia_Produktkatalog_2015/files/assets/basic-html/page-1.html
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Trangias slogan är ”Trangia – ett kök för alla”. [9] Deras värden är 

trygghet, långsiktighet och kvalitet. Deras värdegrund bygger på 

tydlighet och respekt. Trangias PoDs (Points of Difference) har satts till 

att vara pris, kvalitet och utseende medan Trangias PoPs (Points of Parity) 

har bestämts till att vara funktion, livslängd och användningsområde, se 

tabell 2.1. PoDs innebär inom vilket område Trangias bestick måste 

särskilja sig positivt från konkurrerande bestick. PoPs innebär inom vilka 

kriterier Trangias bestick inte behöver särskilja sig utan kan vara 

likvärdiga konkurrerande bestick. [7] Tabell 2.1 nedan sammanställer 

Trangias uppfattade ställningstagande i ovan nämnda avseenden åtföljt 

av förklarande texter under tabellen. 
 

Tabell 2.1 – Värdeord, värdegrund, PoDs och PoPs för Trangia. 

VÄRDEN TRYGGHET, LÅNGSIKTIGHET OCH KVALITET 

VÄRDEGRUND TROVÄRDIGHET & RESPEKT 

PoD ANVÄNDNINGSOMRÅDE & UTSEENDE 

PoP FUNKTION & LIVSLÄNGD 

 
Värden 
Trygghet: För Trangia innebär trygghet goda anställningsavtal och bra 

löner, att ha insikt i och närhet till sin egna produktion. Att inte försöka 

följa någon tillfällig modevåg och att ha kundens tillit. Trygghet innebär 

även för Trangia att kunderna alltid kan få tag på reservdelar till sitt kök 

oavsett vilken generation av kök kunden har. 

 

Långsiktighet: Trangias tillverkning och utveckling sker genom att värna 

om deras värde att allt ska ske med ett långsiktigt tänk. Trangias nya 

vision bygger på ändamålet att säkra företaget minst 100 år till. 

 

Kvalitet: Ute i fjällen i en utsatt miljö ska inget kunna krångla. För Trangia 

innebär det att produkten ska kunna slitas eller stå i ett garage i 20 år utan 

att en enda packning eller detalj ska ha blivit negativt påverkad. Det är 

den kvaliteten Trangia arbetar för och vill bibehålla vid all 

produktutveckling. 
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Värdegrund 
Trovärdighet: För Trangia innebär trovärdighet att vara en god och tydlig 

kommunikatör mot kunden där all marknadsföring och alla löften är 

sanningsenliga. 

  

Respekt: Respekt för Trangia innebär att värna om sitt företag och dess 

historia och arbeta med utveckling på ett sätt som bibehåller Trangias 

approach och kunder. 

 
PoD (Points of Difference) 
Användningsområde: Trangias friluftsbestick ska gå att använda för något 

mer ändamål än majoriteten av dagens befintliga bestick på marknaden. 
 

Utseende: Trangias bestick bör särskilja sig mot befintlig design för att 

”andas” Trangia. 

 
PoP (Points of Parity) 

Funktion: Trangias bestick bör ha likvärdig funktionalitet som dagens 

praktiska konkurrerande bestick. 

 

Livslängd: Trangias bestick bör ha likvärdig livslängd som dagens 

befintliga metallbestick. 

2.4 Trangias formspråk 

Trangias formspråk präglas av deras silvervita kokkärl i aluminium. For-

merna är enkla och rena, anrika och samtidigt moderna. Det finns en stolt-

het över den svenska kvaliteten och designen.  Stormköken har även fått 

ett karaktäristiskt utseende av vindskyddets runda symmetriska hål som 

repeteras i flera rader och kolumner. Det är dessa lufthål som på det 

undre vindskyddet ska riktas mot vinden för att öka syretillförseln till 

brännaren. För Trangia blir funktionen design. Dessa hål återfinns även i 

Trangias klassiska tång, se figur 2.5. Trangia-logotypen är även stämplad/ 

ingraverad på alla produkter och en viktig del i att sätta Trangias prägel 

på produkterna. Företaget har idag inte resurser till att endast göra med-

vetna och genomtänkta designval och marknadsföra sig då ingen anställd 

finns till detta i nuläget. Istället finns en chans att valen blir det upplevda 

pålitliga och det som finns lättast till hands. 



Produktutveckling av ett friluftsbestick -  

Framtagande av nytt produktkoncept åt 

Trangia AB 

Mittuniversitetet 

2018-05-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

16 

 

Figur 2.5 -  Trangias silvervita spritkök med nedre vindskyddets karaktäristiska runda hål. 

2.5 Trangias miljöprofil 

En del av Trangias profilering handlar om att vara ett pålitligt och tryggt 

företag. Det innebär även att vara ett hållbart företag som enligt Folk-

hälsomyndigheten [12] innefattar sociala, ekologiska och ekonomiska 

aspekter, se figur 2.6. De socioekonomiska aspekterna uppfylls genom att 

Trangia ger sina medarbetare en bra månadslön och skapar delaktighet 

för de anställda. Enligt vd Magnus Rydell finns anställda kvar på företa-

get under många år och i många fall ända tills pensionsålder.  En ytterli-

gare del i Trangias hållbarhetsprofil är att processvattnet som används 

vid ytbehandling genomgår en fullständig rening innan det lämnar fabri-

ken. Emballaget tillverkas också av miljögodkänd kartong och är 100 % 

återvinningsbart. Kartongen ingår i tyska systemet ”Der Grüne Punkt”. 

Trangia försöker även ta socialt ansvar genom att stödja billionBricks. 

BillionBricks är en ideell designstudio som genom sitt arbete verkar för 

att rädda liv genom att förse hemlösa med skydd. Trangia stöttar Billion-

Bricks genom att sponsra med ett 80-tal allväder-tält för familjer som so-

ver på gatan runt om i Indien. [8] Detta är en bit på vägen till att vara ett 

hållbart företag enligt Det Naturliga Steget (se bilaga B) och något att ta i 

beaktande vid varje förändring, produktutveckling och beslutsfattande 

som Trangia kommer genomgå när företaget växer. En produkts livscykel 

går igenom: materialval, tillverkning, produktanvändning, transport, 

återvinning och avfallshantering. Varje val påverkar energiförbrukning, 

luftförorening, koldioxidutsläpp och vattenförsurning. [12] 

http://trangia.se/stormkok-trangiakok/stormkok-serie-27/
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Figur 2.6 – Hållbarhet. 

2.6 SWOT-analys av företaget Trangia 

I en SWOT-analys analyseras företagets styrkor och svagheter, möjlig-

heter och hot. SWOT-analysen ger en övergripande bild av nuläget, vilka 

faktorer som kan utnyttjas för vidareutveckling och vilka faktorer som 

behöver förbättras och ses upp med. [2, s. 108] I bilaga C återfinns en 

SWOT-analys för företaget Trangia. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/
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3 Teori 
Den teori som ligger till grund för rapporten redovisas i kapitel 3.1 – 3.5. 

Kapitlet behandlar material, tillverkningsmetod och designteori som är 

relevant inom projektets avgränsning. 

3.1 Tillverkningsmetoder 

Vid tillverkning av bestick är det vanligt att flera olika 

tillverkningsmetoder blandas, det är inte ovanligt att det ingår mer än ett 

trettiotal arbetsmoment vid tillverkning av bordsbestick. [13] [14] 

Liknande utformning av ett bestick kan tillverkas genom en mängd olika 

tillvägagångssätt. Vanligt är att först stansa ur ett metallstycke och                          

sedan använda någon form av pressteknik för att därefter stansa igen. 

Finarbetning kan vara slipning och polering eller annan bearbetning av 

ytskiktet eller kanterna. 

 

Framtagandet av friluftsbestick åt Trangia har avgränsats till Trangias 

tillverkningsmetoder. Genom personlig intervju med vd Magnus Rydell 

och genomgång av Trangias verkstad fås en god översikt av Trangias 

produktion vilken redovisas i detta kapitel. 

 

Trangia har ett 30-tal maskiner i sin maskinverkstad som bland annat 

stansar eller bockar främst i aluminium eller rostfritt stål. Det rostfria stå-

let är ett hårdare material och behöver oftast trumlas efteråt för att få en 

bra yta. Idag har Trangia en del automatiserade maskiner som är specia-

liserade på ett visst moment. Det har korta ställtider och utför sitt arbete 

effektivt. Trangias automatiserade maskiner går upp till 8 timmar per dag 

då Trangias produktion endast sker under kontorstid. Trots att dessa ma-

skiner är mekaniska är de konkurrenskraftiga gentemot robotiserade ma-

skiner när de kommer till Trangias produktion och kvantiteter. Trangia 

har idag investerat i en robotplockare som hjälper till att hantera kompo-

nenter och effektivisera produktionen.  

Bockning 

Bockning innebär att ett material böjs kring ett spår eller en linje och på 

detta sätt formas till önskade vinklar och former. Bockningsmaskinens 

höga kraft deformerar formen till en permanent förändring. Vid bockning 

utan bottenslag i dynan sker en återfjädring på cirka 1 grad per 100 MPa 

sträckgräns hos plåtmaterialet. Det finns en mängd olika varianter på 

bockning där kantpressning, u-bockning, kantbockning och valsbockning 

är några. [2, s. 460]  
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Stansning  

Stansning är en styckskärande bearbetningsmetod där plåtmaterialet 

skjuvas av mellan ett stansverktyg och motstående mothåll (dyna).  Den 

slutna kontur som ska skäras ut finns i både stans och dyna. [2, s. 469] 

3.2 Material 

Vanligt förekommande material i dagens friluftsbestick är plast, rostfritt 

stål, titan och hårdanodiserad aluminium. Gällande plast finns en mängd 

olika; bioplast, komposit (utblandat med träfiber), tritan och andra 

vanligare plaster. Nackdelen med plast är att den tillverkas av en ändlig 

resurs [20] och lätt spricker vid kyla. Titan är ett material med mycket hög 

styrka som tillåter tunnare konstruktioner [19]. Metallen är däremot 

besvärlig vid bearbetning och dyr vilket leder till höga kundpriser på 

tillverkade detaljer. Rostfritt stål finns i många olika typer och används 

till olika användningsområden. Stål är generellt sätt hårdare än 

aluminium och svagare än titan. Priset på stål ligger mellan det billigare 

aluminiumet och det mycket dyrare titanet. Rostfritt stål används ofta i 

bordsbestick i kvalitén 18/0, 18/10 eller 18/8. [23] Stål är däremot 3 gånger 

så tungt som aluminium.  

 

För Trangias friluftsbestick kommer en avgränsning att ske till materialet 

aluminium då stor erfarenhet av materialets egenskaper finns. Trangias 

stormkök är gjorda i aluminium. Materialet väljs också för att Trangias 

tillverkningsmetoder främst är anpassade till aluminium. Om rostfritt 

stål skulle väljas finns en stor osäkerhet kring om besticket går att 

tillverka utan att bli obehagligt vasst längst kanterna på grund av den 

tredubbla hårdheten. 

3.2.1 Materialet aluminium 

Aluminium är en metall med låg densitet (2,7 g/cm3) [15]. Metallen i ren 

form är relativt mjuk, stark, plastiskt formbar och har god värmeled-

ningsförmåga. Metallen i ren form har hög motståndskraft mot korrosion 

[16]. Eftersom aluminium är lättbearbetat blir det låga uppstartskostna-

der i produktionen vilket i sin tur innebär låga investeringskostnader för 

nya produkter. [9] 

Aluminium görs lättast genom bauxit som omvandlas till en oxid i an-

läggningar med stor insats av fossila bränslen. Ur oxiden framställs sedan 

ren aluminium. Framställningen sker genom en elektrolytisk metod som 

är mycket krävande av el. Bauxit är en ändlig mineraltillgång men så stor 

att brist ligger oerhört långt fram i tiden. Flera hundra eller möjligen mer 
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än tusen år. Ett mer närliggande problem är den höga energiåtgången och 

miljöproblemen som följer med detta. [17] 

Aluminium är en kretsloppsmetall som lämpar sig väl för återvinning. 

Energiförbrukningen vid återvinning innebär en besparing på upp till 95 

procent jämfört med det som går åt vid tillverkning av aluminium från 

bauxit. Samtidigt är återvinningsgraden mycket hög. [17] Om allt spill-

material sorteras och säljs samtidigt som sekundäraluminium används i 

produkterna kan företaget bidra till minskad miljöpåverkan.  

3.2.2 Ytbehandlingar 

Ytbehandlingar utöver tvätt och polering (genom bland annat trumling i 

sågspån) kan i dagsläget inte ske i Trangias egna fabrik utan sker i andra 

delar av Sverige.  

Non stick yta  

Non-stick är en beläggning som Trangia använder för att den ger en bra 

yta för stekning och kräver mindre eller inget matfett alls, samt av samma 

anledning är lättrengörlig. Non-stick är något ömtåligare mot repor och 

nötning. [10] 

Anodisering av aluminium 

Anodisering är ett av flera sätt att ytbehandla aluminium. I anodisering 

omvandlas ren aluminium till aluminiumoxid genom en kontrollerad 

elektrolytisk oxidationsprocess. Anodisering kan även kallas eloxering 

eller eloxidering. Efter anodisering får detaljen nya egenskaper. Den har 

hög motståndskraft mot slitage och är smutsavvisande. 

 

Anodiseringen gör också detaljen elektriskt isolerande och är ett utmärkt 

skydd mot korrosion. Anodisering är godkänd för kontakt med livsmedel 

enligt EU-direktivet RoHS (Restriction of Hazardous Substanses). Ett 

anodiserat, och i viss mån även ett hårdanodiserat ytskikt kan infärgas. 

[18] 
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3.3 Designteori 

Enligt Norman [2, s. 270] är bra design användarcentrerad design som 

utgår från människors behov. Norman koncentrerar sig på produktens 

syfte och verkningssätt. Formgivningen ska skapa förståelse för 

produkten och hur den ska användas. Bra design upplevs enligt Norman 

på tre plan; visceral level, behavior level och reflective level. Dessa kan i 

korthet beskrivas som upplevelsen av föremålet, funktionen hos 

föremålet och viljan att ha/behöva produkten.  

 

Att massproducera en produkt som ska passa alla är en stor utmaning. 

Många menar att dessa produkter i själva verket inte passar någon. I dag 

är kundanpassade produkter en realitet, även om den rationella 

produktionen prioriteras. Produktutveckling med anpassning till 

brukaren fodrar kunskap om brukaren på många plan. Sådan kunskap 

insamlas inte endast via intervjuer, då kunden inte alltid är medveten om 

sina behov vid en direkt fråga. För att kunna lösa designproblem krävs 

därför användbara stödmetoder. Dessa är till för att förstå, analysera och 

skapa design anpassad till sin uppgift. [2, s. 263 - 266] 
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4 Metod 
I kapitel 4 redovisas metoderna för framtagning av projektets resultat. 

Projektet har till viss del genomförts enligt Tonnquists projektfaser; 

förstudie, planering, genomförande och avslut [24]. Det avvikande i detta 

projekts natur är att det till skillnad från ett traditionellt projekt inte har 

ett bestämt slutresultat utan syftar till att ta sig så nära en 

produktionsfärdig prototyp som möjligt inom projekts tidsramar. Detta 

utan att tumma på projektfasernas kvalité och genomförande. Därför har 

projektet drivits agilt. Den överordnade principen för agila projekt är [1]: 

” Att varje dag försöka utföra saker bättre än de gjordes dagen innan. Det 

agila arbetssättet innebär att projektgruppen har mandat att själv 

genomföra sina dagliga förbättringar och tillåts göra fel, lära sig och 

förändra sitt arbetssätt genom hela projektet.” 

 

Den produktutveckling som görs åt Trangia i detta industriella 

produktutvecklingsprojekt är en nyutveckling för företaget. Det innebär 

en produkt som företaget inte har någon tidigare erfarenhet av [2, s. 73]. 

Med det utgångsläget har därför stor vikt lagts på att göra en gedigen 

förstudie och marknadsundersökning, allt för att i slutänden säkra för ett 

relevant produktkoncept åt företaget. 

 

Projektet delades in i designmetoder kategoriserade som 

produktspecificering, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, 

idégenerering, utvärderingsmetoder och slutkonstruktion. Denna 

struktur har valts för att litterärt gestalta projektets designmetodik. I 

utförande har projektet följt produktutvecklingsprocessens faser enligt 

Johannesson [2]; förstudie och produktspecificering, konceptutveckling, 

konceptutvärdering och konceptval samt konfigurering och 

detaljkonstruktion. Under dessa faser har användbara metoder valts ut 

och anpassats till projektets natur för att förstå, analysera och lösa 

designproblemet och skapa en design anpassad till sin uppgift. Den 

insamlade informationen har bearbetats, granskats och sammanställts till 

ett resultat i form av ett produktkoncept. 

4.1 Förstudie och produktspecificering 

För att undersöka projektets förutsättningar samt beskriva projektets ge-

nomförande och uppdrag i detalj har en förstudie och produktspecifice-

ring gjorts. Enligt den agila metoden innebär detta att svara på frågan 

varför projektet ska genomföras samt vad som ska genomföras [24]. Syf-

tet är att minska osäkerheten genom att analysera vilka förutsättningar 

som finns att genomföra projektet. Målet med denna fas är att identifiera 
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både de hårda värdena som kommer leda till produktens krav och få en 

inblick i de mjuka värdena som senare är avgörande för om kunden väljer 

att köpa produkten eller inte.  

4.1.1 Planering 

Arbetet initierades med upprättande av en övergripande SMART-plan 

där syfte, mål, avgränsningar, resurser samt tidplan beskrevs och plane-

rades mer övergripande enligt den agila metoden, se avsnitt 1.2 - 1.8. Pro-

jektplaneringen har under hela projektets gång fokuserat på vad som ska 

genomföras snarare än vad som ska göras [1]. Det har skapat utrymme 

till att styra varje etappfas agilt och detaljplanera etapperna efter pro-

jektets aktuella läge. Det har även inneburit att ta beslut att plocka bort 

aktiviteter som varit inplanerade men visat sig inte vara relevanta för pro-

jektets karaktär.  

4.1.2 Nulägesanalys av företaget Trangia 

En nulägesanalys har skapats i rapportens andra kapitel och är till för att 

skapa en bild av företagets situation och möjligheter. En SWOT-analys 

har varit ett hjälpmedel vid upprättandet av nulägesanalysen och åter-

finns i bilaga C. Där görs en analys av styrkor och svagheter inom företa-

get, och hot och möjligheter på den yttre marknaden. Företagets varu-

märkesprofil, formspråk, sortiment och miljöprofil har också undersökts 

och dokumenterats. För att få en övergripande bild av både mjuka och 

hårda värden inom Trangia har företagets visionsdokument och ekono-

miska mål undersökts tillsammans med företagets värderingar och vär-

degrund. 

4.1.3 Teoristudie 

I kapitel 3 har en teoristudie gjorts för att skapa rätt förutsättningar för 

välgrundade beslut senare i projektet. Den information som ligger till 

grund för kapitlet har inhämtats via litteratur, internet, e-postkontakter, 

intervjuer, studiebesök samt diskussioner. I teoristudien har 

tillverkningsmetoder, material och-designteori behandlats. 

4.1.4 Datainsamlingsmetoder 

De datainsamlingsmetoder som har gjorts under projektet har skett 

genom att blanda olika modeller och metoder för få mycket underlag på 

ett resurseffektivt tillvägagångssätt. 

 
Marknadsundersökning  
För att komplettera nulägesanalysen har en marknadsundersökning 

gjorts under förstudien. Marknadsundersökningens syfte är att skapa en 
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bild av omvärlden, marknaden och konkurrenssituationen för Trangia. 

Marknadsundersökningen är ett viktigt steg i början av PU-arbetet. In-

samlade av information kring marknadssegmenten har vidare skett ge-

nom produktinformation om konkurrerande produkter samt övrig in-

formation som är väsentlig för projektets genomförande. 

Enkätundersökning  
För att göra en systematisk kvantitativ undersökning har en enkätun-

dersökning gjorts med en fokusgrupp på 30 personer. En fokusgrupp in-

nebär att en representativ användargrupp har valts ut för att diskutera 

den tilltänkta produkten. [2, s. 104]. Enkätundersökningen har samman-

ställts och diagram har skapats för att på ett tydligt sätt se vilka resultat 

som framkommit genom direkta frågeställningar eller via observationer. 

Detta för att få en uppfattning om användarsituationen, användnings-

miljön och interaktionen mellan användare, produkt och miljö. [2] En-

kätundersökningen har skett som en indirekt datainsamlingsmetod med 

öppna svar och har varit ett mellanting mellan låg och hög-strukturerad 

datainsamling. [25] 
 
Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har utförts löpande vid avstämningar med vd på 

företaget Trangia och andra väl insatta i både produktutveckling, 

material och tillverkningsmetoder. Dessa intervjuer har varit öppna in-

tervjuer som varken bandats eller transkriberats. Det väsentliga som 

kommit fram har omgående tagits tillvara på och präglat projektets fort-

satta riktning samt dokumenterats i intervjusammanställningar.  

4.1.5 Analysmetoder 

Kvalitativa metoder har använts i projektet genom olika analysmetoder 

för att finna det som bäst beskriver, karakteriserar och gestaltar 

förutsättningarna för den tilltänkta produkten.  

 
Positioneringsdiagram  
En analysmetod som även används av marknadsanalytiker är ett så kal-

lat positioneringsdiagram. Denna kvalitativa metod har använts för att 

kategorisera och klassa marknadens konkurrerande produkter. [2, s. 

106] 
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SWOT-analys 

En ytterligare analysmetod som tillämpats är en SWOT-analys för den 

tilltänkta produkten. Denna analys skildrar produktens styrkor och 

möjligheter men också dess hot och svagheter inför lansering på den 

konkurrerande marknaden. 

 
Brukarkaraktär  
Flera brukarkaraktärer har skapats för att öka förståelsen för hur slut-

kunden tänker, agerar och på vilka grunder kunden tar sina beslut. En 

representativ bild har valts som vittnar om kön, ålder och livssituation. 

En beskrivande text har upprättats som beskriver personens syn på sin 

tillvaro och dennes outtalade behov. 

Ergonomi  
För att öka förståelsen för produkten har en formanalys gjorts gällande 

dess ergonomi. Den tilltänkta produktens ergonomi har metodiskt stude-

rats genom att notera ett besticks naturliga kontaktpunkter och hand-

grepp.  

PoDs och PoPs  
Pods och Pops har använts för att undersöka vid vilka kriterier Trangias 

tilltänkta produkt behöver särskilja sig positivt från konkurrerande be-

stick eller kan vara likvärdig konkurrerande produkter. PoDs står för 

points of difference och PoPs står för points of parity. [7] 

4.1.6 Kravspecifikation 

Förstudiens samlade information används för att identifiera krav och 

önskemål på den kommande produkten. Kravspecifikationens syfte är 

att tydliggöra målet för produktkonceptet [2, s. 117]. Den används för att 

tydliggöra alla nivåer av krav som ställs på den kommande produkten. 

Denna kravspecifikation utvärderades och uppdaterades under pro-

jektets gång efter hand som kunskapen om den tilltänkta produkten 

ökade. Målbilden som konkretiseras i produktspecifikationen måste 

vara så korrekt som möjligt från början. Därför investerades tid i att 

säkra rätt grund för projektuppdraget. För att säkra målspecifikationen 

har tät återkoppling med vd på Trangia gjorts tills målbilden från företa-

get, produktutvecklaren och de önskningar som framkommit som resul-

tat av enkätundersökningar stämde överens. Detta har skett genom fler-

talet loopar med revidering och förfining av produktens målformule-

ring. 
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4.2 Konceptgenerering 

I konstruktionsvetenskapliga sammanhang avses med ett 

produktkoncept en första ansats till lösning av ett konstruktionsproblem 

samt motiv för val av ingående dellösningar. [2] 

 

4.2.1 Identifiering av behovsområden 

De tre viktigaste behovsområdena lyftes fram för att vara i fokus vid 

prototypbyggande och konceptgenerering. Syftet med att identifiera 

dessa behovsområden var att förenkla produktens målbild och 

effektivisera vid idégenereringen. [7] 

 

4.2.2 Moodboard 

Moodboard är en visuell karta, eller målbild för projektet. [7] Denna me-

tod har använts med syftet att visualisera karaktären för produkten. En 

ytterligare funktion som metoden kan tillämpa är att inte präglas för 

mycket av de befintliga uttrycken hos konkurrerande produkter på mark-

naden utan skapa en egen målbild för projektet.  

4.2.3 Idégenerering 

Idégenereringen består av att skissa på lösningförslag som bygger på de 

användarkrav, tekniska och ekonomiska begränsningar och möjligheter 

som finns. Här har konceptuella förslag tagits fram. Idégenereringen är 

en iterativ process av brainstorming, diskussioner och förfiningar. För att 

designern ska kunna förstå användarnas behov, krav och situation har 

brukarkaraktärer från förstudien använts för att bidra till den kreativa 

processen. [7] Både kreativa och systematiska metoder har använts för att 

generera lösningsförslag för den tilltänkta produkten. Bland de 

systematiska metoderna har andra produkters material och 

tillverkningsmetoder studerats vilka presenteras i uppsatsens teoridel i 

kapitel 3. Bland de kreativa metoderna har bland annat brainstorming 

använts.  

Extremprototyper 

Extremprototyper innebär en prototypdriven process där en fokuserad 

och visionär prototyp byggs mot ett prioriterat behovsområde. Denna 

metod kan leda till goda insikter för det slutgiltiga konceptet. [7] 
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Build to think, lermodeller, 3D-utskrifter  

Byggande och tester har använts då dessa är en viktig katalysator för 

tankeprocessen vid idégenereringen. [7] För att tvinga tankarna till nya 

konceptuella lösningar har lermodellerna och prototyperna varit allt ifrån 

extremprototyper till realistiska fullskalemodeller i form av 3D-utskrifter. 

Modellerna skapas också för att kunna göra tester av olika slag för 

koncepten. Så som testa handgrepp, skeddjup, hur besticket känns att ha 

i munnen etc.  

Brainstorming  

Brainstorming har varit ett sätt att skapa kreativa lösningar genom 

idéassociation och mycket skissande. Brainstorming har även använts 

genom feedback och diskussion med intressenter. [2, s. 120] 

Inspireras av andra produktområden 

Som en vidareutveckling av brainstorming har andra produktområden 

analyserats och lett till skissande samt idéassociation.  

Idégenerering genom analys av handergonomi 

Som en analytisk metod under idégenereringen har handergonomin 

studerats vidare. Syftet att använda metoden under idégenereringen är 

att genom formanalys få kännedom om vilka kontaktpunkter handen har 

med besticket samt vilka grepp som är behagligast samt mest naturligt 

för handen. Detta har gjorts för att kunna skapa en ergonomiskt riktig 

produkt i skapandefasen och integrera konceptgenereringen med fokus 

på ergonomin. 

4.3 Utvärderingsmetoder och val av koncept 

I denna fas sorteras de koncept som inte löser huvudproblemet snabbt 

bort. Syftet med denna fas är att utvärdera de genererade konceptens 

uppfyllande av målspecifikationen och kunna identifiera och 

vidareutveckla det bästa konceptet. 

 

När produkten är färdigutvecklad bör det säkerställas att den fungerar 

på det sätt som varit avsikten, att fel kan identifieras och åtgärdas. 

Utvärdering av konceptet görs mot målspecifikationen och de föreskrifter 

som den tilltänkta produkten har tillgetts genom tidigare projektfaser.  
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4.3.1 Eliminering av lösningar 

Metoden som användes för att utvärdera och eliminera koncept var en 

anpassning efter Pahl och Beitz elimineringsmatris. Paul och Beitz 

beslutsmatris behandlar måluppfyllelse och gör relativa jämförelser 

mellan olika lösningsalternativ. Denna matris har använts för att 

behandla konceptens realiserbarhet och uppfyllande av krav. I matrisen 

har ett plustecken använts för att visa om aspekten är tillräckligt uppfylld. 

Ett minustecken har använts då aspekten inte når tillräcklig uppfyllnad 

medan ett frågetecken använts då tillräcklig information saknas för att 

bedöma uppfyllningsgraden. [2, s. 183]  

 

4.3.2 Val av koncept 

Vid val av slutgiltigt koncept har externa perspektiv lyfts in genom 

diskussion med nyckelintressenter. En aktör till detta beslut var Trangias 

vd som via avstämning fick ta del i beslutet med elimineringsmatris som 

underlag för diskussionen. 

4.4 Konfigurering och detaljkonstruktion 

Med konceptbeskrivning som utgångspunkt ska den valda 

konceptlösningen vidareutvecklas till en fungerande produkt som 

uppfyller kriterierna i produktspecifikationen. Målet för denna del av 

utvecklingsprocessen är ett underlag som beskriver en funktions- och 

användarriktig produkt. Här bör en prototyp tillverkas som kan 

analyseras och testas, det vill säga verifieras med avseende på funktion 

och användning. I denna fas ingår att detaljkonstruera och konfigurera 

produkten och ta fram ritningsunderlag. I denna fas har en CAD-modell 

tagits fram som möjliggjort både ritningsunderlag och en 3D-printad 

prototyp. 

 

Syftet med den här fasen är att vidareutveckla det valda konceptets 

informationsunderlag. Konceptet sammanställs i en 

produktsammanställning som innehåller ritningar, CAD-modeller, 

tekniska specifikationer samt övrig viktig information som tillsammans 

utgör ett underlag för det slutgiltiga produktkonceptet. Denna fas är den 

slutgiltiga utformningen för produkten inom projektets ramar och 

avslutar projektet.  
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4.4.1 Utvärdering av slutkoncept 

Utvärdering av slutkonceptet sker i kapitel 6 som är uppsatsens 

diskussionsdel. Där diskuteras projektets resultat och projektets 

metodanvändande. Avslutandet av projektet sker i uppsatsens sista 

kapitel, kapitel 7, och genom överlämnande av det slutgiltiga 

produktkonceptet till företaget Trangia. Överlämnande sker i form av 

överlämnande av allt ritningsunderlag och överlämnande av en fysisk 

prototyp. Uppsatsen avslutande del syftar till att dokumentera, utvärdera 

och dra slutsatser kring lärdomarna från projektet. [7] 
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5 Resultat 
I kapitel 5.1 – 5.4 redovisas projektets resultat. 

5.1 Förstudie och produktspecificering 

I kapitel 5.1.1 - 5.1.5 redovisas uppsatsens förstudie och 

produktspecificering. 

5.1.1 Planering 

Upprättandet av en övergripande SMART-plan med syfte, mål, 

avgränsningar och resurser redovisas i kapitel 1.2 – 1.8. Upprättad tidplan 

som användes för planering av projektet återfinns i bilaga A. 

5.1.2 Datainsamlingsmetoder 

Nedan redovisas de datainsamlingsmetoder som använts. 

Marknadsundersökning  
De främsta konkurrenterna för varumärket Trangia 

Primus har en omsättning på drygt 92 miljoner kronor. Bolaget startade 

1897 i Stockholm. 1996 flyttades produktionen till Estland. Deras 

produktutbud består av kök, lyktor, termosar, flaskor, muggar, 

köksredskap och tillbehör, kokkärl, bränsle, bränsleflaskor, tält samt 

reservdelar. [26] 

 

Optimus grundades i Stockholm 1899, men ingår idag sedan 2007 i 

Katadyn Group, Schweiz, som gör utrustning förknippad med friluftsliv. 

Optimus säljs över hela världen och distributörer finns bland annat i 

Tyskland, Frankrike, Schweiz, USA, Kanada och Kina. Optimus 

tillverkning handlade initialt om blåslampor och fotogenkök. 1962 köpte 

Optimus den tidigare konkurrenten Primus och kunde då sälja kök under 

Primus namn. Optimus marknadsför sig som ett klassiskt varumärke från 

Sverige men har idag ingen tillverkning kvar i Sverige. [27] 

 

MSR och Toaks konkurrerar även de inom samma bransch. MSR har 

innovativa produkter och patenterade lösningar medan amerikanska 

Toaks som grundades 2011 står för mer avskalad stilren design och är 

tillverkare av titankokare. Kinesiska kopior är ytterligare en konkurrent 

till alla dessa varumärken. Det finns också en möjlighet att nya 

konkurrenter kommer upp på marknaden. 
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Konkurrerande bestick på dagens befintliga marknad 

I en personlig intervju med butikschef på Naturkompaniet i Östersund 

berättades att det friluftsbestick som det idag säljs mest av är Light my 

Fires (LMF) spork i plast som kostar ca 25 SEK, se figur 5.1. Light my Fire 

har även en spork i titan som kostar ca 180 SEK, den säljs främst till de 

kunder som vill undvika plastprodukter och ha ett bestick som håller.  

 

 
Figur 5.1 - Spork tillverkad av LMF (Light My Fire). 

Spork förknippas i friluftsvärlden ofta med just Light my Fires spork. En 

spork kan däremot se ut på många olika sätt. En spork är ett köksredskap 

som har den kombinerade funktionen hos en sked och en gaffel. Namnet 

är en sammansättning av engelskans ord för sked och gaffel, ”Spoon” och 

”Fork”.  
 

Det finns många fler friluftsbestick på marknaden i olika prisklasser och 

innovationsgrad. Ytterligare konkurrenter är de engångsbestick eller 

köksredskap/ bestick som inte är friluftsartiklar men som mycket väl kan 

användas i detta syfte om behovet finns. 

 

http://www.lightmyfire.com/products/products/spork/spork-original.aspx
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Enkätundersökning  
Nedan presenteras en sammanställning av utförd enkätundersökning i 

form av diagram. För att ta del av ytterligare resultat och sammanställ-

ning se bilaga E. 
 

De populäraste friluftsbesticken enligt enkätundersökningen är; spork i 

plast (av LMF), vanliga bordsbestick, spork i titan (av Sea to Summit), 

spork i träfiber och-bioplastkomposit (av Kuplika), vanlig slidkniv samt 

spork i titan (av LMF). Figur 5.2 visar bilder på dessa friluftsbestick. 

 
Figur 5.2 - Från enkätundersökning framkom att de vanligaste bestick bland de som varit med i 

undersökning är: Från toppen ner ett steg från vänster led: Vanlig sked och gaffel från besticklå-

dan, kuplika spork, LMF plastspork, slidkniv, Sea to summit spork, LMF titanspork. 

Cirkeldiagram i figur 5.3 visar procentfördelningen av användandet av 

olika bestick vid friluftsliv. 

 

 
Figur 5.3 – Cirkeldiagram baserat på befintligt användande av friluftsbestick, vilket typ av be-

stick som används samt hur många procent av totalt antal tillfrågade som använder den typen 

av bestick. 
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Då intresset för projektet ligger i att tillverka en produkt med optimal 

hållfasthet och utan att göra förhastade slutsatser byggd på tidigare 

bestämd uppfattning har ett cirkeldiagram använts för att studera hur ett 

plastbestick har hållit under användande. 59 % av de tillfrågade brukarna 

har vid normal användning brutit av sin plastspork medan 41 % 

använder produkten på ett sätt till vilket den håller, se figur 5.4. 

 

 

Figur 5.4 – Cirkeldiagram baserat på vad som framkom vid användande av plastsporken, vilka 

vars plastspork klarat sig intakt av användande och vilka vars plastspork inte överlevt handha-

vande. 

Vidare har användandet av bestickets funktioner studerats för att inringa 

vilka funktioner som utnyttjas och inte kan undvaras. Undersökningen 

har gjorts genom ett cirkeldiagram där funktionerna av de använda 

besticken har kategoriserats. De använda besticken kunde delas in i tre 

funktionsgrupper; ” Endast gaffel och- eller sked”, ” friluftsbestick med 

behov av extern kniv för matintag” samt ”spork med tillgång till inbyggd 

knivdel”. Resultatet visade att 50 % endast tar med sig samt använder 

gaffel och- eller sked för matintag. 35 % använder sig av slidkniv som 

komplement vid matintag och 15 % har med sig en spork med tillgång till 

inbyggd knivdel som funktion i friluftsbesticket, se figur 5.5 för diagram.   
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Figur 5.5 – Cirkeldiagram som visar användandet av friluftsbestickets funktioner, hur stor an-

del som endast har tillgång till gaffel/sked, hur stor andel som anger att de tar med extern kniv 

som hjälp till ätredskapen och hur stor andel som har en spork med tillgång till kniv i friluftsbe-

sticket. 

Vad som också uppkom vid enkätundersökningen var att trots att en 

fokusgrupp med friluftsutövare valdes använder inte alla friluftsbestick 

ute i fält. Vid sammanställning i ett cirkeldiagram visade det sig att 26 % 

i fokusgruppen använder sig av bestick från besticklådan. 74 % använder 

friluftsbestick, se figur 5.6.  

 

 

Figur 5.6 – Cirkeldiagram som visar hur stor andel som använder friluftsbestick vid friluftsutö-

vande respektive inte använder friluftsbestick. 
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Intervjuer  

De intervjuer som har bidragit till projektet har samlats för redovisning i 

bilaga F. 

5.1.3 Analysmetoder 

Nedan redovisas de analysmetoder som använts. 

Positioneringsdiagram  

Olika positioneringsdiagram har spänts upp för att kartlägga vart på 

marknaden konkurrerande produkter befinner sig, se figur 5.7 och 5.8. I 

positioneringsdiagrammen kan vi se att marknaden idag består av många 

produkter som täcker en stor del av marknaden, trots att diagrammet 

endast innehåller ett fåtal utvalda produkter. Det finns ingen önskvärd 

tydlig lucka där en produkt kan ta ny mark. Trangias friluftsbestick 

kommer att placera sig på ett lågt-medelhögt pris, högsta livslängd och 

en funktion-multifunktionellt bestick.  Det finns många aspekter som 

positioneringsdiagrammen inte täcker, som varumärkets anseende och 

produktens känsla eller design. Befintliga tillverkare av friluftsbestick 

fortsätter att tillverka och komma ut med nya produkter. Det antyder att 

efterfrågan är hög och att det optimala ätredskapet för alla kundgrupper 

inte är framtaget. 

 

    

Figur 5.7 - Vänster i bild, figurordlista över de produkter som kartlagts i positioneringsdia-

grammen. Positioneringsdiagram med axlar högt/lågt-pris och lång/-kort livslängd. Höger i 

bild: Positioneringsdiagram med axlar lång/-kort livslängd och en funktion/ multifunktionell. 
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Figur 5.8. Positioneringsdiagram kartlagt mot kriterierna multifunktionell, lågt pris och livs-

längd/ kvalité. Trianglarna spänns upp mot hur väl de överensstämmer med varje kriterium. 

Hörnen symboliserar fullständig överensstämmelse. 

SWOT-analys 

En av analysmetoderna som använts är en SWOT-analys för den tilltänkta 

produkten vilken presenteras i bilaga D. 

 
Brukarkaraktär  
Samtliga brukarkaraktärer som upprättats för projektet redovisas i bi-

laga G. 
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Ergonomi  
Den handergonomi som studerats är vid vanligt förekommande hand-

grepp om besticket och är på intet sätt gällande för alla individer.  

En gaffel hålls vanligtvis med ”tänderna” nedåt mot maten. Handgrep-

pet blir då med handflatan och ett stabiliserande och fastlåsande pek-

finger mot gaffelns krökta radie, se bild 5.9. [28] 

 

Figur 5.9 – Vanligt handgrepp om gaffel vid matintag. 

Beskrivning av hur en sked vanligtvis greppas (se figur 5.10 nedan); 

▪ 1. Start genom att greppa skeden med den dominanta handen 

(vänster/ högerhänt) i ett fast grepp. 

▪ 2. Skeden förflyttas i horisontellt plan (svep) för att inte spilla om 

man har t.ex. soppa. 

▪ 3. Vid ny ”tugga” så vrider man handleden då man ska doppa 

skeden för mer soppa. 

▪ 4. När man för in skeden i munnen tiltar man upp skedhuvudets 

fot med hjälp av handleden och skopar i sig soppan. Skeden förs 

ofta in från bredsidan. [29] 
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Figur 5.10 – Hur en sked vanligtvis greppas. 

Skeden har utifrån undersökning av handgrepp dessa kontaktpunkter (se 

figur 5.11); 

▪ 1( ) Tumme, 

▪ 2( ) pekfinger, 

▪ 3( ) handflata vid tumme.  
 

Figur 5.11 – Skedens kontaktpunkter högst upp i bild, gaffelns kontaktpunkter nederst. 

 

Fingerkontakt Kontakt med handflata 
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Skeden har inte mer än tre kontaktpunkter för ett stabilt handgrepp. 

Dessa är dessutom koncentrerade längst bak på skedens skaft för bäst 

balansering av skedens tyngdpunktsläge. Detta innebär att skedens längd 

inte är lika beroende av fullskalig längd för att bibehålla vanligt grepp. 

Däremot används skaftlängden till att nå ner i grytor/kastruller/skålar 

utan att behöva doppa ner handen.  

 

Gaffeln har dessa kontaktpunkter vid vanligt gaffelgrepp, se figur 5.11 

ovan;  

▪ 1( ) Pekfinger, 

▪ 2( ) tumme, 

▪ 3( ) benknöl vid långfinger, 

▪ 4( ) långfingerspets, 

▪ 5( ) ringfinger, 

▪ 6( ) lillfinger, 

▪ 7( ) handflata. 

Vid handgrepp om gaffeln sker många kontaktpunkter längs med hela 

gaffelns skaft. Detta innebär att gaffeln behöver en viss längd på skaftet 

för att bibehålla vanligt handgrepp. 

5.1.4 Kravspecifikation 

Kraven som projektet ska uppfylla upprättades tillsammans med bestäl-

laren och är resultatet av förstudien och produktspecificeringen. Nedan 

finns en samlad kravspecifikation med krav och önskemål utan inbördes 

ordning enligt tabell 5.2. 

Tabell 5.2 – Kravspecifikation innehållande krav och önskemål utan inbördes ordning:  

Önskemål och krav 

❑  Ett friluftsbestick som tål vinterkyla. K 

❑ Ett friluftsbestick som klarar av att man lutar och trycker 

ned det med handen. K 

❑  Vara trevligt att ha i munnen. K 

❑  Ett bestick som är framställt på ett hållbart sätt gällande 

miljömässiga aspekter. Ö 

❑  Enkelt att hantera. Ö 
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❑  Lätt att diska och hålla rent. Ö 

❑ Kundpris mellan 50-100kr. Ö 

❑ Produktionspris 1/3 av kundpriset Ö 

❑ Finnas en bra förvaring av besticket i något av Trangias 

sortiment. Ö 

❑ Besticket ska ha en form som ger förstyvande egen-

skaper och förstärker materialets naturliga hållfasthet. Ö 

❑ Fungera till alla måltider som behöver sked eller gaffel. K 

❑ Låg vikt, max 50 gram Ö 

❑ Multifunktionell i något avseende. O 

❑ OK temperatur i besticket för att greppa och äta med. Ö 
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5.2 Konceptgenerering 

Resultaten av genomförandefasen redovisas i kapitel 5.3.1 – 5.3.3 nedan. 

5.2.1 Idégenerering 

De kreativa och systematiska metoder som används i idégenereringen 

redovisas i sitt utförande i samband med framtagning av varje enskilt 

koncept.  

Identifiering av behovsområden 

Med förstudien som underlag har de viktigaste behovsområdena tagits 

fram. Behovsområdena gestaltas nedan genom att orden inringar 

Trangias logotyp, se figur 5.12. De fyra viktigaste behovsområdena har 

valts till:  

 

▪ Ergonomisk, i handen och som ätredskap. 

▪ Hög hållfasthet, som tillåter vanligt handhavande av besticket 

utan risk för knäckning.  

▪ Enkel, få delar och enkelt formspråk. 

▪ Billig att tillverka, ett slutpris till kund på högst ca 100kr.  

 

 
Figur 5.12 – De fyra viktigaste behovsområdena för Trangias friluftsbestick; ergonomisk, hög 

hållfasthet, enkel och billig att tillverka. 

Moodboard 

Se bilaga H för moodboard. 
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Koncept 1, Franks matbestick 

Metod vid idégenerering av koncept: Skapande av extremprototyp med fokus på 

utvalda behovsområden samt inspiration från en brukarkaraktär. 

 

Genom att sätta in sig i hur brukarkaraktär Franks behov ser ut blev 

målbilden att skapa ett koncept med fokus på enkelhet. En sådan enkel 

och praktisk produkt att Franks upplevelse av besticket blev ”genialisk”, 

se figur 5.13. 

 

 
Figur 5.13 – Brukarkaraktär Frank med beskrivande text. 

Skissande ledde till ett koncept kompatibelt med Trangias tång där 

besticket kan fästas i tången och både användas som en stekgaffel, 

grilltång eller matbestick. Om gaffeln väljs att göras som en spork (där 

gaffelhuvud får vara sked och gaffel i ett) finns alla funktioner som Frank 

behöver då han alltid bär med sin slidkniv. För bild på Franks matbestick, 

se figur 5.14. De behovsområden som fokuserats på vid 

konceptgenereringen är ”enkel” och ”billig att tillverka”. 

 

 
Figur 5.14 – CAD-modell på koncept 1. 
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Franks bestick består av ett nästintill rakt utstansat metallstycke som 

klickas i tången (en rund fästknapp fastnitad på besticket) som låses fast 

mellan tångens två delar. Detta är ett bestick så smart och enkelt att Frank 

själv skulle vilja vara tillverkaren bakom det. Han inhandlar det av 

Trangia i solidaritet med att produktionen drivs i hans hembygd (och är 

så billig att köpa).  

Koncept 2, Ralfs multiverktyg  

Metod vid idégenerering av koncept: Skapande av extremprototyp med fokus på 

utvalda behovsområden samt inspiration från en brukarkaraktär och idéer på 

multiverktyg från enkätundersökning.  

 

Genom att sätta in sig i hur brukarkaraktär Ralfs behov ser ut blev 

målbilden att skapa ett koncept med fokus på multifunktionalitet och 

enkelhet. Ralf beskrivs i figur 5.15.  

 

 
Figur 5.15 – Beskrivning av brukarkaraktär Ralf. 

Ralfs multiverktyg (se figur 5.16 för bild av CAD-modell) är ett koncept 

där besticket består av en kort gaffel eller spork med ett T-format handtag 

som skaft. Det utstansade T:et i mittenpartiet kan vid avfasad innerkant 

göras till en potatisskalare. Att skalaren sitter på innersidan av skaftet gör 

att det inte kommer i kontakt med handen vid handgrepp av besticket. 

Vid skaftets T-korsning finns en naturligt fungerande kapsylöppnare. 

Ralfs multiverktyg är tillverkat i rostfritt stål.  
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Figur 5.16 – Ralfs multiverktyg. Kapsylöppnare och potatisskalare i bild är till för att illustrera 

att dessa funktioner finns i konceptet. 

Koncept 3, Hybridens bestick 

Metod som använts vid idégenerering av konceptet: Brainstorming genom 

idéassociation till kravspecifikationens ”enkel att hålla ren” samt metodansatsen 

”Build To Think”. 

 

Utifrån brainstorming och idéassociation till önskemålet ”enkelt att hålla 

rent” i kravspecifikationen skissades koncept 3. Vid association till 

önskemålet uppkom scenarion för hur problematiken kring att hålla 

bestick, kastruller och matlådor rena vid friluftsliv ser ut. Denna 

problematik innebär rester som blir kvar i både kastrull och i matlåda och 

som inte alltid är lätta att få rena vid friluftsutövande.   Vid fortsatt 

idéassociation och tillverkning av olika lösningar genom modellering i 

lera dök association till bakning upp. Där löser inte bara en slickepott att 

all smet fås ner i formen utan den underlättar avsevärt vid diskning av 

bunken. Efter fortsatt skissande av slickepottens topprofil framkom ett 

skedhuvud som är en hybrid mellan slickepott, matlagningslev och en 

vanlig sked, se figur 5.17 för illustration av den uppkomna hybriden.  

 

 
Figur 5.17 – Illustration av koncept 3. Vänster i bild, kombination av träslev + slickepott + 

sked. Höger i bild visar hur besticket når djupa kurvor och snäva hörn. 
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Skedens ena sida är formgiven med en skarpare kant som når ner i snäva 

hörn och skedens andra sida är formad för att komma åt djupa kurvor. 

Skedens formspråk blir i och med detta väldigt karaktäristiskt med 

förhoppningen om att skapa en stark produkt.  

 

Vid fortsatt konceptgenerering undersöktes vanliga besticks längd för att 

beräkna vilken besticklängd som var möjlig med bibehållet naturligt 

handgrepp. En gaffel och en sked som läggs ovanpå varandra mättes till 

250 mm. Handgreppen kan bibehållas med lätthet ner till 187 mm för en 

mellanstor manshand (detta undersöktes genom empiriska tester). För att 

bibehålla känslan av ett fullstort bestick valdes längd till 190 mm. För att 

kunna göra vidare utvärdering och tester på konceptets uppfyllandegrad 

av målspecifikationen har skedhuvudet modellerats i Solidworks samt 

3D-printats. Se figur 5.18 för CAD-modell och figur 5.19 för 3D-utskrift. 

 

 
Figur 5.18 - CAD-bilder på konceptets sked modellerad i Solidworks 

 
Figur 5.19 – 3D-utskrift genom 3D-skrivare MakerBot i PLA-plast. 
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Koncept 4, Ergonomens friluftsbestick 

Metod som använts vid idégenerering av konceptet: Idégenerering genom analys 

av handergonomi och ett besticks kontaktpunkter. Konceptutformning genom 

fokus på att lösa designproblemet av behovsområdet ”ergonomisk” samt 

idéassociation genom inspiration från andra produktområden. 

 

Då det betydande behovsområdet ”ergonomisk” inte studerats mer 

ingående vid tidigare konceptuella lösningar började idéskissandet på 

detta koncept. Inspiration har hämtats genom att titta på andra 

produktområden med ergonomiska handgrepp, se figur 5.20.  

 

 
Figur 5.20 – Skisser på handgrepp från andra produktområden för inspiration. Skisser på tand-

borste, sax, fickkniv, barnbestick, sekatör samt handtag för skidstav. 

Inspiration har kunnat hämtas från denna studie trots att handgreppen 

av dessa produkter inte överensstämmer med ett handgrepp av ett 

bestick. De ergonomiska former som har studerats har alla organiska 

former anpassade efter det handgrepp som just det redskapet erbjuder. 
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Med inspiration från skissandet som grund fortsatte 

konceptgenereringen med fortsatt analytisk lösningsgång. 

Lösningförslagen bygger på kontaktpunkterna och handgreppen som 

studerats i förstudien. Utgångspunkten vid framtagandet av konceptet 

har varit att utgå från att ta fram en spork. Det har inneburit att olika 

profiler för besticket har skissats där kontaktpunkter vid handgrepp för 

gaffel och sked har ritats ut och präglat profilens utformning, se figur 

5.21. 

 

 
Figur 5.21 – Bild på sked och gaffelprofil med förklarande ruta; gaffel ”streckad linje”, gaffel-

grepp ”fyrkant”, skedprofil ”heldragen linje” och skedgrepp ”prick”. 

Flera olika varianter har testats där skedens kupa varit uppåt eller nedåt 

i förhållande till gaffeln, se figur 5.22.  

 

 
Figur 5.22 – Olika förslag på skedprofiler med bockning och utstuderade kontaktpunkter av 

handgrepp. 
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Den optimala kombinationen har testats ut till att vara att både gaffel och 

sked har sin konvexa yta åt samma håll. Detta för att ena änden inte ska 

slå i kanten av en skål och vara i vägen. Modellering av lerprototyper har 

använts för tester av handgrepp, test av mängd vätska som får plats i 

skeden samt hur gaffelns bredd upplevs att stoppa i munnen. 

Modelleringen har utförts genom att topprofilen har skurits ut på ett 

utkavlat stycke av lera (som vid pepparkaksbakning eller stansning). 

Profilen och skeddjup har formats till för hand, se figur 5.23. 

 

           
Figur 5.23 – Prototypmodellering i lera vid idégenerering. 

Då organiska former med olika tjocklek på redskapet inte är 

produktionsanpassat till Trangias tillverkningsmetoder har olika profiler 

och bockningar används för att ändå kunna skapa dessa ergonomiska 

former i friluftsbesticket, se figur 5.24. 

 

 
Figur 5.24 - Idéskiss på bestickprofil med bibehållet handgrepp där bockningar sker för att hand-

flatan ska få vila eller pekfingret (gaffeln) ska få ett stabilt stöd (höger bild). 
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I idéskissandet kom 3 profiler fram, se figur 5.25 nedan. Profil 1 utifrån 

handgreppsanalysen, profil 2 är en variant på profil 1. Profil 3 är 

utformad för att åtgärda den kritiska punkten som uppkommer i 

övergången från konvex till konkav i profil 1, detta och samtidigt 

bibehålla samma ergonomiska grepp. I profil 3 sker en bockning i en och 

samma riktning medan den kurvade profilen utgör skaftets form.   

 

 
Figur 5.25 – Sett från vänster, överst i bild; Profil 1, 2 och 3. Höger i bild; idéskissande på ergo-

nomisk form. 

Under idégenereringen av ”Ergonomens friluftsbestick” gjordes en 

avstämning med Trangia. Vid utvärdering av vd Magnus Rydell 

önskades en ytterligare delfunktion av besticket med syfte att 

representera Trangia tydligare. Önskemålet var att representera Trangia 

genom en delfunktion kompatibel med trangiaköket. En idé under 

samtalet kom där en utskuren krökning på bestickets skaft skulle läggas 

till. Tanken var att denna form skulle skapa en ”byrålådseffekt” genom 

att gå att haka fast mot en kastrull eller kanten på en matlåda. Denna 

fastlåsande effekt skulle bidra med två nya funktioner:  

• För det första att vara ett komplement till tången genom att kunna 

lyfta av en trangiakastrull/ stekpanna med besticket. 

• För det andra genom att förhindra besticket från att glida ner i 

kastrull- eller matlåda när besticket inte greppas i handen utan 

”står och vilar”.  
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Vid fortsatta skisser, lermodellstester samt genom provbitar i hård 

kartong där varianter på krökningen skurits ut valdes den första 

delfunktionen att slopas. Denna delfunktion passade inte som 

komplement i en trangiaprodukt då uppfyllandegraden av delfunktionen 

inte kunde hittas till en tillräckligt hög nivå. Att dessutom konkurrera 

med tången som är en av Trangias mest karaktäristiska produkter ansågs 

inte vara förenligt med trovärdigheten för varumärket, vilket skulle bryta 

mot Trangias värdering om tillförlitlighet. 

 

En vidareutveckling av den andra tillkomna delfunktionen skissades 

genom att profil 3 från ”Ergonomens friluftsbestick” fick en större 

krökningsradie. På så sätt kan besticket inte halka ner i en kastrull- eller 

matlåda utan vilar på kanten. Detta koncept har modellerats upp i 

Solidworks och 3D-printats för att testa, klämma och känna om teorin 

stämmer i verkligheten, se figur 5.29. 

 

 
 

     
Figur 5.26 – Foton på 3D-utskrift som visar några av konceptets egenskaper. 3D-utskrift gjord 

med 3D-skrivare uPrint i byggmaterial ABS-plast.  
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Som bilderna visar så fungerar båda sidor att ha hängande mot kanten 

utan att halka i. Dessutom kan besticket stå på högkant, vänster i bild 

samt stabilt ligga ovanpå kastrullkanten, nere till höger i bild. De 

handgrepp som är utformade på besticket visas i figur 5.27. 

 

            
5.27 – Från vänster; Handgrepp av gaffel, handgrepp av sked och ytterligare ett handgrepp av 

gaffel. Samtliga grepp är utformade ergonomiskt för att handen ska vila under dessa grepp. 

5.3 Utvärdering och val av koncept 

För att utvärdera framtagna koncept har en elimineringsmatris använts 

tillsammans med kravspecifikationen.  

5.3.1 Eliminering av lösningar 

En anpassning efter Pahl och Beitz elimineringsmatris presenteras i bilaga 

I. Till matrisen har en grundlig genomgång förts för måluppfyllelsegrad 

av kriterium för varje enskilt koncept. Resultatet av elimineringsmatrisen 

är att koncept 3 och 4 har störst måluppfyllelsekrav.  

5.3.2 Val av koncept 

De koncept som gick vidare från elimineringsmatrisen granskas vidare 

genom avstämning med nyckelintressenter. Vid gemensam utvärdering 

och med målspecifikationen som grund valdes koncept 4 för vidare de-

taljkonstruktion.    

5.3.3 Specificera valt koncept 

Vid specificering av valt koncept har bestickets profil bearbetats ytterli-

gare. Den tidigare böljande formen skulle innebära för komplexa verktyg 

i Trangias maskineri och där med en för dyr slutprodukt. Profilen från 

det valda konceptet ligger skönt i handen vid samtliga handgrepp vilket 

har försökts bibehållas och samtidigt skapa utrymme för en förstyvande 

bockning. Prototypen för den nya profilen har modellerats upp i CAD 

tillsammans med både sked och-gaffeldel, se figur 5.28.  
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Figur 5.28 – Enkelt renderade bilder från CAD, Solidworks. 

Gaffeln är samma som den befintliga i det valda konceptet medan skeden 

har modellerats om genom en bearbetning och symmetrisk version av 

skeden från koncept 3. Cad-modellen har skrivits ut med en 3D-skrivare, 

se bild 5.29. Den samlade bedömningen av det nya skaftet är att den ligger 

ergonomiskt i handen. Trots en mindre yta av krökning på skaftet funge-

rar fortfarande bestickets delfunktion – att vila mot en kant utan att halka 

ner. Besticket kan även stå på högkant eller stabilt vila på kastrullkanten. 

 

           
Figur 5.29 – Bilder på 3D utskrift. Här visas hur sporken kan stå i kastrullen samt ligga över 

kanten på Trangias kastruller.  

Efter bearbetning av koncept görs en ytterligare utvärdering av valt kon-

cept tillsammans med nyckelintressent Trangia. Det bestäms att en ny 

omarbetning ska göras med fokus på hållfastheten och designen. Skaftet 

behöver få en förstyvande geometri och kanterna på skaftet behöver be-

arbetas för att ligga skönt i handen. Gaffelns tänder har en längd som är 

i det längsta laget för att hålla för ett bestick i aluminium. Den behöver 

omkonstrueras. 

5.3.4 Säkra slutkoncept mot målspecifikationen  

Det slutgiltiga konceptet har stegvis utvärderas och förfinats mot en 

slutkonstruktion. För att redogöra hur slutkonceptet säkras mot 

målspecifikationen kommer det krav som tidigare inte nådde tillräcklig 

grad av måluppfyllelse att utvärderas. Detta krav gäller att produkten ska 

vara hållbar ur de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna enligt 

folkhälsomyndighetens [12] begreppsbestämning.  De områden som har 

ansetts relevanta att se på inom dessa aspekter är (visas i figur 5.38): 
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Figur 5.38 – Hållbar utveckling genom sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. 

Den sociala aspekten – Kan en god arbetsmiljö garanteras för människor 

berörda av tillverkningen ur ett produktionstekniskt perspektiv? 

Uppfyller produkten kriterier för att möjliggöra bibehållen god hälsa ur 

konsumentens perspektiv gällande miljögifter och säkerhet? 

Den ekologiska aspekten – Har lämpliga materialval gjorts? Hur ser 

produktens livscykel ut? Finns ett slutet kretslopp? 

Den ekonomiska aspekten – Är Tora 1.0 en hållbar ekonomisk investering 

att sätta i produktion för Trangia? 

Sociala aspekten  

En del i den sociala aspekten som valts att belysas är arbetsmiljö och 

hälsa. Detta stämmer överens med Trangias värdering att erbjuda 

trygghet genom goda anställningsavtal och bra löner, vilket kom fram i 

förstudien. Trangias närhet till sin egna produktion innebär även närhet 

till anställda. Ett ytterligare steg i socialt ansvarstagande förutom de steg 

som redan tas och nämns i kapitel 2.5 (”Trangias miljöprofil”) är det 

förslag som framkom genom enkätundersökningen – att skänka 1 krona 

per sålt friluftsbestick till ett välgörande ändamål. Detta skulle göra Tora 

1.0 till ett ännu hållbarare bestick ur den sociala aspekten.  
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Ekologiska aspekten  

För att ge en fullständigt sanningsenlig och rättvis bild av den ekologiska 

aspekten krävs omfattande studier och en livscykelanalys. Detta ryms 

inte inom tidsramen för projektet och är utanför projektets avgränsning. 

Genom hela produktens livscykel finns val som påverkar 

energiförbrukning, luftförorening, koldioxidutsläpp och 

vattenförsurning [12]. Dessa val gäller materialval, tillverkning, 

produktanvändning, transport, återvinning och avfallshantering. 

Gällande materialvalet aluminium är fördelen att aluminium är ett 

kretsloppsmaterial och kan hanteras som en sluten process [17]. Det 

betyder att spillet med fördel säljs för att återvinnas från Trangias fabrik. 

Mer om framställning av aluminium och återvinning läses i kapitel 3.2.1 

(”Aluminium”). 

 

En viktig del i den ekologiska aspekten som direkt berör produkten är om 

släpp av aluminium är hälsoskadligt för brukaren. I dagsläget finns det 

både livsmedelstillsatser (används knappt i Sverige) och läkemedel som 

innehåller aluminium. Ett tillfälligt tolerabelt veckointag (PTVI) för 

aluminium är satt till 1 mg/kg kroppsvikt/vecka utfärdad av den 

europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Nivån innebär att 

hälsoeffekter inte ska kunna uppnås ens för den mest känsliga konsument 

även vid långvarig exponering. Däremot saknas gränsvärden för 

aluminiumet på grund av tekniska orsaker. [30] 

Undersökningar har inte kunnat påvisa att aluminium i mat och 

dricksvatten leder till sjukdom. Tidigare undersökningar och rön om 

kopplingen mellan aluminiumintag och Alzheimers sjukdom har i 

dagsläget dementerats (2008) av två expertgrupper inom Efsa. Studier på 

djur har däremot visat att stora mängder aluminium kan leda till negativa 

effekter på fortplantningen och utveckling av CNS (Centrala 

Nervsystemet).  [30] 
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Den generella lagstiftningen enligt förordningen (EG) nr 1935/2004 

innebär att material eller produkter som kommer i kontakt med livsmedel 

inte ska utgöra några hälsorisker för konsumenten. Detta enligt de 

toleranser och gränsvärden som finns. Detta innebär att aluminiumkärl 

eller annan utrustning utan ytbehandling inte är reglerade och kan 

tillverkas enligt lagstiftning. [30] Däremot kvarstår fakta att denna 

utrustning släpper ifrån sig aluminium i kontakt med sura livsmedel. 

Detta kan beskrivas genom att aluminiumkärlet är laddat med plusjoner 

vilket även sur mat är. I kontakt med varandra släpps aluminium ut i den 

sura maten. Exempel på sura livsmedel är frukt och bär. För produkten 

Tora 1.0 innebär det att den med eller utan anodisering är godkänd inom 

tolerabelt veckointag. Sammanfattningsvis skriver Livsmedelsverket 

”Att använda köksredskap av aluminium i matlagningen är inte 

hälsofarligt. Man bör dock inte förvara sura livsmedel någon längre tid i 

aluminiumkärl eller i aluminiumfolie. Folie bör inte heller vara i 

direktkontakt med sura livsmedel i ugnen. Detta på grund av att 

aluminium kan lösas ut i livsmedlet.” [30] 
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Ekonomiska aspekten 

För att Tora 1.0 ska kunna sättas i produktion behöver företaget 

säkerhetsställa att produkten kommer bli en lönsam investering. Målbild 

för prissättning till slutkund ligger på ca 100 SEK. Produktionskostnaden 

bör inte ligga på mer än 1/3 av slutpriset. Vid jämförelse med tångens 

kundpris på ca 55 SEK ges en tydligare uppfattning om rimligheten för 

friluftsbestickets prislapp, se tabell 5.3 för jämförelse vid tillverkning. 

 
Tabell 5.3 – Jämförelse av liknande produkt för en första prisuppskattning. 

 
 

Vid tillverkning av tången kommer ett moment för montering som 

behöver utföras för hand. Denna kostnad är låg och sker effektivt men är 

ändå ett pålägg vid tillverkning. För båda produkterna gäller det att 

visuell kvalitetskontroll utförs. Verktygskostnaden för besticket kommer 

till en början vara mycket dyrare för Tora 1.0 än för tången som funnits i 

produktion i många år. Det medför ett pålägg på slutpriset tills Trangia 

”räknat hem” verktygskostnaden vilket är ekonomiskt hållbart om det 

sker under en treårs-period. Den största riskfaktor för att inte nå upp till 

målbilden är om verktygskostnaden blir för hög i inköp.  
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5.4 Presentation av Tora 1.0 

I kapitel 5.4 sker en presentation av slutkonceptet Tora 1.0. Presentat-

ionen sker genom att beskriva detaljkonstruktion, material och bifogat 

ritningsunderlag. En återkoppling till Trangias mjuka värden för produk-

ten kommer att göras. Detta syftar till att ge en helhetsbild av produkten. 

5.4.1 Tora 1.0 

Projektets alla delresultat har tillsammans med idégenerering, teorigrund 

och slutkonstruktion lett fram till konceptet Tora 1.0, se figur 5.30 för 

CAD-modell av konceptet. I Bilaga I återfinns måluppfyllelsen av 

kravspecifikationen för konceptet (återfinns i kolumnen för ”Ergonomens 

friluftsbestick”, koncept 4).  

  

 

Figur 5.30 – Renderad bild på CAD-modell från Solidworks på Tora 1.0. 

Måluppfyllelse av PoDs och PoPs 

Uppsatt mål. Bör ha: Likvärdig funktion som andra liknande produkter 

och hålla minst lika länge som andra långlivade friluftsbestick. 

Detta gör Tora 1.0 genom att: erbjuda fullvärdiga och fullskaliga 

bestickfunktioner av en gaffel och sked i form av en spork. Tora 1.0 har 

designats för att vara det hållbara besticket på marknaden och bedöms 

uppfylla likvärdig hållfasthet med de friluftsbestick som konkurrerar i 

detta avseendet på marknaden.  

 

Uppsatt mål. Bör särskilja sig positivt mot konkurrenter genom att: Ha en 

ytterligare funktion eller finess som andra friluftsbestick inte har och bör 

ha en design som särskiljer sig från konkurrenterna. 
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Detta gör Tora 1.0 genom att: ha utformats för att vara skön ur ett 

ergonomiskt perspektiv. Ett naturligt och ergonomiskt handgrepp har 

legat i fokus vilket upplevs särskilja sig från konkurrerande 

friluftsbestick. Tora 1.0 har också utformats för att vara trevlig att ha att 

göra med i avseendet att inte halka i kastruller eller glida ner från kanter. 

Besticket går också att stabilt balansera mot en kastrullkant, se figur 5.31 

för foton på dessa funktioner. Designen på Tora 1.0 särskiljer sig på ett 

lämpligt sätt från övrig design på marknaden. Den talar Trangias 

formspråk genom att plocka upp tångens utformning över handtaget. 

Tora 1.0 önskar vara ett modernt och samtidigt tidlöst ätredskap.  

 

 
Figur 5.31 – Fotografier tagna på protypen i miljökontext. 

Detaljspecifikation av Tora 1.0 

Tora 1.0 bygger på föregångaren ”Ergonomens bestick”, koncept 4. De 

förändringar som har gjorts har framarbetats efter resultatet från 

utvärderingen av konceptet. Gaffeln har bearbetats för att skapa snällare 

radier ur ett konstruktionstekniskt perspektiv mellan gaffelns ”tänder”. 

Dessa radier är nu mer cirkulära och med större radie. Den tillkomna 

bockningen på skaftet har till syfte att göra skaftet styvare. Bockningen 

har även utformats för att handgreppet ska bli mer ergonomiskt genom 

att den något ökade bredden leder handen till ett naturligt grepp. 

Dessutom gör de rundade kanterna vid bockningen att handgreppet 

aldrig sluts runt en utstansad kant utan vilar mot en rundad bockning 

vars större tjocklek även gör greppet stabilare.  
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På Trangias tång sker bockningen genom en rät vinkel. Bockningen på 

Tora 1.0 böjer ner och in mer än 90 grader just för att skapa ett skönare 

rundare handgrepp, se figur 5.32 och figur 5.33. Detta går inte att göra för 

Trangias tång då delens undersida ska monteras ihop med en likadan 

mindre del. Dessutom sker greppet av tången på dess ovansida och inte 

även på undersidan som på Tora 1.0.  

 
Figur 5.32 – Bockningen på handtagets mittendel som möjliggör för fingrarna att vila mot en 

rund välvd yta. 

 

Figur 5.33 – Bild på CAD-modell på Tora 1.0 med undersida uppåtvänd för att visa bockning. 

Ett ritningsunderlag på konceptet har upprättats i Solidworks. 

Ritningsunderlaget innehåller väsentlig information gällande 

produktens form ur olika vyer samt viss måttsättning.  Det bockade 

partiet i produkten finns i sin slutgiltiga form i ritningen och även som en 

rak plåtbit för att visa måttsättning, storlek och form på metallstycket 

innan bearbetning. Se bilaga J för ritningsunderlag. 

Materialval 

Materialvalet för slutkonceptet är fortsatt aluminium. Materialet bör vara 

i en legering något hårdare än AL-1025. Likt Trangias aluminium i tången 

(AL-1025) bör aluminiumet vara utblandat med sekundäraluminium för 

att minska miljöpåverkan som sker vid framställning av metallen. 
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Besticket följer de riktlinjer som är avsatta för produkter som kommer i 

kontakt med livsmedel enligt EU-direktivet RoHS [18]. En anodisering 

kommer att göras på ytan. Det kommer göra att besticket har hög 

motståndskraft mot slitage och är smutsavvisande. Metoden för 

anodisering är beskriven i kapitel 3.2.3 (”Ytbehandlingar av 

aluminium”).  Anodisering gör också besticket elektriskt isolerande och 

ger skydd mot korrosion i svåra miljöer. I figur 5.34 visas utvalda färger 

från en produktkatalog med befintliga färgkoder för anodisering. Dessa 

färger är ett prov på vad som skulle passa bra in i Trangias befintliga 

profil. Figur 5.35 visar Trangias bränsleflaska framtagen i en grön kulör i 

liknande ton med kulörerna för besticket.  

 

 
Figur 5.34 – Några utvalda kulörer från befintliga färgkarta för anodisering.  

 
Figur 5.35 – Trangias bränsleflaska i speciellt framtagen kulör 

http://www.ahlins.com/wp-content/uploads/2015/01/clariant-fargkarta.pdf
https://www.friluftsvaror.se/utrustning/mat-kok/trangia/trangia-bransleflaska-0-5l-gron
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Tillverkning 

Slutkonceptet har under hela projektet utvecklats för att vara 

produktionsanpassat och realiserbart. Trangias produktionsexpertis 

riktar sig mot stansning, bockning och formpressning. Slutkonceptet Tora 

1.0 kommer att tillverkas utifrån ett plåtstycke (jämntjock plåt) på cirka 2 

mm. Plåtstycket kommer att stansas ut till den form som besticket erhåller 

i tillplattat tillstånd. Efter stansning kommer besticket att formpressas till 

sked och gaffel och sedan kommer bockningen att ske. Eventuellt 

tillkommer viss avfasning av kanter. När besticket är klart skickas det till 

tvätteriet (huset bredvid maskinverkstaden i Trångsviken). För 

anodisering skickas besticken till en fabrik i Trollhättan innan de 

återvänder till Trångsviken för paketering.  

Enklare analys av hållfasthet 

I bilaga K redovisas en enklare analys av hållfasthet baserat på tester av 

utskriven prototyp. De åtgärder som kan vidtas för att säkra 

konstruktionen ytterligare innan produktion är att skapa en större radie 

mellan övergången från bockningskant till plant skaft. I denna radie bör 

det läggas till mer material.  
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6 Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 

Nuläge för Trangia 

Resultatet av kapitel 2 som är en samlad nulägesanalys av företaget 

Trangia bidrog med en stor förståelse för Trangias företagesprofil, 

identitet och värden. Det nära samarbetet och ständiga fokus på att 

matcha produkten med Trangia har både varit projektets stora styrka och 

utmaning. Det har inneburit att en vetskap finns om vad som kommer att 

”gå hem” hos företaget. Utmaningen i det ligger i att lyfta blicken och se 

om lösningen på designproblemet ligger utanför företagets synfält. 

Teori 

Genom att tid vigts åt att göra en teoristudie har tillverkningsmetod, 

material samt designteori legat som en stabil grund för projektet. Det har 

inneburit att idégenereringen inte skyndats igång med ett färdigt resultat 

i åtanke.  På samma sätt har undersökningen av tillverkningsmetoder 

inneburit att studenten gett sig själv tid att reflektera över dess 

tillämpning. Det har resulterat i en ökad förståelse för sambandet mellan 

formgivning och tillverkning.  

Förstudien 

Det resultat som ansågs ge mycket mer information och kunskap än 

förväntat var enkätundersökningen. De nästan 30 deltagarna var i de 

flesta fall mycket engagerade och hjälpsamma genom att svara så 

detaljerat och eftertänksamt som möjligt. Många blev också engagerade i 

projektet och gav tips, tankar och önskemål utöver enkätfrågorna. Detta 

bidrog till att en sammanställning valdes att göras i form av flertalet 

diagram för att tydligare se olika resultat som framkommit. Trots att den 

mänskliga felfaktorn alltid är en riskfaktor kändes enkätundersökningens 

resultat trovärdigt. Det innebar att resultaten som framkom ansåg vara 

representativa för fokusgruppen friluftsutövare. Detta gjorde att 

projektet avgränsades till att inrikta sig på att utforma en spork med en 

fullstor gaffel och sked.  
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Idégenereringen 

Som underlag till idégenereringen sammanfattades produktens 

viktigaste behovsområden. Av dessa är ”enkel”, ”billig att tillverka” och 

”hög hållfasthet” väldigt karaktäristiska för företaget Trangia. Det fjärde 

behovsområdet som valdes och anses lika viktigt som de tre övriga är 

”ergonomisk”. Denna riktning är ett noga avvägande av studenten som 

under analys av handergonomi insett att denna produktegenskap inte 

fokuserats på bland de friluftsbestick som finns på marknaden. Görs ett 

ergonomiskt bestick kan en produkt tillverkas som användaren värnar 

om och trivs med.  

 

Vid idégenereringen av ”Hybridens bestick” skapades ett intressant och 

färgstarkt produktkoncept som även bidrog till element som finns kvar i 

slutprodukten Tora 1.0. Emellertid möttes studenten av 

modelleringstekniska svårigheter. Den asymmetriska skeden i konceptet 

var svår att modellera i Solidworks. Designen var inte anpassad för att på 

ett smidigt sätt kunna modelleras i programvaran. Genom många 

timmars arbete och efterforskning på tillvägagångssätt i programvaran 

lyckades konceptet att modelleras upp. För att ta sig igenom de 

modelleringstekniska bitarna har ett systematiskt upplägg behövts. Varje 

möjligt tillvägagångssätt som tipsats om eller hittats i sökningar på 

internet har skrivits upp. I en anteckningsbok har alltså en mängd olika 

lösningar betats av tills modellens alla tekniska hinder överkommits på 

ett tillfredställande sätt.  

 

Att lösa den här tekniska utmaningen har för studenten varit en god 

investering i utbildningssyfte då ett av projektets syften var att lära sig 

mer om CAD. Vid konsultuppdrag kan däremot avgränsningar behöva 

göras gällande val av lösningar för att projektbudgeten inte ska 

överskridas. 

Slutkoncept Tora 1.0 

Slutkonceptet Tora 1.0 anses vara ett koncept formgivet med stor omsorg 

och på välgrundade beslut. Tora 1.0 anses även vara väl genomarbetat 

inom projektets avgränsningar.  

Under detaljkonstruktion av Tora 1.0 uppkom ett stort dilemma gällande 

bestickets anodisering (ytbehandling) eller inte. Studenten har valt att 

argumentera för att en anodisering bör göras på besticket. Anodiseringen 

innebär att besticket blir mer lättrengörligt och ger besticket en högre 

hållfasthet. Besticket kommer däremot bli något dyrare att tillverka än ett 

bestick utan denna ytbehandling.  
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6.2 Metoddiskussion 

Projektet följde ramen för de PU-kurser som genomförts under 

utbildningstiden. Projektet drevs agilt vilket har gjort att de metoder som 

har använts har kunnat anpassas och väljas för att passa projektet under 

projektets gång. Metodvalen har skett genom en blandning av 

datainsamlingsmetoder, analysmetoder, kreativa och -systematiska 

metoder.  

Planering 

Den agila projektmetoden har fungerat väl för projektet. Tidplanen som 

upprättades i början av projektet gav tydliga riktlinjer för när olika faser 

skulle vara klara. Tidplanen fungerade som ett levande dokument där 

tidsbudgeten lånades från en aktivitet för att fyllas på någon annan stans 

där det behövdes bättre. Istället för att låna tid från en annan aktivitet 

skulle en tidsbuffert har räknats med i tidplanen. Då kunde tid från 

tidsbufferten tagits när 3D-skrivaren krånglade eller 

modelleringstekniska svårigheter uppstod. Detta ledde slutligen till att 

en mer detaljerad kostnadsberäkning fick strykas och ersättas med en 

prisbedömning av produkten genom en jämförelse med Trangias tång.  

Förstudie och produktspecificering 

För att projektet skulle vila på en god grund gjordes två omfattande 

kapitel med teori och förstudie. Dessa drevs på genom god planering och 

inga hinder påträffades under denna fas. Denna fas sammanfattades i ett 

väl genomarbetat textdokument som senare kunde användas i 

projektuppsatsen. Denna väl utförda projektfas gav utrymme för senare 

utförda aktiviteter att vara mer resurskrävande än planerat.  

 

Datainsamlingsmetoderna var en bidragande del i att skapa god kvalité 

för projektet. Enkätundersökningen blev ett lyckat moment och 

intervjuerna tillförde mycket för både projektet och det personliga 

lärandet. Intervjuerna valdes att i uppsatsen presenteras i sammanfattad 

form. Detta för att fler intervjuer skulle rymmas inom projektets tidsram. 

I efterhand insågs däremot att en mer utförlig intervjudokumentation 

hade varit lättare att hänvisa till.  
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Av de analysmetoder som använts har ”brukarkaraktärer”, 

”bestickergonomi” och ”PoDs och PoPs” använts som en röd tråd med 

återkoppling till genom projektet. Metoderna positioneringsdiagram och 

SWOT-analys ansågs vid utförandet vara användbara metoder men 

återkoppling till dessa metoder har inte skett senare i projektet.  Detta kan 

innebära att de gav en större förståelse för projektet på ett intuitivt sätt 

vilket är svårt att mäta. Användandet av Moodboard anses inte ha tillfört 

något nytt till projektet.  

 
Kravspecifikation 

Kravspecifikationen anses vara relevant och överensstämma med 

produktens målsättning genom hela projektet. Däremot var den svår att 

utnyttja till fullo vid användande i elimineringsmatrisen då flera krav 

krävde information om produktkonceptet som var svår att ta reda på i 

det skedet av projektet. Ett alternativ skulle varit att plocka bort dessa 

krav ur målspecifikationen helt ur elimineringsmatrisen för att sedan 

undersöka dessa vid detaljkonstruktion. Genom att detta upptäcktes 

undersöktes dessa krav för slutkonceptet Tora 1.0. Elimineringsmatrisen 

valdes att användas genom en diskussion om varje måluppfyllelsegrad 

istället för viktning. Detta för att viktning lätt anges genom subjektiva 

mått och det är svårt för en utomstående att upptäcka om viktningen är 

tillförlitlig. Risken är även högre om en enskild person gör viktningen.  
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Konceptgenerering 
Extremprototyper och användandet av brukarkaraktärer fungerande för 

att spänna ut lösningsrymden och ta fram koncept som annars inte 

kommit fram. ”Build To Think” har däremot varit den mest användbara 

metoden för projektet. Att kunna testa känna och klämma på besticket 

har varit ovärderligt och förhöjt kvalitén på resultatet. Utan prototyperna 

hade det inte kunnat bli lika träffsäkert. Detta anses ha varit särskilt 

viktigt då produktupplevelsen av ett bestick avgörs av hur den upplevs 

att ha i munnen, hur mycket som ryms i skeden och hur bestickets känns 

att hålla i etc. Under projektet har det märkts att upplevelsen av 

produktens påverkas av väldigt små justeringar och förändring på bara 

några millimeter. Detta går inte att känna sig till i CAD-programvaran 

utan måste upplevas i en fysisk modell. På detta sätt har 3D-skrivarna 

varit ytterst värdefulla för projektet. ”Skissande” i modellera har också 

bidragit på liknande sätt men i ett tidigare idéstadie för koncepten.  

 

Sammanfattningsvis har metoderna för projektet samverkat för att föra 

projektet framåt. Tillvägagångssätten har skiftat mellan att samla in 

mycket information och tänka i ett större perspektiv med att gå ner på 

detaljnivå och bestämma vilken millimeterjustering som behöver göras. 

Projektet avslutades genom att presentera projektet och lyfta blicken för 

att utvärdera konceptet och mäta måluppfyllelsegraden av resultatet. 
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7 Slutsats 
Resultaten av projektet har lett till framväxten av Tora 1.0. Tora 1.0 är ett 

friluftsbestick som utvecklats åt Trangia för människor med stora krav på 

högkvalitativa produkter. Tora 1.0 är likt Trangias övriga 

produktsortiment en tidlös produkt som kommer vara lika användbar för 

nästa generation.  

 

Målet med projektet har varit att genom produktutveckling ta fram ett 

koncept på ett friluftsbestick åt Trangia. Syftet har varit att öka företagets 

lönsamhet om produkten sätts i produktion, genom att bredda företagets 

sortiment. Vidare ska produktkonceptet kunna bidra till ett hållbart 

växande för företaget gällande sociala, ekologiska och ekonomiska 

aspekter. Detta har uppfyllts genom omsorgsfulla val och noggranna 

studier av marknaden, tillverkningen, formgivningen och hållfastheten. 

Tora 1.0 har tagits fram med fokus på att skapa en hållbar produkt ur 

sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. 

 

Målet för projektet har också varit att leverera ritningsunderlag, CAD-

modell och en fysisk prototyp genom 3D-utskrift, vilket har gjorts. 

Projektet har även värnat om Trangias värden ”trygghet”, ”långsiktighet” 

och ”kvalitet” genom att ställa höga krav på att tillverkningen ska ske i 

Trangias produktion i Trångsviken. 

 

Projektet har också syftat till att ge studenten ökad kunskap om 3D-

printing, CAD-modellering, tillverkningsmetoder och kunskap om 

förstyvande egenskaper genom formgivning. Vidare har syftet varit att få 

inblick i ett jämtländskt tillverkande företag. Detta har uppfyllts under 

projektet. 

 

7.1 Fortsatt arbete 

Innan Tora 1.0 sätts i produktion bör detta göras: 

▪ Säkerhetsställa konstruktionen ytterligare genom fler prototyp-

tester eller genom beräkningar. 

▪ Användartester i fält av produktionsriktig prototyp i aluminium. 

▪ Göra en omfattande kostnadsberäkning. 
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Bilaga A – Tidplan 

 
Nr MOMENT TIDSÅTGÅNG 

[DAGAR] 
DATUM 
KLART 

1 PRODUKTPLANERING 1 26/3 
1.01 Branschanalys 0,5  
1.02 Varumärkesimage 0,5  

2 FÖRSTUDIE & 
PRODUKTSPECIFICERING 

3 29/3 

2.01 Trangias tillverkningsmetoder och material 2  
2.02 Målspecifikation 0,5  
2.03 Intressentanalys 0,5  

3 KONCEPTGENERERING 7 11/4 
3.01 Funktionsanalys 0,5  
3.02 Extremprototyper 2  
3.03 Delfunktioner 0,5  
3.04 Skissa på 4 totalkoncept 4  

4 VAL 4,5 18/4 
4.01 Prioritera lösningar 0,5  
4.03 Bygg prototyper 2  
4.04 Utvärdera och samla feedback 2  

5 KONFIGURERING & 
DETALJKONSTRUKTION 

19 17/5 

5.01 Förfiningar av koncept 3,5  
5.02 Primärkonstruktion säkra mot 

målspecifikation 
1  

5.03 CAD-modeller och 3D-utskrifter 10  
5.04 Hållfasthetsanalys av konstruktion 1,5  
5.05 Ritningsunderlag 0,5  
5.07 Utvärdering av slutkoncept 1,5  

6 RAPPORT 8 29/5 

 Rapportinlämning till opponent (första 
utkast) 

8  

 Slutgiltig rapport 3 8/6 

 Opponering 1,5 5/6 

7 REDOVISNING 2,5 5/6 
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Bilaga B – Det Naturliga Steget 
Hållbar utveckling handlar enligt Det Naturliga steget om att vi måste hitta 
vägar att tillfredsställa våra grundläggande behov (uppehälle, skydd, del-
aktighet, sysslolöshet, kärlek, förståelse, kreativitet, identitet och frihet) på 
ett sätt som inte undergräver balans i sociala och ekologiska system. 
Den övergripande metodiken som Det Naturliga Steget arbetar med utgår 
ifrån fyra systemvillkor som kan vägleda konkreta åtgärder för ett hållbart 
samhälle. Illustrationen nedan visar på vilket sätt vi idag lever ohållbart. 
 
De fyra systemvillkoren 
I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk ökning av... 
 
1. Ämnen som utvinns ur berggrunden 
För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta vissa 
mineraler som är sällsynta i naturen med sådana som det finns rikligt av, 
använda alla gruvframställda material effektivt och systematiskt minska 
vårt beroende av fossila bränslen. 
 
2. Koncentrationen av ämnen som produceras i samhället 
För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta vissa 
svårnedbrytbara och onaturliga ämnen (syntetiska) med de som det nor-
malt finns rikligt av eller bryts ned lättare i naturen. Men även använda 
alla ämnen som produceras av samhället effektivt och släppa ut dem i en 
takt som inte överbelastar naturens balanserande förmåga. 
 
3. Utarmning av den fysiska basen för jordens naturliga kretslopp 
och biologiska mångfald 
För att gå mot en hållbar utveckling får vi endast använda resurser från 
välbalanserade ekosystem, systematiskt använda både resurser och 
mark på ett produktivt och effektivt sätt, och iaktta försiktighet i alla typer 
av ändringar i naturen, t.ex. förändrad markanvändning. 
 
4. Möta sina behov 
För att gå mot en hållbar utveckling måste vi skapa och stödja åtgärder 
och strategier för att avlägsna hinder som undergräver människors för-
måga att tillgodose sina grundläggande mänskliga behov, t.ex. osäkra ar-
betsförhållanden, löner som det inte går att leva på, missbruk av politisk, 
ekonomisk eller social påverkan, och slösaktig / orättvis resursförbruk-
ning.
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Bilaga C – SWOT-analys för 
varumärket Trangia 

 

▪ Vd som ser möjligheter och tänker långsiktigt 

▪ Vd som sätter upp tydliga mål och jobbar med målstyrning 

▪ Välskött företag som står på solid grund 

▪ Jämtländsk produktion som innebär att företaget har koll på hela 

produktionskedjan (förutom råvarumaterialet) 

▪ Trangia är inte trendstyrt utan har vunnit mark och fortsatt vara 

konkurrenskraftigt genom uthållighet och sin traditionella design 

▪ Trogna anställda, med bra lön (upp till 30 tkr före skatt för den 

som jobbar i produktion). Trångsviken är en liten by med få ar-

betsplatser vilken kan bidra till att anställda blir kvar.  

▪ Trangia-produkter är kända för att vara av bra kvalitet och inte gå 

sönder, oavsett ålder på produkten (pålitliga produkter). 

▪ Robusta och enkla produkter som gör dem lätthanterliga och 

enkla att förstå även för förstagångsanvändaren (lättförståelig 

konstruktion).   

▪ Transparent produktion. 

▪ Reservdelar finns att få tag på till alla komponenter i Trangia-pro-

dukter, hela nya set behöver inte handlas in och Trangia är be-

hjälpliga med att ge ut reservdelar i de fall det önskas.  

▪ Trangias produkter har inte gått ur tiden eller reats ut, vilket har 

gjort det tryggt för återförsäljare att inhandla deras produkter.  

▪ Återförsäljare och distributörer av Trangia-produkter marknadsför 

och säljer Trangias produkter i ett 30-tal länder. 

▪ Trangia har många udda maskiner som är expert på en sak, när 

dessa kan användas är de nästan lika effektiva som robotiserade 
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maskiner då de udda maskinerna dessutom har väldigt kort ställ-

tid. Detta gör Trangias automatiserade (dock mekaniska) press-

line till en viktig komponent i deras produktion. 

▪ Genom att personalen har börjat ha flextidsintervall har de kunnat 

öka maskintiden från nästan 7 h till 8 h per dag.  

▪ Trangia är ett starkt varumärke. 

 

 

▪ Trangia erbjuder inte de mest tekniskt avancerade produkterna 

och för kunden som är ute efter den senaste tekniken är detta en 

svaghet hos Trangia.   

▪ Trangia är i och med nya Vd:n och deras nya målbild inne i en 

förändringsfas som kan vara påfrestande och utmanande i vissa 

avseenden för både personal och ledning. 

▪ Trangia kan ej maxa produktionen mycket mer utan att lägga 

stora investeringar på fler automatiserade eller robotiserade ma-

skiner. I dagsläget finns ett tydlig linjärt förhållande mellan be-

manning och producerad volym. För att öka producerad volym 

krävs högre bemanning även om viss effektivisering kan göras 

vid ökad produktionsvolym.  

▪ Trangias manuella operationer är ingen svaghet i sig men befäs-

ter de linjära sambandet mellan bemanning och producerad vo-

lym. 

▪ Trangia är inte bra på försäljning i avseendet egen marknadsfö-

ring från företagets sida, vilket de är medvetna om.  

▪ Trangia-produkter är märkbart säsongsstyrda och säljs mest un-

der sommarsäsongen.  
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▪ Möjlighet att effektivisera produktion genom teknik som plockro-

botar. 

▪ Öka produktutbudet genom produktutveckling av Trangias befint-

liga sortiment. 

▪ Öka produktutbudet genom produktframtagning av nya produkter. 

▪ Öka produktutbudet genom produktframtagning av produkter som 

redan finns på marknaden men som Trangia inte har någon kon-

kurrerande motsvarighet till. 

▪ Öka produktutbudet genom att köpa in kompletterande produkter 

åt Trangia utifrån (inte främsta alternativet men nödvändigt i de 

situationer Trangia själva inte kan tillverka produkten eller kompo-

nenten som fattas). 

▪ Anställa fler 

▪ Öka försäljning eller ta sig in på en ny marknad. Exempel är den 

befintliga japanska marknaden för Trangia som idag har stor ef-

terfrågan på Trangias produkter (speciellt deras matlåda i alumi-

nium). 

▪ En organisation som vill våga 

▪ På Trangia finns det stor möjlighet att ha nära från beslut till pro-

duktion då produktionen sker vägg i vägg med beslutsfattande.  

 

 

▪ Trangia befinner sig i dagsläget i en skör situation i det avseende 

att det är få på kontoret, endast tre personer inklusive Vd:n, som 

dessutom inte är direkt ersättliga. Det innebär en svag länk som 

lätt brister om en av dessa personer skulle råka ut för en olycka 

eller stöta på andra förhinder som hindrar dem att komma till job-

bet. 
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▪ En hotbild för Trangia är att de kan tappa kunder då konkurrenter 

marknadsför sig bättre och syns mer, hotet för Trangia blir då att 

de tappar sin kundgrupp. 

▪ Ett ytterligare hot är att Trangias produkter blir för omoderna om 

ny teknik går om genom att den nya tekniken blir så befäst att de 

moderna produkterna kan jämföra sig eller konkurrera ut robust-

heten och pålitligheten som finns i Trangias produkter.   

▪ Större produktion på fabriken i Trångsviken kan leda till obe-

kväma arbetstider för personal som idag arbetar kontorstider, de 

kan då behöva övergå till att jobba skift. Dessa omställningar som 

Trangia kan komma att göra utgör en viss risk för att förändringen 

inte bara leder till positiva resultat för alla.  

▪ Trangias enkla produkter innebär även att de är enkla att kopiera. 

I Trangias befintliga produkter har kopior av deras produkter inte 

utgjort någon problematisk hotbild. 

▪ Det finns många konkurrerande varumärken och outdoor-indu-

strin växer stadigt där varumärken som både är yngre och äldre 

än Trangia befinner sig. Trangias begränsade resurser och kapa-

citet är ett visst hot för deras existens och en risk för att de kan bli 

utkonkurrerad
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Bilaga D – SWOT-analys för ny 
produkt 
 

 
 

▪ Det finns ekonomiskt utrymme för Trangia att ta fram nya produk-

ter 

▪ Trangia är villiga och är beredda att öka sitt sortiment. 

▪ Trangia är redo att produktutveckla både befintligt sortiment och 

ta fram nya produkter. 

▪ Det finns produktionstekniskt kunnig personal på Trangia som 

kan vara behjälplig vid dessa frågor. 

▪ Trangia har historiskt sätt tidigare löst produktionstekniska utma-

ningar och har optimerat sina maskiner för just deras produkter. 

▪ Trangias nya vd är handlingskraftig och orädd för att ta beslut. 

▪ Trangias vd har en maskinteknisk bakgrund som ökar förutsätt-

ningarna för att endast god konstruktion släpps igenom för till-

verkning. 

▪ Trangia är ett redan etablerat företag med kunder som litar på de-

ras produkter, vilket gör att en ny produkt med Trangia-logotyp 

har en högre tillitsfaktor än en okänd produkt.  

 

 
 

▪ Trots att Trangia är ett väletablerat företag på marknaden har de 

ingen anställd för marknadsföring, det gör att det kan bli svårt att 

få en ny produkt uppmärksammad på marknaden. 

▪ Trangia har inget team eller anställd produktutvecklare vilket gör 

att väldigt lite tid läggs på detta och möjlighet att skapa större ut-

rymme till detta hos befintliga anställda är minimal om inte deras 

arbetsbefattning görs om. 



 Bilaga D – SWOT-analys för ny produkt 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

 

 
 

▪ Öka omsättning för Trangia med bibehållen eller ökad lönsamhet. 

▪ Få en bredare kundgrupp. 

▪ En ny produkt kan hjälpa till att marknadsföra Trangia. 

▪ Att Trangia fortsätter produktutveckla och får ut fler produkter på 

marknaden. 

▪ Att Trangias bestick blir uppskattat och stärker Trangias varu-

märke.  

 

 

 
 

▪ Om inte besticket kan tillverkas i Trangias förläggning är det ett 

hot mot deras goda insyn över sin egna produktion. 

▪ Metallbestick kan repa en non-stick yta. 

▪ Finns många konkurrerande bestick på marknaden. 

▪ Att aluminiumet inte är ett bra materialval att ta i munnen, att det 

släpper ifrån sig mindre bra ämnen. 

▪ Att besticket blir för vasst på kanterna och upplevs ovänligt att 

greppa i handen. 

▪ Att metallens värmeledande förmåga kan göra att besticket upp-

levs för varmt eller för kallt att hålla i.



 Bilaga E – Enkätundersökning 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

Bilaga E– Enkätundersökning 
Urval: Fokusgrupp med individer som utövar friluftsliv i någon form, 30 perso-

ner. 

Metod: Webbenkät 

Stimuli: Personlig förfrågan till varje individ. I vissa fall tilläggsfrågor som 

bygger på individens bakgrund av friluftsutövande. Specifika frågor gällande 

sammankoppling med utövandet och användandet av friluftsbestick.  

Kontext: Via sociala medier 

 

Svar gällande tidigare erfarenheter av Trangia 

▪ Trangia gör tillförlitliga produkter. 

▪ Trangias produkter tar mycket utrymme i ryggsäcken. 

▪ Trangia uttrycker kvalitet och tradition. 

▪ Uppskattar att produkterna är tillverkade i Jämtland. 

▪ Trangiakök fungerar i alla väder men är inte så snabba. 

▪ Lilla spritbrännaren är ineffektivt att laga mat på, svårt att få köket varmt på vin-

tern. 

▪ Robusthet. 



 Bilaga E – Enkätundersökning 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

▪ Familjär känsla. 

▪ Traditionellt och användarvänligt. 

 

Önskemål och krav framkomna ur enkätundersökning 

❑  Ett friluftsbestick som tål vinterkyla. 

❑ Ett friluftsbestick som klarar av att man lutar och trycker ned det med handen. 

❑  Vara trevligt att ha i munnen (träbestick blir sträva efter ett tag). 

❑  Ett bestick som är framställt på ett hållbart sätt gällande miljömässiga 

aspekter. 

❑  Enkel att hantera. 

❑  Lätt att diska och hålla ren. 

❑  Möjlig att fästa i kabinhake eller liknande. 

❑ Låg vikt. 

❑ Gärna multifunktionell (som tändstål eller kapsylöppnare). 

❑ Får inte bli för hett (eller smälta) eller bli för kallt att äta med. 

❑ Ett friluftsbestick som andas mer i samma känsla som en kniv som går i arv i 

generationer. 

❑ Gärna stötta ett speciellt samarbete där någon krona går till välgörande ända-

mål. 

❑ Får inte skada botten på en kastrull. 
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 Bilaga F – Intervjuer 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

Bilaga F – Intervjuer 
 

Intervju med Magnus Rydell, vd på Trangia 
Urval: Magnus Rydell, vd på Trangia AB. Bakgrund som maskiningenjör. 

Metod: Flertalet ostrukturerade personliga intervjuer och samtal. 

Stimuli: Textdokument i form av ”Förstudie” och ”Konceptgenerering”, bilder, 

skisser, prototyper både genom lermodeller och 3D-printade prototyper. 

Kontext: Trangia AB, Trångsviken. 

 

De intervjuer och avstämningar som har skett tillsammans med Magnus refere-

ras till främst i förstudien och vid utvärdering av koncept. Magnus var till stor 

hjälp vid beskrivande att Trangias visionsdokument och målbild för deras 5 års-

visionsplan. Magnus har varit generös med att beskriva vilka maskiner som 

tänkts köpas in och hur kontorstider, löner och anställningar kan se ut vid pro-

duktionen och tillverkning i Trangias fabrik. Under projektets senare del har 

stort fokus legat på hållfastheten av produkten och att hitta ett formspråk som 

passar Trangia. 

 

Intervju med Thomas Olsson, vd på Åreproduktion 

Urval: Thomas Olsson, vd Åreproduktion, ett tillverkade företag som fräser 

komplicerade detaljer i aluminium. 

Metod: Ostrukturerad personlig intervju 

Stimuli: Skisser och textdokument ”Förstudie” 

Kontext: Åreproduktion, Brattland. 

 

Under tidiga idéstadiet gjordes en intervju på Åreproduktion med vd Thomas 

Olsson. Denna intervju handlade om vilka dimensioner som är gränsvärden för 

hållbara konstruktioner i aluminium och klämma och känna på detaljer frästa av 

Åreproduktion. Samtal skedde även om tillverkningsmetoder och tillverknings-

kostnad. Thomas föreslog att titta på tillverkning av besticket genom formgjut-

ning för att undvika vassa kanter som uppkommer vid stansning.  

 

Intervju med Nicklas Berglin 

Urval: Nicklas, verksamhetsledare och kvalitetstekniker på Driv Innovation 

Metod: Ostrukturerad personlig intervju 

Stimuli: - 

Kontext: Driv Innovation, Campus Mittuniversitetet, Hus U. 

 

Under en intervju med Nicklas Berglin på Driv Innovation om jämtländska fö-

retags kvalitetsutveckling samtalades det om hur vida aluminium är ett lämpligt 

materialval eller inte. Nicklas personliga åsikt är att aluminium inte är ett 

material han skulle stoppa i munnen. Han lyfter även att trumling inte lämpar 

sig för besticket ur det avseende att det dels kan knäckas vid trumling men 

också bidrar till små rispor på materialets yta. Små bakterier kan samlas i dessa 

rispor vilket inte är önskvärt då besticket utan ytbehandling inte kan diskas i 

diskmaskin eller kan vara svårt att få tillräckligt rent vid handdisk.



 Bilaga G – Brukarkaraktärer 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

Bilaga G – Brukarkaraktärer 

 

 
 

 



 Bilaga H – Moodboard 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

Bilaga H – Moodboard 
En moodboard har skapats för visualisering av målbilden för produktens 

formgivning, se bild figur 1. Moodboarden innehåller både känslobase-

rade och rationella element. Där de känslobaserade står för miljö, männi-

skor och sammanhanget där Trangias produkter används och där minnen 

skapas av användarna. De rationella elementen är de visuella bilderna i 

moodboarden som visar den produktionstekniska tillverkningen och de 

funktionella elementen i produkterna. Det som framkom av nulägesana-

lysen i kapitel 2 och som även framkommer i moodboarden är det typiska 

runda hålen och hur Trangias formspråk skapas och styrs av funktional-

iteten. 

 

 
Figur 1. En moodboard för att visualisera den tilltänkta produktens formgivande element. Bilder 

ur Trangias produktkatalog.



 Bilaga I – Elimineringsmatris 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

Bilaga I – Elimineringsmatris 
Tabell 1 – Elimineringsmatris för koncept 1–4. 

 
 

Nedan ges en kommentar till varje krav och önskemåls (listade 1–19) uppfyl-

landegrad för samtliga koncept. Tabell 1 visar använd elimineringsmatris.  

 

1. Alla koncept tillverkas i aluminium eller rostfritt och har under idésta-

diet liknande förutsättningar att tåla vinterkyla. Samtliga koncept går 

och bör vidareutvecklas gällande hållfasthet. Detta genom omkonstrukt-

ion och mer förstärkande geometrier.  

 

2. Samma som ovan, däremot finns mer tydliga kritiska punkter vid över-

gång från tång till bestick i koncept 1, samt vid övergången från brant 

krökt radie till plan yta i koncept 4. Dessa koncept skulle förmodligen 

gå sönder först och behöver bearbetas. 

 

3. Detta kriterium är likvärdigt för samtliga koncept och något att arbeta 

med vid detaljkonstruktionen. 

 

4. Denna viktiga punkt är inte heller riktad för konceptnivå.  
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5. Ett beslut som togs vid sammanställning av förstudie och produktspeci-

ficering var att besticket skulle vara i en del för att vara enkel att han-

tera. Detta för att resultatet av enkätundersökningen visade att det var 

vad som användes ute i fält och vad som önskades. Majoritet brukade 

sina friluftsbestick endast för gaffel och sked. Det framkom att man van-

ligtvis äter med en hand och inte alltid har ett fast underlag att ställa 

ifrån sig tallrik på. Denna princip bygger samtliga koncept på. Det svag-

aste konceptet i detta avseende är koncept 1 som går att sätta ihop med 

tången och tappar sin ”charm” om man inte använder den med tången. 

 

6. På samma sätt som ovan valdes redan innan idégenereringen att det 

mest lämpade i flera avseendet utifrån enkätundersökningen var att inte 

ha flera delar utan besticket i ett stycke. Från Trangia kom önskemålet 

att inte ha lösa komponenter eller skruvade delar som bidrog till att be-

sticket skulle bli svårt att hålla rent. Detta är en viktig aspekt för kund-

tillfredsställelsen när det gäller friluftsbestick. Därför har samtliga kon-

cept tagits fram med tanke på detta avseende. Beroende på hur niten till-

verkas i koncept 1 kan smuts samlas där, även koncept två är ett koncept 

som inte lika fullt rengör sig själv, utan kan gömma smuts om det inte 

torkas av. 

 

7. Enligt Trangia och även Thomas på Åre Produktion som är van att göra 

kostnadskalkyler på aluminiumdetaljer är detta antagande mer än rimligt 

för koncepten, gällande koncept 2 som behöver studeras mer gällande 

hur det ska tillverkas är det svårare att säga.  

  

8. Samma kommentar som ovan gäller. Kundpriset styrs av produktions-

priset, vilket gör att produktionspriset bestämmer kundpriset. 

 

9. Här finns en viss osäkerhet för koncept 1 och 2. 

  

10. Här är koncept 1 och 2 överlägsna, de får plats i alla Trangias övriga 

kök och matlådor. Koncept 3 och 4 har däremot en given plats i 

Trangias stora kök och läggs i precis innan köket packas ihop med 

locket (stekpannan) och stänger det med spännbandet. 

 

11. Detta går inte att säga fullt ut att något koncept uppfyller på idéstadie. 

Däremot bibehålls koncept 3 och 4 även om viss bearbetning av håll-

fasthet görs.   

 

12. Stämmer för koncept 1,3 och 4 när koncept 1 har en spork som skedhu-

vud. Koncept 2 når däremot inte ner i alla matpåsar eller utrymmen utan 

att ta i med T-formen. 

 

13. Detta antas vara realiserbart för samtliga koncept med tanke på material-

val och storlek. 
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14. Koncepten är i viss mån multifunktionella beroende på hur definitionen 

görs. Koncept 1 anses ha lägst multifunktionalitet och sätts därför till att 

inte uppfylla önskemålet.  

 

15. Bedömning har gjorts till att aluminiumbesticket klarar av detta när den 

används till att äta mat. Om det däremot skulle lämnas i en kastrull eller 

tappas ner i en kastrull skulle den goda värmeledningsförmågan göra att 

besticket bör svalna innan det går att äta med. 

 

16. Detta anses inte uppfyllas av något koncept då det förknippas med ett 

mer anrikt utförande av utformning än bestickens enklare form.  

 

17. Det går att realisera i varje koncept (och varje produkt) och är ett önske-

mål att föra vidare till Trangia.  

 

18. Trangias produkter har testats av studenten i avseendet att försöka repa 

non-stickytan på en kastrull med tången. Den håller. Däremot finns risk 

för repning av andra kastruller eller äldre kastruller. Stålet (koncept 1) är 

en större riskfaktor för repning då stål är ett hårdare material än alumi-

nium.  

 

19. Koncept 1, 3 och 4 går att tillverka i aluminium. Koncept 2 bör däremot 

tillverkas i ett något starkare material, helst rostfritt stål (kromstål 

18/10) för att fungera på bästa sätt.  

 

Slutsats: Enligt elimineringsmatrisen och bedömning av varje viktning an-

ses att koncept 3 och 4 bör gå vidare för fortsatt utformning.   

 

 



 Bilaga J – Ritningsunderlag 
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Bilaga J – Ritningsunderlag



 Bilaga K – Enklare hållfasthetsanalys 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

Bilaga K – Enklare hållfasthetsanalys 
Fyra områden som är riskzoner, se figur 1.  

 
Figur 1 – Område 1–4 markerade som eventuella riskzoner för Tora 1.0 

Zon 1 och 2 är de områden med högst risk för brott. Det är vid dessa punkter 

som besticket knäckts vid hög kraftansträngning och försök på prototypen i PLA-

plast med 50% materialfyllnad. Zon 4 är vid testet själva initieringen av samma 

brott. Zon 3 gäller ”gaffeltänderna” och dessa är svåra att knäcka. Efter att ha 

blivit plastiskt deformerade med antydning till sprickbildning gick de till slut lätt 

att knäcka. Se figur 2 för bild på brott hos plastprototyp. Brott i aluminium och 

plast sker på olika sätt. Mikrostrukturerna och bindningarna mellan molekylerna 

är olika. För metallen uppkommer även spänningskoncentrationer runt hålen på 

skaftet. 

 

 
Figur 2 – Test av brottanvisning för 3D-printad prototyp i plast. 

Det är rimligt att brott vid zon 1 och 2 är områden där en flytled (när metallen når 

sin flytgräns) kan uppstå på metallen och att besticket då deformeras utan större 

krafttillägg (inget sprött brott sker). Det kan göra att besticket snarare böjs än 

knäcks där plasten knäckts i detta fall (och givetvis vid större kraftpåtryckning). 

Detta kan associeras med när en sked böjs vid skopning av frusen glass. Vid 

detta tillfälle böjs skaftet i samma område som zon 1 på Tora 1.0.  
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Bilaga L – Samtyckesblankett 
Ifyllda samtyckesblanketter av medverkande parter i uppsatsen. 

 

 
 

 
 

 


